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Voorwoord
Nederland is meertalig. Iedere luisteraar die waar dan ook in Nederland rondloopt, hoort
naast het Nederlands in allerlei vormen ook dialecten, Engels, Berber, Turks, Sranan,
Papiamento, Ewe, Pools en allerlei mengtalen om er maar een handvol te noemen. Hoewel
het huidige maatschappelijk debat doet voorkomen alsof meertaligheid een nieuw verschijnsel is in Nederland, is meertaligheid hier van alle tijden. Er is nooit een periode in
de geschiedenis geweest waarin iedereen uitsluitend Nederlands sprak. Het verschijnsel
meertaligheid was in het verleden vaak onderwerp van levendige debatten, maar er zijn
ook genoeg periodes aan te wijzen waarin het onderwerp helemaal niet aan de orde kwam,
zoals in de middeleeuwen.
In onze huidige samenleving is meertaligheid een ‘hot’ item dat vooral veel meningen
en emoties oproept en bovenaan politieke en publieke agenda’s staat. Voorop staat dat
men meertaligheid meestal niet als een positief verschijnsel ziet, sterker nog, dat het een
bijdrage aan de samenleving levert of de samenleving verrijkt. Meertaligheid associeert
men vooral met gebrekkig Nederlands, taalachterstand en taalproblemen als symbolisch
voor de Nederlandse ‘cultuur’ in verval, en als het niet willen aanpassen van ‘anderen’ aan
de Nederlandse samenleving. Vanuit dit laatste perspectief is meertaligheid onlosmakelijk verbonden met zoiets als de ‘Nederlandse identiteit’. We vergeten in deze discussie dat
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de huidige worsteling met het omgaan van meertaligheid niet alleen iets van Nederland
en het Nederlands is. Zoals de taalkundige Joop van der Horst opmerkt, moeten de
Franstaligen ervaren en verwerken hoe het Frans, eens de taal van de Europese cultuur,
voortdurend terrein verliest of hoe de Duitstalige wereld na 1945 definitief zijn positie
als taal van de wetenschap heeft moeten afstaan aan het Engels. En ook in de Engelstalige
wereld zijn er zorgen en emoties. Want hoewel de halve wereld Engels wil spreken en het
Engels als zodanig terrein ‘verovert’, zetten al die pogingen van ‘anderen’ om Engels te
spreken wel de Britse taalnormen hevig onder druk.
De meningen over meertaligheid zijn intrigerend omdat ze laten zien welke symbolische betekenis dit verschijnsel in onze huidige samenleving heeft. We beschouwen
iemands taalgebruik als een vanzelfsprekend en precies instrument om onderscheid te
maken tussen ‘eigen’ en ‘vreemd’ of tussen ‘wij’ en ‘zij’. Dit boekje neemt dan ook acht
opvattingen over meertaligheid als uitgangspunt. Resultaten uit onderzoek kunnen een
bijdrage leveren aan nuanceringen en hopelijk ook leiden tot meer kennis over meertaligheid. Natuurlijk is het niet mogelijk om de waarheid in dit boekje te presenteren. Daarvoor
is het verschijnsel taal en meertaligheid te complex, en bovendien zijn taalkundigen het
lang niet allemaal met elkaar eens. Hopelijk slaagt dit boekje erin te laten zien hoeveel
facetten meertaligheid kent.
De namen van personen die in dit boekje genoemd worden, zijn allemaal pseudoniemen. Veel van de resultaten komen voort uit eigen onderzoek, in de laatste tien jaar
uitgevoerd aan het Meertens Instituut, naar taalvariatie, oude en nieuwe vormen van
Nederlands, (tweede) kindertaalverwerving en de relatie taal en identiteit. Dit onderzoek
kwam tot stand in en door een plezierige en vruchtbare samenwerking met collega’s. Van
die collega’s noem ik Aafke Hulk, Vincent de Rooij en Irene Stengs in het bijzonder.
Amsterdam, 8 september 2011
Leonie Cornips

vroeger
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1
Een meertalige spreker
herken je

Taal is een lastig begrip
We noemen iemand tweetalig als hij twee talen beheerst. Maar ‘taal’ is een moeilijk begrip:
hebben we het over accenten, woordkeus, zinsbouw, over converseren, spellen, schrijven of
lezen? Ook een begrip als ‘Nederlands’ is niet eenduidig. Sommigen bedoelen met goed
Nederlands foutloos spellen, anderen refereren aan correct spreken zonder accent, of aan
het laten uitpraten en goed begrijpen van de gesprekspartner of aan het goed opbouwen van
een betoog. Bovendien lijkt het of ‘taal’ of ‘Nederlands’ iets concreets is dat met hekjes omheind kan worden. We spreken immers over officieel Nederlands in Vlaanderen, Suriname
en Nederland hoewel dat wat gesproken en geschreven wordt behoorlijk van elkaar verschilt. Er leeft bijvoorbeeld het idee bij de televisieomroep dat de Noord-Nederlandse serie
Baantjer in Vlaanderen ondertiteling nodig heeft, net zoals de Zuid-Nederlands gesproken
serie Flikken in Noord-Nederland.
Het is vreemd dat we over taal of over het Nederlands spreken alsof we weten waar we
precies aan refereren; aan iets dat nooit verandert, te begrenzen en te beschrijven is in grammatica’s en woordenboeken. Maar het Nederlands dat in grammatica’s beschreven wordt, is
het resultaat van een historisch proces van afspraken die de elite van vroeger tot nu gemaakt
heeft. Deze normen veranderen per periode: normen die vroeger golden, gelden nu niet
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meer en nu gelden er weer andere normen dan vroeger. In de praktijk van alledag is het
Nederlands niet goed af te bakenen, want het gesproken Nederlands verschilt vaak aanzienlijk van het beschreven Nederlands. De norm voor het goede Nederlands of de standaardtaal
is echter een ideaal dat voor veel eentalige sprekers nauwelijks benaderbaar is. Degenen die
zonder moeite de norm in de alledaagse praktijk halen, zijn goed opgeleide sprekers uit het
Gooi en de Randstad. Zij kregen van huis uit de norm met de paplepel ingegeven.
Betekent eentaligheid dat we allemaal gelijk spreken?
De term eentalig lijkt te impliceren dat eentalige individuen allemaal op dezelfde wijze
spreken. Maar in de praktijk spreken eentaligen allemaal anders. Communicatie is geen
neutraal iets; hoe we spreken verraadt voor een deel waar en hoe we in Nederland opgegroeid zijn, bijvoorbeeld in Middelburg of Venlo, of onze vader of moeder chirurg of
timmerman is, wat onze opleiding is, hoe oud we zijn en tot welke groep(en) we willen
behoren en bij welke niet. Geen enkel individu spreekt hetzelfde als een ander, net zoals
we niet met z’n allen dezelfde kleding op dezelfde wijze dragen of allemaal op dezelfde
wijze onze verjaardag vieren, dezelfde hobby’s hebben of allemaal van honden houden.
Individuen zijn tot op zekere hoogte ook vrij om talige elementen in te zetten om hun
identiteit(en) zelf vorm te geven. Daarmee kunnen ze uitdrukken tot welke groep ze wel
en niet willen behoren. Maar mensen geven nooit alleen maar één identiteit vorm. Een
persoon draagt niet altijd uit dat hij zich een Amsterdammer voelt. Daarnaast is hij bijvoorbeeld ook Marokkaan, ook vader, ook arts en houdt hij van uitgaan. Iedere persoon
drukt in elk nieuw gesprek wisselende en verscheidene identiteiten uit. Het is afhankelijk
van de gesprekspartners, het gespreksonderwerp, de situatie en tijd hoe deze identiteiten
telkens opnieuw vormgegeven worden.
Bovendien is de grens tussen een en twee talen geen harde grens. Eentaligen kunnen hun Nederlands mengen met anderstalige woorden. Zodra het over de computer gaat,
downloaden en saven we als vanzelfsprekend onze bestanden (files). Eentaligen kunnen dus
prima anderstalige woorden gebruiken die we (nog) als ‘vreemd’ herkennen zoals downloaden, saven, account manager, mati en sjlieps. De Engelse woorden zijn alledaagse woorden
in het werk en privéleven van veel Nederlanders geworden, maar zijn deze Nederlanders
daardoor ook meertalig? Woorden die vroeger vreemd waren in het Nederlands maar nu
‘eigen’ en als gewoon Nederlands beschouwd worden, zijn kamp, prooi, kasteel, meubel, lamp,
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orgel, klant en fijn. Oorspronkelijk zijn dit Franse leenwoorden die onder meer via ridderromans verspreid werden.
Wie is er tweetalig?
De vraag welk individu tweetalig is, lijkt in eerste instantie een triviale vraag. Toch is dat
niet zo. Bij nader inzien is op individueel niveau het begrip ‘tweetalig’ zeker niet helder te
definiëren. Is Sanne tweetalig als ze in Nederland geen gelegenheid heeft haar tweede taal
te spreken omdat ze bijvoorbeeld Fries van huis uit geleerd heeft maar sinds haar tiende
in Apeldoorn woont? Is Koen tweetalig Nederlands-Engels als hij Engels op de middelbare
school leert en toeristen in Maastricht in het Engels te woord staat? Is Mohammed tweetalig als hij thuis Nederlands met een Marokkaans accent spreekt maar Berber in Marokko?
Is Sjef tweetalig als hij thuis en in zijn dorp of stad dialect maar op school Nederlands
spreekt? Is Jane tweetalig als zij na haar verhuizing naar Nederland op haar vierde
Nederlands begint te leren op school en van haar vrienden? Is Lesley tweetalig als hij alleen maar Nederlands spreekt en beheerst en zijn Nederlands doorspekt met een paar
woordjes Sranan Tongo? Is Peter tweetalig als hij zich niet goed kan uitdrukken in zijn
tweede taal en anderen ook niet goed kan begrijpen in die tweede taal? Is iemand tweetalig
als hij in beide talen kan spreken en schrijven? Is Vincent tweetalig als hij in Duitsland alleen Nederlands van zijn vader hoort en het begrijpt maar het niet wil of kan spreken? In
de literatuur is een definitie van tweetaligheid niet hoe vloeiend iemand al dan niet zijn
talen spreekt en schrijft, maar of iemand zichzelf als een tweetalige definieert.
Functies van meertaligheid
Een samenleving kan meertalig zijn zonder dat alle inwoners meertalig zijn. België heeft
het Nederlands, Frans en Duits als drie officiële landstalen; Zwitserland heeft zelfs het
Frans, Duits, Italiaans en Reto-Romaans als vier officiële landstalen, maar dat wil niet zeggen dat iedere inwoner van Zwitserland twee-, drie- of viertalig is. Er zijn veel verschillende manieren waarop iemand twee of meer talen leert en hoe iemand ze kan gebruiken.
De context speelt in de beheersing van beide talen en in het gebruik ervan een grote rol.
Als iemand zijn tweede taal niet vaak kan gebruiken, zal na verloop van tijd de beheersing ervan niet optimaal zijn. Het is dus afhankelijk met wie en hoe vaak iemand een
van zijn talen kan spreken. Het spreken van standaardtaal op school bijvoorbeeld of bij
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de dokter en in het gemeentehuis, en de andere taal met vrienden of bij het uitgaan. Ook
de gesprekspartner is cruciaal: het heeft weinig zin om tegen iemand Turks te spreken als
die ander alleen Nederlands spreekt. De relaties binnen het gezin: je spreekt bijvoorbeeld
Nederlands met je vader en met je opa en oma van vaderskant maar Italiaans met je moeder en met nonno e nonna van moederskant. In al deze gevallen zijn sprekers idealiter in
staat om beide talen te scheiden in de zin dat men één taal zou kunnen wegnemen van
een spreker en de tweede taal dan intact zou achterblijven. De tweetalige spreker is in zo’n
visie ‘gesplitst’ in twee individuen met ieder één taal. Zo’n zienswijze op meertaligheid is
problematisch: in de dagelijkse communicatieve praktijk gebruikt een spreker beide talen
door elkaar, afhankelijk van wie de gesprekspartner is en of deze ook beide talen beheerst,
het type interactie en welke identiteit(en) hij wil uitdrukken. Ook kunnen woorden of
stukken zin van de ene in de andere taal terechtkomen. Dit mengen gebeurt niet lukraak,
maar gehoorzaamt de grammaticale regels van beide talen. Een voorbeeld is het invoegen
van het Turkse woord voor ‘mijn zoon’ in het Nederlands:
‘Nee oğlum (mijn zoon), je hoeft ook geen Turkse thee!’
Of het invoegen van Heerlens dialect in het Nederlands:
‘Caumerweg en dan, wo urges (waar ergens)?’
Dit mengen is niet alleen voorbehouden aan tweetaligen; eentaligen doen dit ook in zinnen: ‘We betalen dit cash’ of ‘We deleten dit gezelschap’ of ‘Hij is in de picture’. Zowel eenals tweetalige sprekers gebruiken al hun talige kennis – inclusief die van andere talen – om
in dagelijkse interacties hun identiteiten vorm te geven afhankelijk van context en toehoorders. Dit mengen kan op een gegeven moment tussen personen een alledaags gesprek
worden: deze manier van spreken is dan geconventionaliseerd. Er is geen sprake meer van
het door elkaar mengen van twee talen maar van één (nieuwe) code.
Definities van tweetaligheid
Het is lastig om een tweetalige te definiëren. We zouden een spreker als tweetalig kunnen beschouwen als hij beide talen goed beheerst en deze in verschillende situaties kan gebruiken
zonder dat zij elkaar beïnvloeden, bijvoorbeeld Frans thuis en Nederlands in de Utrechtse
supermarkt. Maar op deze definitie valt nogal wat aan te merken. Allereerst komen er in de
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alledaagse praktijk allerlei typen van ‘tweetaligheid’ voor zoals bovenstaande voorbeelden
weergeven. Verder geven we daarmee aan dat we talen moeiteloos van elkaar kunnen onderscheiden en dat ze telbaar zijn: Frans, Duits, Engels, Nederlands zijn in dit perspectief vier
talen. Natuurlijk kunnen we talen tellen als die talen echt structureel van elkaar verschillen
zoals het Nederlands van het Turks, of het Arabisch van het Chinees. Maar talen hoeven
typologisch niet veel van elkaar te verschillen: in heel veel opzichten lijken het Duits en
Nederlands op elkaar. Toch noemen we Duits en Nederlands twee aparte talen omdat zij
in twee aparte landen gesproken worden. Het is dan de landsgrens die bepaalt waar de ene
taal ophoudt en de andere begint. Een ander voorbeeld is het Deens en het Noors. Sprekers
van het Deens en Noors kunnen elkaar prima verstaan en begrijpen, maar toch tellen we
het Deens en het Noors als twee aparte talen. Eén taal kan ook door staatkundige ontwikkelingen in tweeën gesplitst worden: het Servokroatisch was vroeger één taal, maar doordat
Servië en Kroatië onafhankelijk van elkaar zijn geworden heeft dat (vanzelfsprekend?) tot
gevolg gehad dat Kroatisch en Servisch nu als twee aparte talen gezien worden (en voor sommigen het Bosnisch als derde). Het is dus afhankelijk van de ideologie in een samenleving
of ‘iets’ al dan niet als één of twee (of meer) talen bestempeld wordt.
Wederzijdse verstaanbaarheid?
Welke taalkundige criteria zijn er om talen van elkaar te onderscheiden zodat we precies
weten wie een- en tweetalig is? Een definitie van ‘taal’ in de literatuur is wederzijdse verstaanbaarheid: als personen elkaar kunnen verstaan, spreken ze dezelfde taal en als sprekers
elkaar niet kunnen verstaan, spreken ze niet dezelfde taal. Maar deze definitie is niet toereikend om harde grenzen tussen talen vast te stellen. Het Duits is voor veel Nederlanders
verstaanbaar, maar het Nederlands niet voor Duitsers. Bovendien is niet iedereen even
vaardig: sommige personen zijn veel sneller en soepeler in het spreken van een andere taal
dan andere. Dat kan aanleg zijn, maar ook iemands houding ten opzichte van sprekers van
die taal. Een Duitser die zaken doet met Nederlandstalige bedrijven of graag op vakantie
in Egmond aan Zee gaat, zal moeite doen om het Nederlands te verstaan en te spreken. In
dit proces speelt ook gewenning een rol. Hoe vaker iemand een taal hoort, hoe meer die
taal ‘bekend’ in de oren gaat klinken. Aan de andere kant zijn er dialecten die tussen sprekers ervan nauwelijks verstaanbaar zijn, maar toch als dialecten van één taal en dus niet als
meerdere talen opgevat worden, zoals het Kerkraads en het West-Vlaams.
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Taalkundige criteria?
Welke taalkundige criteria zijn er nog meer om talen van elkaar te onderscheiden zodat
we precies weten wie een- en tweetalig is? Een ander criterium zou van taalkundige aard
kunnen zijn. Een voorbeeld is de volgorde van het bepaald lidwoord ‘de’ en het zelfstandig naamwoord ‘man’ in het Nederlands en Deens. In het Nederlands staat het bepaald
lidwoord los vóór het zelfstandig naamwoord terwijl in het Deens het bepaald lidwoord en
‘de’ achter het zelfstandig naamwoord mand ‘man’ geplakt staat:
Nederlands			Deens
de man 				manden		

‘man-de’		

de man

het huis				huset		

‘huis-het’

het huis

Dit lijkt dus een bruikbaar criterium om te bepalen dat het Deens en Nederlands twee
aparte talen zijn. Maar wanneer we het Deens en Nederlands vergelijken wanneer er een
bijvoeglijk naamwoord zoals ‘rood’ of ‘groot’ tussen het lidwoord en het zelfstandig naamwoord staat, dan blijken beide talen niet meer verschillend te zijn. In het Deens staat dan
het bepaald lidwoord – net als in het Nederlands – opeens los van het zelfstandig naamwoord en ervóór. Nu is de volgorde van het bepaald lidwoord en zelfstandig naamwoord en
het zelfstandig voorkomen van het lidwoord ineens hetzelfde in het Nederlands en Deens:
Nederlands			Deens
de rode auto 			

den

røde

bil

de rode auto

het grote huis 			

det

store

hus

het grote huis

En daarmee wordt de bruikbaarheid van taalkundige criteria om talen van elkaar eenduidig te onderscheiden een stuk minder.
Dialect of taal: taalkundige criteria?
Is iemand die Nederlands en dialect spreekt tweetalig of eentalig? Dialecten in Nederland
en Vlaanderen kunnen taalkundig gezien enorm van de standaardtaal verschillen en zouden daarom geen dialecten maar talen genoemd kunnen worden. Een goed voorbeeld is
wederom het bepaald lidwoord. Het Nederlands kent twee vormen voor het bepaald lid-
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woord – ‘de man’ en ‘het huis’ – dat laat zien dat Nederlands twee grammaticale geslachten
heeft: het lidwoord het gaat vooraf aan onzijdige en het lidwoord de gaat vooraf aan nietonzijdige zelfstandige naamwoorden. Het Nederlands verschilt hierin van het Duits dat
drie grammaticale geslachten heeft, te weten mannelijk ‘der Bus’ ‘de bus’, vrouwelijk ‘die
Frau’ ‘de vrouw’ en onzijdig ‘das Auto’ ‘de auto’, maar ook van het Frans dat wel twee grammaticale geslachten heeft maar een onderscheid maakt in mannelijk ‘le table’ ‘de tafel’
versus vrouwelijk ‘la bouche’ ‘de mond’ (in plaats van onzijdig en niet-onzijdig). Het is
trouwens toevallig of een woord dat naar hetzelfde concept verwijst al dan niet mannelijk,
vrouwelijk of onzijdig is in een taalvariëteit: een kip is niet-onzijdig in het Nederlands ‘de
kip’, maar onzijdig in het Duits ‘das Huhn’, vrouwelijk in het Frans ‘la poule’ en mannelijk
in het Italiaans ‘il pollo’. Het Engels en het Turks kennen voor bepaaldheid geen enkel
onderscheid naar grammaticaal geslacht. Maar in tegenstelling tot het Nederlands hebben
dialecten in Limburg, Oost-Brabant, Oost-Gelderland en Oost-Overijssel net als het Duits
ook drie grammaticale geslachten. Het Heerlens dialect kent ‘de boot’ (vrouwelijk), ‘d’r
maan’ ‘man’ (mannelijk) en ‘’t mets’ ‘mes’ (onzijdig). In dit kenmerk gedraagt het Heerlens
zich net als het Duits en dus als een andere taal dan het Nederlands, maar toch is het in
onze beleving een dialect.
Alle taalkundigen zijn het erover eens dat het onderscheid tussen een taal en dialect
niet gemaakt kan worden op basis van taalkundige criteria. Een taal en dialect kunnen
taalkundig sterk van elkaar afwijken terwijl talen net zo goed taalkundig met elkaar kunnen overeenkomen. Taalkundige criteria zijn dus niet in staat om talen of om een taal en
een dialect eenduidig van elkaar af te bakenen. Maar we ervaren het onderscheid tussen
een taal en dialect als een reëel onderscheid. Het weerspiegelt de sociale gelaagdheid binnen een samenleving waarin een taal en zijn sprekers als veel belangrijker en prestigieuzer ervaren worden dan sprekers van een dialect. Deze hiërarchie weet zich moeiteloos
te handhaven doordat een taal gecodificeerd is en in instituties zoals school, universiteit,
openbaar bestuur, administratie en rechtspraak gebruikt en verlangd wordt evenals in literatuur, wetenschap en landelijke media.
Kortom, de vraag wie er tweetalig is, is lastig te beantwoorden. Cruciaal is of de spreker
van een taal of dialect het gevoel heeft dat hij wezenlijk iets anders spreekt dan anderen en
dit door anderen ook zo gepercipieerd wordt.

dialecten
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2
Meertaligheid is
alleen iets van nu

Taal en nationale identiteit
Is meertaligheid alleen iets van nu? Het antwoord is ontkennend, want het is in Nederland
een verschijnsel van alle tijden. Hoewel het gebied dat nu Nederland heet een meertalige
samenleving is en was, is meertaligheid in de geschiedenis soms wel en soms geen onderwerp van gesprek geweest. Wanneer verhitten taalkwesties de gemoederen en wanneer
niet? Meertaligheid schuift naar de voorgrond in periodes waarin men de symbolische
betekenis van het Nederlands als dé taal die de staatkundige eenheid van Nederland uitbeeldt als cruciaal beleeft. Die periodes in de geschiedenis zijn duidelijk aan te wijzen.
De tijd waarin Nederland als staatkundige eenheid gestalte krijgt en nationale trots zich
vertaalt in de roep om één taal zoals in de renaissance. Of de negentiende eeuw, waarin
sterk de behoefte leeft om de eigenheid van Nederland en de ‘ziel’ van de Nederlandse
natiestaat te verbeelden en de eigen taal daarin als essentieel instrument te zien. Of de tijden waarin men ervaart dat (te) hevige veranderingen de Nederlandse samenleving op de
kop zetten. Het gevoel zich in een identiteitscrisis te bevinden en de bijbehorende stress
maakt meertaligheid een issue, zoals vanaf eind jaren negentig van de vorige eeuw. Het
Nederland van nu is een meertalig land met specifieke uitdagingen, hoewel het zich graag
als eentalig blijft presenteren. Dit brengt een uitdaging met zich mee om beleid in bijvoor-
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beeld het onderwijs, de sociale sector, gezondheidszorg en ambtenarij op het meertalige
openbare leven af te stemmen. Zo krijgen studenten van de Pedagogische Academie voor
het Basisonderwijs (pabo) in hun opleiding nauwelijks kennis aangeboden over de vooren nadelen van tweetaligheid bij jonge kinderen en hoe en in welk tempo zij twee talen
kunnen verwerven en gebruiken.
Meertaligheid
Er was in de middeleeuwen nog geen overkoepelende of gemeenschappelijke spreektaal
zoals het Nederlands nu. Iedereen sprak het dialect van het dorp, de stad of de regio. De
dialecten waren niet zonder meer zomaar verstaanbaar voor mensen uit andere regio’s.
Dat maakte ook niet zoveel uit omdat het gewone volk in die tijd niet veel reisde. Het
Brabants was nauwer verbonden met het Limburgs dan met het Vlaams of Hollands en
er waren toen nog veel grotere dialectverschillen tussen oost en west dan tussen noord en
zuid dan nu het geval is.
Het gebied dat later Nederland zou heten, was in de middeleeuwen ook geen staatkundige eenheid, maar een lappendeken van vorstendommen. De Bourgondiërs verenigden
het in de veertiende eeuw tot één rijk dat daardoor tweetalig werd. Het gewone volk sprak
het dialect van de eigen plaats en de adel in Holland sprak vanaf 1299 Frans, net als de
Vlaamse adel dat al veel eerder deed. De Hollandse adel bleef zeker Frans spreken tot ongeveer 1890. Ook monniken, scholieren en kooplieden in de middeleeuwen waren tweetalig.
We weten dat omdat uit die tijd woordenlijstjes teruggevonden zijn waarmee monniken
en scholieren Latijn en kooplieden Frans leerden.
In de dertiende eeuw schakelden de klerken voor de lokale administratie over op
de ‘volkstaal’ en dus het regionale dialect, terwijl de geestelijken officiële stukken in het
Latijn bleven schrijven en later in de dertiende eeuw een korte tijd in het Frans. Ook het
geschreven dialect was niet vanzelfsprekend leesbaar voor anderen buiten de regio’s. In de
Bourgondische tijd was de top drie van talen in de Lage Landen: het dialect (de taal van het
volk), Frans (de taal van het internationale diplomatieke verkeer) en het Latijn (de taal van
de geleerdheid).
Renaissance en een ‘eigen’ taal
In de middeleeuwen was het gebruik van meerdere talen geen onderwerp van gesprek,
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maar dat veranderde drastisch in de veertiende eeuw met de renaissance. Die luidde de
komst van een ander tijdperk in – de moderne tijd genoemd – met radicaal nieuwe opvattingen over wetenschap en kunst, geloof, menselijke relaties, politieke verhoudingen
en de rol van de spreek- en schrijftaal. Veel van onze huidige opvattingen over ‘taal’ zijn
het resultaat van het uitwisselen en beïnvloeden van ideeën, gevoelens en meningen van
mensen sinds het begin van de renaissance. Een radicale verandering in het denken over
taal zoals taalkundige Joop van der Horst het beschrijft: ‘(...) taal, wezenlijk een continuüm,
wordt vanaf de renaissance opgevat als gecompartimenteerd, verdeeld in te onderscheiden “talen” (Frans, Duits, Italiaans, enzovoorts).’ De renaissance bracht de opvatting voort
dat een staatkundige eenheid vanzelfsprekend over een ‘eigen’ taal beschikt. Dit heeft als
gevolg dat het als ‘eigen’ opgevatte dialect als landstaal gaat dienen en als schrijftaal gebruikt gaat worden in plaats van het Latijn. De roep om een geschreven taal die de eenheid van de republiek zou uitdrukken, werd luider in de zestiende en zeventiende eeuw.
Taalkundigen schreven grammatica’s en woordenboeken, ontwikkelden schrijfnormen en
een vaste spelling.
Nationale trots en behoefte aan een eenheidstaal
De behoefte aan een gesproken en geschreven eenheidstaal heeft alles te maken met de
stichting van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden die in 1596 door Engeland
en Frankrijk erkend werd en tot de Franse tijd (1795) zou blijven bestaan. In 1648 werd de
Tachtigjarige Oorlog tegen de Spanjaarden door de vrede van Munster definitief beëindigd. De taalkundige Nicoline van der Sijs beschrijft dat de gewonnen strijd van de noordelijke provincies tegen de Spaanse overheersing en de vestiging van een nationale staat
leidde tot een toenemend zelfbewustzijn en nationale trots. Die nationale trots vertaalde
zich in de wens om tot een eigen, gemeenschappelijke schrijftaal te komen. Een dergelijke wens heeft nooit met taal alleen te maken maar is gesitueerd in een sociale context
en is gekoppeld aan vragen over identiteit en macht in de samenleving. Het speelt zich
altijd af binnen een context van maatschappelijke ongelijkheid die onmiddellijk de vraag
oproept wie erbij hoort en wie niet. Een debat met meningen en oordelen over welke
taal als norm of eenheidstaal geschikt is, vindt plaats binnen een maatschappelijk spanningsveld van welke mensen de taal ‘in’ en van wie de taal ‘uit’ is en heeft alles te maken
met identiteit.
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Theoretisch kan men als symbolisch bindingselement ook kiezen voor religie en/of gewoontes, wijze van feestvieren, materiële cultuur, landschap, (specifieke bereiding van) voedsel in
plaats van taal. Maar taal heeft een sterke symbolische, groepsbevestigende werking.
Meertalige woordenlijstjes
Het beroemdste taalgidsje verschijnt in de zestiende eeuw. Een Antwerpse schoolmeester, Noël van Berlaimont, publiceerde Vocabulare, een Frans-Nederlands gespreksboekje.
Dit boekje bleef meer dan tweehonderd jaar in druk en in 1616 verscheen het ook in het
Italiaans, Spaans, Duits, Engels, Portugees en in 1656 in het Maleis. De Florentijnse koopman Lodovico Guicciardini (1521-1589) die in Antwerpen handel dreef, roemt de actieve
talenkennis van de Nederlanders, in het bijzonder die van het Frans, ‘een taal waarmee ze
bijzonder vertrouwd zijn’, maar ook het Duits, Engels, Italiaans, Spaans en ten slotte minder bekende talen. De historicus Willem Frijhoff beschrijft hoe stadhouder Willem IV bij
zijn dood in 1571 als bestuurder werd geprezen om zijn talenkennis: naast het Nederlands
beheerste hij ook Latijn, Frans, Engels, Duits en Italiaans. Een ander voorbeeld van talenkennis zijn de cadetten op de artilleriescholen van de Bataafse Republiek in Zutphen en
Groningen in 1797: van de 37 leerlingen spraken er 24 Frans, 12 Duits, 5 Latijn en 1 Engels.
Immigratie
Immigratie is niet iets van alleen de huidige tijd. De Republiek groeide al snel uit tot een
economische en culturele wereldmacht. Daardoor trokken grote aantallen (im)migranten naar de Hollandse steden: honderdduizenden Walen, Duitsers, Fransen, Engelsen,
Schotten, Noren, Denen, Zweden, Polen, Russen en andere Centraal-, Zuid- of OostEuropeanen, maar ook de voor het Spaanse regime vluchtende Zuid-Nederlanders. De
vluchtelingen trokken naar grote Hollandse en Zeeuwse steden: Amsterdam, Leiden,
Alkmaar, Haarlem, Gouda en Middelburg. Volgens de historicus Jan Lucassen telde de netto bevolkingsgroei van Holland tussen 1500 en 1800 ongeveer een half miljoen inwoners.
Tussen 1600 en 1800 is het buitenlandse aandeel van deze vestiging meer dan de helft. Het
gewest Holland telde op het toppunt van de groei zo’n achthonderdduizend inwoners. Jan
Lucassen schat het aandeel buitenlandse immigranten in de zeventiende en achttiende
eeuw op zo’n vijfhonderd- à zeshonderdduizend personen. Ongeveer vierhonderdduizend Duitsers hebben in de zeventiende en achttiende eeuw enkele jaren tot enkele tien-
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tallen jaren voor de voc gewerkt. Duitsers vormden overigens in de hele Republiek, in
alle lagen van de bevolking, zowel in de zeventiende als in de achttiende eeuw de grootste
groep buitenlanders. Er is nooit over taalproblemen gerapporteerd. De Vlaamse, Waalse
en Duitse immigranten waren vluchtelingen vanwege het geloof – luthers, gereformeerd,
katholiek of dopers – of immigranten door de oorlog, er waren Scandinavische zeelieden en dienstmeisjes, Britse matrozen op de oorlogsschepen, Joden van Spaans-Portugese
en Duits-Poolse afkomst en vele tienduizenden soldaten uit de buitenlandse regimenten.
In de zeventiende eeuw was naast de voc het leger de grootste werkgever voor mensen
van allerlei slag. Tussen 1595 en 1793 schommelde het aandeel buitenlanders in het leger
tussen de 40 en 60 procent. Het grote Spaanse garnizoen was aanwezig met regimenten
afkomstig uit Duitsland, Frankrijk, Zwitserland, Engeland en Schotland. Tot in 1630 bleef
het Spaanse leger present in de grensgebieden van de Republiek en Spaans was hoorbaar
aanwezig in de Zuidelijke Nederlanden. Kortom, de Republiek was toen, veel meer dan de
huidige samenleving nu, een immigratieland.
Wisselende attitudes over de eigen taal
De aandacht voor de eigen taal is niet constant door de eeuwen heen maar wisselt afhankelijk van economische, culturele en politieke context. In de middeleeuwen werd
het Nederlands als te inferieur beschouwd om te kunnen dienen als schrijftaal, wetenschapstaal en kerktaal, en in het begin van de renaissance als te inferieur om als onderwijstaal aan universiteiten te dienen. Dit veranderde in de periode rond 1600 en later in
de eeuw die zich juist door taaltrots kenmerkte. Van der Sijs en Willemyns laten Petrus
Francius aan het woord in 1699 die een vanzelfsprekende relatie legt tussen ‘Hollander
zijn’ en goed ‘Hollandsch’ spreken:
‘Alle menschen kunnen geen Redenaars zijn, maar alle menschen kunnen, en behooren,
goed Duitsch [Nederlands] te spreeken, die inboorelingen deezer landen zijn. (...) Is het
niet fraey, een Hollander te zijn, en geen Hollandsch te kennen? [...] Aen doorluchtige
voorgangers hapert het niet. In plaats van deezen te volgen, volgt ieder zijn hooft: Elk
schikt het naar zijn begrip, elk heeft een taal op zijn handt, elk meent goed Hollands te
spreeken; en ondertusschen spreekt men een taal, daar men zich over moet schaamen, en
die nergens minder, dan naar Hollands, gelijkt.’
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De periode rond 1800 uitte zich daarentegen in taalpessimisme waarin het Nederlands
snel zou komen te verdwijnen. Willem Frijhoff vertaalt een Frans bericht van een Haagse
correspondent uit de Bataafse Republiek in het staatsblad Le Moniteur Universel uit 1805:
‘De Franse taal blijkt van dag tot dag meer gebruikt te worden in dit land. De Hollanders
die zich signaleren door hun fortuin of hun opleiding geven thuis in hun gezin gewoonlijk
de voorkeur aan het Frans boven het Nederlands, zodat het gebruik van het Nederlands
stukje bij beetje wordt beperkt tot de lagere volksklassen. Over vijftig jaar zal er vermoedelijk niet meer van over zijn dan een dialect dat mensen die weten hoe het hoort overlaten
aan hun dienstpersoneel, de arbeiders en de zeelieden. Toch is de Nederlandse taal van
zichzelf rijk genoeg. Maar ze blijft helaas beperkt tot een territorium dat voor buitenlanders te klein is om het de moeite waard te maken de taal te leren. […] En omdat de sterkere
het wint van de zwakkere zijn wij gedwongen de taal van anderen te leren.’
De negentiende eeuw: één volk–één taal–één natie
In de late negentiende eeuw claimde de elite staatkundige eenheid op basis van de ‘eigen’
taal. De elite in de Republiek kiest en bevordert het ‘Hollands’ als basis voor de gemeenschappelijke, bovenregionale spreektaal. Tot eind negentiende eeuw bleef echter de gesproken standaardtaal van streek tot streek verschillen. Vooral na 1848 zien we overal in
Europa een nauwe verwantschap tussen het besef van een nationale identiteit en het besef
van een eigen taal. De relatie tussen taal en zoiets als nationale identiteit is echter niet
vanzelfsprekend of natuurlijk. Het idee dat ‘taal’ een instrument is om nationale identiteit
te verbeelden of vorm te geven is het resultaat van gevoelens, ideeën, handelingen en ervaringen die vanuit het verleden tot het heden ingezet zijn. Op de regel ‘één taal binnen een
eigen staat’ zijn trouwens genoeg uitzonderingen te vinden. Binnen Nederland zijn het
Nederlands en Fries twee officiële talen. Bovendien zijn in Nederland het Nedersaksisch
en Limburgs als regionale talen onder het Europees Handvest erkend sinds respectievelijk
1996 en 1997. Onder datzelfde handvest zijn het Jiddisj en het Sinti-Romanes in 1996 erkend als non-territoriale talen. De sprekers ervan wonen verspreid over Nederland maar
ook in andere Europese landen. Ten slotte is ook het Nederlands buiten Nederland een officiële taal in België en Suriname, en op de eilanden Bonaire, Sint-Eustatius en Saba naast
het Papiamento en het Engels.
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Vroeger was het beter
In elke periode veronderstelt men dat er ‘vroeger’ een periode is geweest waarin het
Nederlands ‘zuiverder’ gesproken en geschreven werd dan in het ‘heden’. In deze visie
heeft elk heden te lijden onder ‘onzuiver’ Nederlands dat doorvlochten is met woorden en elementen uit andere talen of met veranderingen in de grammatica. In de
renaissance was het Nederlands in verval door het overnemen van Franse en Latijnse
leenwoorden; in de huidige tijd is het Nederlands in verval door de overname van
Engelse woorden. Vanuit deze visie is elke denkbare toekomst voor het Nederlands
somber: op z’n sterkst gezegd zal het ‘verbasteren’ tot iets onherkenbaars of overgenomen worden door (sprekers van) een andere taal en als gevolg ervan verdwijnen. Het
Nederlands zoals men dat nu kent en als eigen beleeft, verandert of verdwijnt door
processen als mondialisering en bureaucratisering waarop de gewone burger geen
invloed kan uitoefenen. Een oplossing zoekt men dan in een stukje geborgenheid en
erkenning; een nostalgisch verlangen naar een overzichtelijke en rustieke samenleving. Dit maakt duidelijk dat taalideologie – vroeger was het Nederlands zuiverder of
beter – niet uitsluitend met taal te maken heeft, maar altijd verbonden is met factoren
als identiteit en macht in een veranderende samenleving.

eigen taal, eigen wereld
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3
Als je meertalig bent, ben je
een goede Nederlandse burger

Taalverschil = cultuurverschil
Het idee dat taal en vaderland met elkaar versmolten zijn, brengt impliciete opvattingen met zich mee dat iemand die nauwelijks Nederlands of niet het juiste Nederlands
spreekt, geen goede Nederlandse burger is. Men streefde nog niet naar taaleenheid als
symbool van politieke eenheid in de middeleeuwen en de Bourgondische tijd. Maar
dat streven ontwikkelde zich wel vanaf de renaissance en latere eeuwen. In de negentiende eeuw bereikt het idee van verstrengeling van één taal met één volk en één land
zijn hoogtepunt. In het laatste kwart van die eeuw voltrok zich de moderne natievorming in Europa: de eenwording van Duitsland en Italië, en een groeiend centralisme in
Nederland en Frankrijk; afscheidings- of emancipatoire bewegingen van Griekenland
tot IJsland en van Catalonië tot Finland met de daarbij behorende grensconflicten. Een
van de belangrijkste argumenten in die tijd voor een eigen staat was dat volkeren wezenlijk van elkaar verschillen en dat elk ‘volk’ zijn eigen staat verdiende. Het idee was
(en is?) dat taal het volkskarakter of de volksziel weerspiegelt en dat men zich dus door
taal van andere volken kan onderscheiden. Het idee in de renaissance dat er meerdere
talen bestaan zoals het Duits en het Nederlands die van elkaar te onderscheiden en te beschrijven zijn, heeft dus diep ingrijpende gevolgen voor de moderne natiestaatvorming
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in Europa. Vanuit een groeiend nationaal besef veroorzaakten folkloristisch veldwerk
en uitgaven van volksliederen, balladen, sprookjes en verhalen van de ‘gewone’ man een
hechte band tussen het ‘eigen’ verleden en het heden. Volgens cultuurhistoricus Joep
Leerssen refereert het concept ‘nationale identiteit’ aan een unieke en onverwisselbare
eigen plek onder de zon; het behelst het begrip van permanentie en continuïteit en het
idee dat de natiestaat van nu dezelfde identiteit manifesteert als die van onze ouders en
eerdere generaties.
Eén volk–één natie–één taal
In de romantiek wordt het idee expliciet geformuleerd dat taal de essentie en de ziel van
de staat is: één volk–één natie–één taal. De taalkundige Matthias de Vries roemde het
Nederlands in 1853 als een ‘afspiegeling van ons vaderlandsch karakter, merkteeken van
ons volksbestaan, band en pacht onzer nationaliteit’. Het resultaat van het negentiendeeeuwse denken is het idee dat er in de moderne Europese staten een min of meer permanente link bestaat tussen het spreken van één taal en één nationale identiteit waardoor iedereen een min of meer vaststaande verzameling van culturele normen en waarden deelt.
Nationalisme heeft twee kanten. Nationalisme bevat de liberale ideologie dat alle burgers
gelijk zijn in een bepaald gebied. Aan de andere kant is nationale gelijkheid afhankelijk
van een verkregen of verworven nationaal geboorterecht. Nationalisme sluit dus niet alleen individuen in, het sluit ook uit.
Hekjes plaatsen
Van der Horst geeft een mooie metafoor voor het proces van het compartimenteren van
taal waardoor het Duits en dus de ‘Duitsers’ als totaal verschillend van het Nederlands en
dus de ‘Nederlanders’ gepresenteerd worden. De opvatting dat talen afgebakende eenheden – discrete objecten – zijn in plaats van dat zij als waaiers in variërende bandplooien
vloeiend in elkaar overlopen, is nog steeds allesbepalend in het huidige publieke debat
over meertaligheid. Het is hetzelfde als een hekje midden in een weiland zetten om een
stukje gras af te scheiden. Links in het weiland kan er meer klaver bloeien en rechts meer
paardenbloemen, maar het zetten van een hekje op die precieze plek – Nederland of
Duitsland of België – is in wezen kunstmatig en arbitrair. In de negentiende eeuw wemelt
het van die arbitraire hekjes in Europa als het om afscheiden van staten en ‘talen’ gaat.
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Het idee van versmelting van een taal met een vaderland verklaart voor een groot deel
de huidige problematische verstandhouding tot meertaligheid in de samenleving. Zoals
socioloog en publicist Dick Pels in een artikel in De Groene Amsterdammer verwoordt:
‘Taalverdediging wordt opnieuw als een vorm van landsverdediging gezien’ waarin een
ander soort taalgebruik afwijkend sociaal gedrag verbeeldt. Het niet spreken zoals ‘iedereen’ wordt geduid als het niet willen of kunnen aanpassen aan de Nederlandse samenleving. In het extreme geval wordt het beoordeeld als niet-goed burgerschap: iemand die
geen ‘gewoon’ Nederlands spreekt, woont wel in Nederland maar houdt zich niet aan de
regels en voelt zich ook niet echt verbonden met Nederland.
De uitwerking van de taalkundige praktijk van ‘hekjes plaatsen’
Het proces van compartimentering is nog steeds uitermate actueel in het alledaagse denken over taal. De taalkundige praktijk is er vaak een van het selecteren, vaststellen en beschrijven van ‘iets’ als aparte taal, zoals het Fries, het Nederlands, ‘straattaal’,
Poldernederlands, SMS-taal en Engels. Door het selecteren en beschrijven van ‘iets’ als een
aparte taal (door taalkundigen, media en anderen) kan makkelijk een proces van iconisatie optreden, dat wil zeggen dat talige verschillen tussen (groepen) sprekers sociale contrasten tussen die sprekers symboliseren alsof een talig verschijnsel de natuur of essentie
van een groep afbeeldt. Aan zinnen als ‘Hun hebben dat gedaan’ of ‘Ik sie de son in de see
sakke’ herkent men dan onmiddellijk een specifieke groep sprekers – zonder die sprekers
ooit ontmoet te hoeven hebben – die men specifieke sociale kenmerken toeschrijft als
bijvoorbeeld ‘onbeschaafd’ en ‘geen onderwijs genoten’. Het actieve proces van standaardisatie heeft tot gevolg dat sprekers van het ‘goede Nederlands’ altijd als competent en intelligent beoordeeld worden in tegenstelling tot sprekers van het ‘niet-goede Nederlands’.
De Amerikaanse taalkundige Dennis Preston heeft onderzoek gedaan naar het beeld dat
de gemiddelde (Amerikaanse) taalgebruiker heeft van de relatie tussen verschillende taalvariëteiten. Dat beeld blijkt sterk hiërarchisch te zijn:
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goed, mooi

DE TAAL

goede taal

gewone taal
		
variëteit 1

variëteit 2

dialect

fout, lelijk

‘De taal’ is een platonisch idee dat losstaat van taalgebruikers. Niemand spreekt die ideale
taal. Wat we in het reële leven aantreffen zijn al dan niet geslaagde benaderingen van dit
ideaal. De pijl in deze figuur symboliseert de hiërarchie: de ideale taal staat bovenaan en is
goed en mooi terwijl alles wat niet ‘de taal’ benadert, zoals dialecten, lelijk of zelfs fout zijn.
Het is deze visie op taal die veel emoties kan oproepen.
Permanente relatie tussen taalgebruik en identiteit?
Nog een stap verder in het proces van iconisatie is het toeschrijven van sociale karakteristieken aan een groep sprekers op basis van hun uitspraak: ‘Limburgers zijn zachtaardig – zo is hun taal – luister maar naar de zachte g’ of ‘Groningers zijn slordig – zo is
hun taal – luister maar naar het inslikken van de schwa in loopn in plaats van lopen’ of ‘de
inwoners van ’t Gooi zijn beschaafd – zo is hun taal – luister maar naar hun verzorgde
uitspraak’ of ‘Marokkanen zijn zo – vandaar dat zij zo spreken’ en ga zo maar door. De
cruciale gedachte is dat de samenstelling van nationale, sociale en regionale groepen sprekers van tevoren al vaststaat en dat we alleen nog maar grenzen om die groepen hoeven
te trekken. Het idee is dat er onveranderlijke relaties bestaan tussen datgene wat geobserveerd kan worden bij die groepen, zoals taal, uiterlijk en gedrag, én sociale identiteit
– nationaal, etnisch, regionaal, religieus. Maar groepen en relaties tussen groepen, taal en
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identiteit (nationaal, etnisch) zijn niet statisch, niet eendimensionaal en niet voorspelbaar; het varieert door de tijd en van de ene wisselende (groep) sprekers tot de andere
(groep). Het is afhankelijk van de historische, politieke en sociale context hoe we groepen
vaststellen (Nederlanders, Marokkanen, Engelsen) en hoe we tegen ze aankijken. Een term
als Nederlander, Limburger, Surinamer of Fransman refereert nu aan iets anders dan honderd jaar geleden. Veel van onze opvattingen hierover zijn het resultaat van het met elkaar
uitwisselen van ideeën, gevoelens en meningen, en het beïnvloeden van elkaar door de
tijd heen. Deze opvattingen kunnen telkens opnieuw vormgegeven worden en een andere
inhoud krijgen.
Standaardisering en taalnormering
Een langdurig historisch proces waarin ‘taal’ vanaf de renaissance het wezenlijke element
is van groepsgevoel en van een zich ontwikkelende nationale identiteit is in essentie waarom we meertaligheid nu nog steeds als problematisch ervaren. Vanwege de symbolische
betekenis van taal begon de elite een proces van standaardisering in de Republiek – als
elders in Europa – dat een hoogtepunt beleefde in de zeventiende eeuw en nu nog steeds
doorwerkt. Standaardisering wil zeggen dat men een specifieke taalvariëteit als spreek- en
schrijftaal selecteerde voor iedereen in de gehele Republiek en dus als bovengewestelijke
en later als bovenregionale variëteit. Het gegeven dat iedereen nu overal in Nederland
Nederlands spreekt naast het eigen dialect en dat Nederlands de schrijftaal is, is het resultaat van een bewust proces van standaardisering.
Vondel formuleerde de feitelijke taalnorm in 1650: ‘De taal die men zowel aan het stadhouderlijk hof en in de Statenvergadering in Den Haag als onder de kooplieden-regenten
van metropool Amsterdam hoort, dient de regel voor beschaafd taalgebruik te zijn.’ De
taal van de toenmalige elite is dus de voorloper van het huidige Nederlands. De uitspraak
van wie ongewenst plat of juist geaffecteerd praatte, moest worden gecorrigeerd omdat
de spreker zich daarmee als niet authentiek ‘Nederlands’ identificeerde. De zeventiende
eeuw was dan ook de eeuw van de erkenning van de taal van de elite van onder meer
Amsterdam als landstaal. Er ontstond een norm voor het goede Nederlands dat zo homogeen mogelijk moest worden. Taalkundigen voerden in de achttiende eeuw normen voor
het ‘beschaafde Hollands’ in en bedreven taalpurisme in hun streven om dat Hollands van
zo veel mogelijk vreemde invloeden als het Latijn te weren.
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Wat houdt taalstandaardisatie in?
Elk proces van standaardisatie maakt vier stadia door en vindt onontkoombaar plaats binnen een context waarin taal maatschappelijke ongelijkheid weerspiegelt. De elite selecteert
eerst een specifieke variëteit als voertaal voor iedereen, dus in de Republiek de taal van de
elite van Amsterdam. Vervolgens codificeren taalkundigen en schrijvers de geselecteerde
variëteit: taalkundigen vervaardigen woordenboeken, spellingvoorschriften en grammatica’s, en schrijvers schrijven en dichten in de geselecteerde variëteit. De Statenvertaling
van de Bijbel, gepubliceerd in 1637, was een cruciale stap in de standaardisering en acceptatie van een gemaakt of geconstrueerd Nederlands als landstaal. Anders dan een gesproken taal of dialect is deze geschreven standaardtaal een min of meer bewuste creatie. De
elite sleutelt zodanig aan het gesproken goede Nederlands dat het in allerlei domeinen
te gebruiken is: in wetenschap, in de kerk, in het onderwijs, als formele spreektaal en als
schrijftaal. Ten slotte moet het Nederlands geaccepteerd worden onder de toekomstige
sprekers. Zij moeten hun eigen moedertaal, dus hun eigen dialect, opgeven ten gunste van
die nieuwe taalvariëteit óf tweetalig worden. Het doel van standaardisering is het creëren
van een ‘pure’ taal waarin geen variatie voorkomt: idealiter heeft elk woord dan maar één
betekenis, één spellingwijze, één wijze van uitspraak en één grammatica. Al het overige
is ruis. Vandaar het idee tot op de dag van vandaag dat andere soorten Nederlands dan
het ‘goede’ minderwaardig zijn (zie figuur p. 30) en de mythe dat eentaligen altijd precies
hetzelfde soort Nederlands met iedereen spreken. Het ideaal was en is nog steeds om een
standaardtaal voor altijd vast te leggen en te verankeren in bijvoorbeeld woordenboeken
en grammatica’s. Dit is belangrijk vanwege de symbolische betekenis van een standaardtaal als nationaal symbool. In deze context impliceert elke taalverandering een terugval
in de ideale staat van de goede taal en wordt die symbolisch als een aantasting van de
natiestaat gezien.
Standaardisatie in Frankrijk
In Frankrijk is de verwevenheid tussen staat en taal grondwettelijk vastgelegd. In artikel 2
van de grondwet staat: La langue de la République est le Français. In Frankrijk hebben in
het verleden drastische standaardiseringactiviteiten plaatsgevonden. Joep Leerssen laat
in dit verband de toonaangevende Franse politicus Grégoire aan het woord die in 1794
een rapport opstelde ‘over de noodzaak en de middelen om dialecten te vernietigen en
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het universele Frans in gebruik te nemen’. Het universele of standaard Frans was de voertaal in slechts 15 van de 83 Franse departementen. Men hoorde in het Frankrijk van toen
niet minder dan 30 regionale talen; van de 28 miljoen inwoners sprak slechts 3 miljoen
standaard Frans als hun alledaagse taal. De motivatie in Frankrijk voor standaardisatie
was, net als in Nederland, de ideologische eenwording (in Engelse vertaling): ‘At least we
can homogenize the language of a great nation, so that all its citizens can communicate
their thoughts without obstacle. This undertaking, never wholly put into practice in any
nation, is worthy of the French people, which is centralizing all the branches of social organization and which must be watchful to enshrine as soon as possible, in a République une
et indivisable, the unitary and unchanging usage of the language of liberty.’
Naast taal heeft het ideologische proces van natievorming ook diepgaande invloed gehad op het verdwijnen of aanpassen van klederdrachten, bouwwijzen en andere regionale
cultuurpatronen. Elk standaardiseringproces brengt spanningen met zich mee tussen degenen die de macht hebben de ‘goede’ taal te kiezen, te gebruiken en eraan te sleutelen en
de min of meer machtelozen die de taal moeten (gaan) gebruiken. De elite, waaronder taalkundigen, heeft de macht de variëteit te selecteren en te codificeren en zorgt voor acceptatie ervan onder toekomstige gebruikers. De gehele samenleving zal de gekozen variëteit
als landstaal moeten accepteren.
Standaardisatie in Turkije
In Turkije voerde Atatürk met de oprichting van de Turkse republiek in 1923 een extreem
proces van standaardisering door. Van het grootste belang achtte hij dat de nieuwe republiek na de oorlog een nieuwe, krachtige identiteit zou krijgen om zo een eenheid te smeden van alle afzonderlijke bevolkingsgroepen. Iedere inwoner van het land, die zich in het
Osmaanse Rijk nog voornamelijk moslim, christen of jood had gevoeld, moest voortaan
Turk zijn en er trots op zijn dat hij Turk was, en daarbij paste ook de creatie van een Turkse
standaardtaal. Het spreken van andere talen dan Turks was (tot voor kort nog steeds) bij wet
verboden. Deze taalpolitiek is zeer succesvol geweest: vrijwel iedere inwoner van Turkije
heeft tegenwoordig toegang tot, en minimaal enige kennis van, het standaard Turks.
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Nynke Deinema: ‘De video eigen en vreemd is een combinatie van scènes uit de werkelijkheid met de video Honey (2004). In Honey spuwt een mond honing uit waardoor het beeld
geleidelijk verandert. Om de taal van mensen zo puur mogelijk te kunnen vangen, heb ik
dit beeld weer met beelden uit de werkelijkheid vermengd. In de video Honey laat de honing de aantrekkelijkheid en verleidelijkheid van taal zien. Taal verbindt ons allen of zoals
een jongen in de video een uitspraak doet over een ander gesproken Nederlands: “Als ik de
ander kan begrijpen, dan vind ik het prima, daar gaat het mij om”.’
De video eigen en vreemd is te zien op:
http://www.meertaligheidinnederland.nl/

hardeG zachteG
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4
Sprekers en dus talen zijn
gelijkwaardig

Hiërarchie van talen
In het maatschappelijk debat komt een ambivalente houding ten opzichte van meertaligheid naar voren. Meertaligheid beschouwt men als een verrijking voor de Nederlandse
samenleving wanneer het Engels geldt, maar als een verarming wanneer het Berber of
Turks betreft. De Franse socioloog Bourdieu heeft veel geschreven over de talige markt
als een symbolische markt die maatschappelijke ongelijkheid reflecteert. Sommige talige
producten zoals het ‘goede’ Nederlands en Engels hebben binnen de nationale context
ongelooflijk veel meer waarde dan het Limburgs, Berber of Zeeuws. Bij tweetalige sprekers wordt, afhankelijk van hun tweede (moeder)taal, met meerdere maten gemeten. In het
Nederland van nu staan tweetalige Nederlandse sprekers van Engels, Frans en Duits hoger
op de maatschappelijke ladder en hebben meer prestige dan Nederlandse sprekers van
bijvoorbeeld Marokkaans-Arabisch, Berber, Chinees en Turks. Zo zijn er op dit moment
in Nederland ruim vijfhonderd basisscholen die Engels, Duits en Frans aanbieden maar
geen Turks of Berber. De status van het Engels is rijzende: meer en meer basisscholen
bieden Engels aan en er is hiervoor een groeiende financiële ondersteuning vanuit de
Nederlandse overheid. Op middelbare scholen is Engels bijna altijd verplicht.
Ook diverse dialecten en regionale accenten nemen verschillende posities in binnen
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de hiërarchische talige markt in Nederland. Iemand die Nederlands spreekt met een
Engels accent waardeert men meer dan een spreker met een Marokkaans accent. Dus niet
alle vormen van tweetaligheid worden in gelijke mate als even problematisch of verrijkend
ervaren. Welke taal prestige heeft, is afhankelijk van het prestige van de spreker en is in
wezen arbitrair. Het prestige van een taal wordt in elke gemeenschap afhankelijk van specifieke omstandigheden gedefinieerd. Overigens rechtvaardigt men de hiërarchische relatie
tussen sprekers en hun talen sterker in een sociale context waarin een taal steeds meer als
symbool dient om de onderlinge sociale samenhang en nationale eenheid te verbeelden.
Meertaligheid als verarming
In het debat waarin meertaligheid als een verarming van de samenleving naar voren komt,
zijn eentalige sprekers ‘eigen’ en twee- of meertalige sprekers ‘vreemd’. Vaak associeert
men tweetaligheid dan met gebrekkig Nederlands, taalachterstand en taalproblemen en
alleen taalkundigen beargumenteren dat tweetalige individuen ook beide talen als moedertalen kunnen beheersen. In dit type debat symboliseert meertaligheid de Nederlandse
‘cultuur’ in verval, en het niet willen aanpassen aan de dominante meerderheid in de
Nederlandse samenleving. De tegenstelling die gecreëerd wordt tussen de eentalige ‘eigen’
en de meertalige ‘ander’ is vanuit deze invalshoek onlosmakelijk verbonden met zoiets
als de ‘Nederlandse identiteit’. Vanuit deze optiek refereert eentaligheid aan degenen die
in Nederland geboren en getogen zijn uit ouders die dat ook zijn en meertaligheid aan
degenen die van elders naar Nederland geïmmigreerd zijn. Het is in deze zienswijze dus
niet vanzelfsprekend dat tweetaligheid van toepassing is op personen die in Nederland
geboren en getogen zijn. Het huidige debat doet geloven dat eentaligheid in Nederland de
norm is, maar desondanks zijn er vele tweetaligen die in Nederland geboren en getogen
zijn, namelijk de tweetaligen die naast het Nederlands een dialect, streektaal, Fries, Roma
en Jiddisch spreken of Turks, Marokkaans-Arabisch, Berber en Italiaans. De eerstgenoemde sprekers zijn in het huidige debat over meertaligheid vaak onzichtbaar.
Taal = macht
Bourdieu schreef tussen 1970 en 1980 veel over specifieke sociale en politieke condities van taal en taalgebruik. Volgens Bourdieu is een homogene taalgemeenschap met
een taal zonder verschillen tussen individuen een mythe. Hij zag taal primair als een
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sociaal-historisch verschijnsel. De elite gaf in Frankrijk en in Nederland de macht aan
zichzelf en aan iedereen die de ‘goede’ taal al van huis uit sprak, dus het dialect van Îlede-France en het in de hoogste kringen gesproken Hollands. Degenen die een ander
dialect spraken, werden en worden zo deel van een politieke en talige eenheid waarbinnen het spreken van dat andere dialect gedevalueerd wordt en minderwaardig wordt
bevonden. Op deze wijze krijgen sprekers van de ‘goede’ standaardtaal van huis uit politieke en sociale autoriteit om te spreken en gehoord te worden en andere sprekers niet.
Zo laat Fatou Diome in haar roman een Senegalese hoofdpersoon die als immigrant
naar Frankrijk vertrekt, zeggen: ‘Leer Frans en je bent al half geslaagd.’ Immers, ‘die taal
draagt een pak, een tas en dichte schoenen, of een mantelpakje, of een bril en hoge hakken’. Een specifieke kledingcode als metafoor voor de standaardtaal: wie standaardtaal
spreekt en schrijft maakt deel uit van en heeft toegang tot de hogere, succesvollere lagen
van de samenleving. Degenen die van huis uit tot deze laag van de samenleving behoren, spreken ook van huis uit de goede standaardtaal en hebben bijvoorbeeld de autoriteit om rituelen uit te voeren zoals het onthullen van een standbeeld, het doorknippen
van een lint of het dopen van een schip. Iedereen kan deze activiteiten uitvoeren maar
slechts enkelen, zoals de koningin, de minister of de burgemeester, zijn gemachtigd om
deze rituelen betekenisvol uit te voeren.
Taalideologie in het huidige debat
Het is de gedachte ‘iemand die geen Nederlands spreekt, woont wel in Nederland maar
houdt zich niet aan de regels en voelt zich ook niet echt verbonden met Nederland’ die
in het maatschappelijk debat en in het alledaagse leven veel emoties oproept. Uit deze
gedachte komt ook de Rotterdamse burgerschapscode uit 2006 voort. Die code zegt letterlijk: ‘Nederlands is de gemeenschappelijke taal van Rotterdam. In het openbaar spreken
we Nederlands – op school, op het werk, op straat en in het buurthuis.’ Taal is volgens de
Rotterdamse gedragscode, zoals in de hele geschiedenis vanaf de renaissance, het instrument om interne lokale en sociale verschillen te minimaliseren en externe verschillen
uit te vergroten. De wens om op straat uitsluitend Nederlands te spreken negeert al die
regio’s in Nederland waar vanouds ook een dialect, Fries, een streektaal of een andere
taal zoals Jiddisch of Roma op straat te horen is. Het spreken van Nederlands vergroot
externe verschillen aangezien Nederlanders zich als ‘volk’ essentieel onderscheiden van
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bijvoorbeeld Duitsers doordat zij Nederlands spreken en Duitsers Duits. Bovendien is het
de vraag of de gedragscode ook geschreven is met de intentie om Engels uit het openbare
leven van Rotterdam te weren.
Nederlands leren
Natuurlijk is het nodig voor iedereen en ook de verantwoordelijkheid van iedereen in
Nederland om Nederlands te leren. Zonder Nederlands geen scholing, geen kansen op
de arbeidsmarkt, geen contact met anderen buiten het gezin, geen belastingformulier
kunnen invullen en het niet meer kunnen verstaan van je (klein)kinderen. Een dergelijk maatschappelijk isolement is iets wat je niemand toewenst. De vraag is alleen of we
verwachten dat nieuwkomers het ideale, correct grammaticale en zogenaamd accentloze Nederlands spreken dat al nauwelijks haalbaar is voor de meeste geboren en getogen
eentalige Nederlanders, of dat functioneel Nederlands ook voldoende is in de zin dat het
Nederlands afwijkingen en ‘vreemde’ accenten kan bevatten maar wel voor iedereen verstaanbaar en begrijpelijk is.
Impliciete opvattingen
Er zijn vier opvattingen die impliciet blijven in het debat over meertaligheid. Stilzwijgend
wordt aangenomen dat eentaligheid de norm en meertaligheid de uitzondering is. Toch is
zestig à vijfenzeventig procent van de wereldbevolking meertalig. Het is een schatting hoeveel mensen tweetalig zijn omdat er geen eenduidige definitie van tweetaligheid bestaat.
Ook in Nederland zijn meertalige sprekers in de meerderheid. In 2006 geeft vijfenzeventig procent van de ondervraagden in Nederland aan dat zij ten minste in twee talen – waaronder niet hun moedertaal – een gesprek kunnen voeren en vierendertig procent geeft
aan dat in drie talen te kunnen. Slechts negen procent laat weten uitsluitend Nederlands
te beheersen. De tweede opvatting die impliciet blijft, is dat personen slechts één taal perfect kunnen beheersen en gebruiken en niet twee (of meer). De metaforen moedertaal en
vaderland geven dit denken weer. Aangezien iedereen slechts één biologische moeder en
vader heeft, stellen we ons bij moedertaal en vaderland ook letterlijk slechts één taal en
één land voor. Maar uit onderzoek is gebleken dat kinderen onder de juiste voorwaarden
twee talen net zo kunnen leren en beheersen als eentalige kinderen hun moedertaal. De
derde stilzwijgende opvatting is dat eentalige sprekers altijd en overal en met iedereen
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hetzelfde soort Nederlands spreken. Maar geen enkele eentalige spreker spreekt precies
hetzelfde als een andere eentalige. Ten slotte ervaart men de vervlechting tussen het spreken van Nederlands en ‘Nederlandse identiteit’ als een natuurlijk en vanzelfsprekend gegeven. Het is deze symbolische waarde waardoor meertaligheid zo complex en gelaagd is.
Zoals Dick Pels het stelt: ‘Een taal kan ook nuchterder worden beschouwd als een communicatiemiddel dat wel degelijk een bepaald thuisgevoel oproept, maar dat niet dwingend is
gekoppeld aan andere elementen van nationale identiteit.’
Waardering voor de taal van de (voor)ouders
Sprekers begeven zich op vele talige markten tegelijk, namelijk niet alleen op de talige
markt van de dominante meerderheid maar ook bijvoorbeeld op die van de eigen provincie, regio, stad, dorp, wijk, vrienden, gezin en groep. Ook binnen de eigen groep hebben
sommige talige producten meer waarde dan andere. Onder de Nederlandse Marokkanen
hebben het Marokkaans-Arabisch maar vooral de Berbertalen een zeer lage status. In
Nederland spreekt naar schatting zestig procent van de Nederlandse Marokkanen het
Rifberber (Tarifit) en zo’n tien procent Sousberber (Tashelhit). De resterende dertig procent spreekt thuis een Arabisch dialect naast het Nederlands. Het Marokkaans-Arabisch
(Darizja) en de Berbertalen zijn niet gestandaardiseerd en worden alleen gesproken en
niet geschreven. In Nederland opgroeiende Berbertalige kinderen lukt het vaak niet om
nog Arabisch volledig te leren. Arabischtaligen leren trouwens zelden Berber, aangezien
deze taal een lage status heeft, ook bij de Berbertaligen zelf.
Sprekers van een Limburgs dialect, het Fries en het Turks/Koerdisch daarentegen waarderen hun eigen taalvariëteit zeer. Weliswaar komen de van oorsprong Turkse inwoners
van Nederland voornamelijk uit gebieden waar dialect gesproken wordt, maar toch is iedereen vertrouwd met het standaard Turks. Nederlandse Turken zijn trots op hun taal.
Ook de uit Turkije afkomstige Nederlandse Koerden beheersen naast het Koerdisch het
standaard Turks. Hun houding tegenover het Koerdisch is eveneens uitermate positief. Dit
draagt er zeker toe bij dat het Turks onder de Nederlandse Turken in Nederland (en Turken
elders in Europa) in tegenstelling tot het Berber en het Marokkaans-Arabisch nog zeer
vitaal is. Maar deze tweetalige sprekers bevinden zich in een symbolische hiërarchische
markt. Hoewel Turken, Koerden en bijvoorbeeld Limburgers de taal van hun (voor)ouders
positief waarderen, kijkt de dominante samenleving in Nederland daar anders tegenaan:
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men waardeert deze talen/dialecten zeker niet in dezelfde mate als het Nederlands. Dit
spanningsveld veroorzaakt dat tweetalige kinderen verschillende waarden aan hun beide
talen hechten. Taalkundige Saskia Visser schrijft dat een negatieve benadering van bijvoorbeeld het dialect of Berber niet in het voordeel van kinderen werkt en dat zij daardoor
een negatief zelfbeeld kunnen ontwikkelen. In de woorden van de logopediste Nurdan
Yilderim: ‘Een kind met negatief zelfbeeld léért ook slechter op school.’
Identiteitsformatie
Identiteit is een dynamisch, meervoudig en ambigu resultaat van het voelen, denken en
handelen van individuen of groepen. Identiteitsformatie speelt zich af tussen tegenstellingen die door mensen zelf geconstrueerd en beleefd worden. Voorbeelden daarvan zijn
tegenstellingen als ‘autochtoon’ versus ‘Marokkaan’ en ‘Hollander’ versus ‘Limburger’ of
‘Fries’ versus ‘niet-Fries’. Het maken en benadrukken van verschillen is een belangrijke
voorwaarde voor gevoelens van gemeenschappelijkheid waardoor een proces van in- en
uitsluiting ontstaat. In dit proces gaat het zowel om ideeën die mensen over zichzelf hebben, als om ideeën die anderen over hen hebben. Dat kinderen en adolescenten, net als
volwassenen, anders spreken dan de norm voorschrijft, kan alles te maken hebben met
de identiteit(en) die ze beleven en uitdragen. Het al dan niet spreken van een ander soort
Nederlands kan een gevolg zijn dat binnen de eigen groep, dorp, regio en gezin een bepaald talig kenmerk meer gewaardeerd wordt dan de variant uit het goede Nederlands.
Een voorbeeld hiervan geeft het volgende interview van de taalkundigen Jacomine Nortier
en Margreet Dorleijn met de Marokkaanse informant S. uit Rotterdam. Uit het interview
blijkt dat S. weet dat het zelfstandig naamwoord huis onzijdig is en met het lidwoord het
gecombineerd moet worden. Hij zou immers dat huis zeggen tegen deze academisch geschoolde interviewers. Maar S. vertelt ook dat hij het huis bewust niet op straat gebruikt
omdat het anders zo dom staat. De norm van de straat dicteert de huis:
S: ‘Dat is het slechte Nederlands.’
J:

‘En heeft dat ook een naam?’

S: ‘Ja, niet echt, maar ’t is in principe dan eh lidwoorden die gebruik je dan expres verkeerd.’
M: ‘Ja ja die gebruik je dan exprès verkeerd, net als...’
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S: ‘Ja, dus.’
J:

‘Die meisje.’

S: ‘Die huis zeg ik dan. Terwijl ik weet ik bedoel ik weet heus wel dat het dat huis is maar
’t staat zo dom als ik dat op straat zeg, als ik zeg.’
M: ‘Ja.’
S: ‘Als ik zeg dat huis.’
M: ‘Ja ja.’
S: ‘’t Is gewoon die huis. Maar als ik met jullie spreek dan wordt ’t gewoon dat huis.’
Het expres verkeerd gebruiken van het lidwoord de in plaats van het hoeft dus niets te maken te hebben met het feit dat S. het Nederlands verkeerd geleerd heeft. S. heeft namelijk
wel kennis van het normatieve Nederlands maar wijkt er bewust van af.
Talige praktijken
Er zijn talloze situaties waarin sprekers van het goede Nederlands afwijken. Het volgende
interview van leerlingen uit groep 8 van een Leidse basisschool illustreert dat leerlingen
elementen uit het Marokkaans-Arabisch of Berber gebruiken om ‘stoer te zijn’ en ‘bij
vrienden te horen’:
Leerling 1:

‘Toen hij hier voor het eerst in Leiden was, toen nam hij allemaal woorden
over, gewoon Marokkaanse woorden.’

Interviewer: ‘Waarom?’
Leerling 2:

‘Klinkt gewoon stoerder, en eh ja, niet dat ik zelf stoer wil zijn maar als je met
vrienden buiten bent en hij zegt het tegen jou en jij snapt het niet dan gaan
ze je wel een beetje uitlachen, dan ga je je een beetje schamen.’

Leerling 1:

‘Erbij horen, en dan ga je dezelfde taal praten.’

Een ander voorbeeld laat zien dat het gebruik van (elementen uit) een andere taal samenhangt met emoties die een tweetalige spreker beter in de ene dan in de andere taal uit.
Dezelfde leerlingen uit groep 8 van de Leidse basisschool vertellen dat het Marokkaans
zich goed leent om in te schelden en om te gebruiken als je kwaad bent:

44

Interviewer: ‘Hebben ze gezegd dat je alleen Nederlands mag spreken?’
Leerling 3:

‘Ja ze hebben het gezegd, want anders weten ze niet wat je zegt, dat doen we
wel hoor [Marokkaans spreken/LC], gewoon schelden in de klas.’

Leerling 4:

‘Als we kwaad worden op de meester.’

Zo vertelt een groep vrienden van Surinaamse herkomst in Rotterdam aan de interviewer
dat ze Antilliaans, dat wil zeggen Papiamento geleerd hebben om ‘meisjes te versieren’:
Interviewer: ‘Waarom heb je eigenlijk Antilliaans geleerd?’
Vincent:

‘Flowen, flowen.’

Ronald:

‘Flowen, wij noemen dat flowen.’

Interviewer: ‘Wat is flowen?’
Ronald:

‘Dat betekent versieren.’

Vincent:

‘Doing the flow.’

Pim, een dialect sprekend kind uit Limburg en bijna zes jaar oud, spreekt thuis altijd dialect en op school Nederlands. Generaliserend lijkt het of hij het dialect reserveert voor
het informele thuisdomein en het Nederlands voor het formele schooldomein. Maar wanneer hij zich ongemakkelijk voelt op school kiest hij voor het dialect om zich te uiten. Dit
blijkt wanneer de juf vraagt wie een dansje op het toneel wil doen. Pim roept voortvarend
dat hij wel wil maar als hij eenmaal op toneel staat, roept hij in het Limburgs: Ich wil toch
neet meer ‘Ik wil toch niet meer’.
Uit observaties op een middelbare school in Limburg blijkt dat docenten altijd
Nederlands gebruiken behalve als ze af en toe in situaties hun autoriteit moeten doen gelden. In dat geval gebruiken ze het dialect: Noe sjei ’ns oet ‘Nou hou eens op’, Noe is ’t genog
kinger! ‘Nu is het genoeg kinderen’, Sjuuf ’s mit die batse ‘Schuif eens een beetje op’ en Noe
loester! ‘Nou luister!’.
Sprekers kunnen dus om diverse redenen hun beide talen gebruiken of afwijkend
Nederlands spreken afhankelijk van onder meer context, gesprekspartner en type
interactie.

tweetalige achtergrond
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5
Als je twee talen spreekt,
spreek je thuis
Nederlands

Taalkeuze in gezinnen met Turkse of Marokkaanse achtergrond
In het publieke debat valt vaak te horen dat tweetalige individuen thuis geen
Nederlands maar bijvoorbeeld altijd Turks, Arabisch/Berber of Chinees spreken. Eind
jaren negentig van de vorige eeuw is er een groot buurtonderzoek geweest in Utrecht
naar de diverse talen die 275 gezinnen in de wijk Lombok/Transvaal ‘achter de voordeur’ spreken. Alle gezinnen met een Turkse herkomst (en dat zijn er 15 van de 275)
spreken Nederlands evenals 30 van de 33 gezinnen met een Marokkaanse herkomst.
De algemeen gehoorde opvatting dat deze gezinnen thuis nooit Nederlands spreken is
dus voor Lombok/Transvaal niet juist. In vier Engels/Amerikaanse gezinnen spreekt
men overigens uitsluitend Engels en geen Nederlands. De taalkeuzes in de van oorsprong Marokkaanse en Turkse huishoudens zijn afhankelijk van generatie, leeftijd
en rol die iemand heeft binnen het gezin. Moeders spreken vaker Turks, MarokkaansArabisch en Berber dan vaders, en kinderen spreken onderling meer Nederlands.
Het exclusieve gebruik van Turks, Arabisch en Berber neemt ook drastisch af tussen
oudere en jongere kinderen in de kinderrij. De Nederlands-Marokkaanse jongeren
gebruiken het Nederlands het meest ‘buiten de deur’, namelijk om met vrienden te
communiceren, en zij verschillen daarin cruciaal van Nederlands-Turkse jongeren.
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Welke taal met wie?
In interviews vertellen jonge kinderen in Lombok/Transvaal het volgende over welke taal
ze met wie spreken binnen het gezin. Het Nederlands komt altijd voor:
Mohammed 10,5 jaar oud, in Nederland geboren en van Marokkaanse herkomst.
Interviewer: ‘Wat spreken je ouders?’
Mohammed: ‘Marokkaans maar ik spreek altijd met mijn zus Nederlands.’
Faruk 9 jaar oud, in Nederland geboren en van Turkse herkomst.
Interviewer: ‘En wat spreek jij thuis voor ’n talen allemaal?’
Faruk:

‘Turks ... en Nederlands.’

Interviewer: ‘En jouw ouders spreken, met elkaar, spreken ze Turks?’
Faruk:

‘Ja, maar wij spreken ’t meeste met mijn vader Nederlands.’

Interviewer: ‘En niet met je moeder, alleen met je vader?’
Faruk:

‘Ook soms, mijn moeder kan ook een beetje Nederlands.’

Het volgende citaat uit een gesprek met een groepje middelbare scholieren laat zien dat
zij onderling Nederlands spreken hoewel ze dat ook in het Berber of Arabisch zouden
kunnen doen:
Interviewer: ‘Heb jij nou echt als jij een Marokkaans (...) iemand ziet dat je dan denkt van
hmmm… zou die nu Berber of Arabisch praten dus laat ik maar Nederlands
praten (...) is dat echt een afweging die je maakt?’
Fatima 17 jaar oud, vwo-leerlinge met Nederlands-Marokkaanse achtergrond.
‘Nee, ’t gaat automatisch, je bent echt gewend om tegen (...) Marokkaanse
meisjes gewoon Nederlands te praten en later komt ’t wel van o, je bent
Berber of Arabisch.’
Interviewer: ‘En als dan blijkt dat je allebei ’t zelfde spreekt?’
Fatima:

‘Nee, dan gaat het ook niet, nee, da’s wel raar (...)’

Sevtap 17 jaar oud, vwo-leerlinge met Turkse achtergrond.
‘Ja, Marokkanen, ik heb echt nooit Marokkaanse meisjes gezien die
Marokkaans praten, die lopen alleen maar Nederlands te praten.’
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Nederlands-Marokkaanstalige en Nederlands-Turkstalige jongeren en taalkeuze
De taalkundigen Guus Extra en Kutlay Yagmur hebben 64 Nederlands-Marokkaans en 63
Nederlands-Turks tweetalige jongeren gevraagd in welke mate ze Marokkaans-Arabisch/
Berber en Turks spreken en in welke mate ze aan deze talen hechten. Al eerder is aan de orde
gekomen dat het Turks een extreem proces van standaardisatie heeft doorlopen waardoor
Turken er trots op zijn om Turks te spreken, terwijl het Marokkaans-Arabisch en vooral het
Berber een zeer lage status hebben onder de Marokkanen. De Nederlands-Marokkaanse
jongeren spreken bijna altijd Nederlands en ze geven ook aan dat ze het Nederlands veel
beter beheersen dan het Arabisch of Berber en zich meer op de Nederlandse taal en cultuur oriënteren. Toch zeggen ze een hechte binding met hun van oorsprong Marokkaanse
gemeenschap te hebben. Deze binding verloopt niet via taal maar via religieuze oriëntatie; dit is voor hen belangrijker dan het blijven spreken van Arabisch of Berber. De
Nederlands-Turkstalige jongeren daarentegen geven aan meer gebalanceerd tweetalig te
zijn: ze gebruiken het Nederlands en Turks evenveel. In dit onderzoek komt eveneens naar
voren dat zij het spreken van Turks belangrijk vinden en het als een kernwaarde van hun
culturele identiteit(en) zien. Er zijn dus grote verschillen tussen de Nederlands-Turkse en
Nederlands-Marokkaanse jongeren: de eerste groep blijft Turks naast Nederlands spreken,
de tweede groep ruilt de taal van de (voor)ouders in voor het Nederlands.
Andere thuistalen naast het Nederlands
Uit ander onderzoek van de taalkundige Extra en collega’s tussen 1997 en 2000 in dertien steden verspreid over heel Nederland blijkt dat een derde van honderdduizend bevraagde basisschoolleerlingen en iets minder dan een derde van veertigduizend middelbare scholieren
thuis nog een andere taal/dialect dan het Nederlands spreekt. In een stad als Den Haag lopen
deze aandelen op tot iets minder dan de helft. De 140.000 leerlingen rapporteren dat er thuis
naast het Nederlands in totaal nog 96 andere talen te vinden zijn! Van de meest genoemde talen, bevinden het Turks, Arabisch, Berber, Engels en Hindu(stani) zich in de voorhoede (tussen
de vier- en achtduizend leerlingen), minder gebruikt zijn het Papiamento, Frans, Duits, Sranan
Tongo, Spaans, Chinees en Koerdisch (rond achttienhonderd leerlingen) en talen die wat minder gesproken worden, zijn Somalisch, Italiaans, Moluks/Maleis, Urdu/Pakistaans, Portugees,
Servisch/Kroatisch/Bosnisch, Javaans, Farsi, Vietnamees, Grieks en Dari/Pashto (rond de achthonderd leerlingen). De diverse thuistalen zullen natuurlijk door de tijd heen verschillen.
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Dialecten en regionale talen als thuistalen naast het Nederlands
Het Europees Handvest voor Streek- of Minderheidstalen heeft het Fries, Nedersaksisch
en Limburgs als drie regionale of streektalen erkend. In Nederland spreekt men het
Nedersaksisch in (delen van) de provincies Groningen, Drenthe, Overijssel en Gelderland.
Het Fries heeft het hoogste niveau van erkenning (III) waardoor inwoners van Friesland
tussen het Fries en Nederlands als officiële taal kunnen kiezen. Het Nedersaksisch en
Limburgs hebben niveau II van erkenning en zijn daardoor niet als officiële minderheidstaal erkend en er zijn geen eenduidige regelingen hoe de overheden het gebruik van
deze talen zouden moeten ondersteunen. Is het nu zo dat officiële erkenningen en de
status van dialecten parallel lopen met de mate waarin individuen de betreffende streektaal binnen en buiten het gezin spreken? Een antwoord hierop komt uit het onderzoek
van de onderwijskundig onderzoeker Geert Driessen. Hij heeft verspreid in Nederland
geboren ouders van basisschoolleerlingen uit groep 2 ondervraagd over hun taalkeuzes
binnen het gezin. Er zijn vragen gesteld als: ‘Welke taal spreekt u meestal met uw partner?’
en ‘Welke taal spreekt uw kind meestal met moeder/vader/broers en zussen/vriendjes en
vriendinnetjes?’ In 2003 spreken ouders en kinderen in Limburg het meest en in Holland
het minst dialect. Daarnaast spreken ze ook Nederlands thuis. De ouders in de verschillende gebieden spreken onderling het meest Limburgs (57 procent), dan Fries (41 procent),
dan Zeeuws (32 procent), Nedersaksisch (28 procent), Brabants (12 procent) en het minst
Hollands dialect (3 procent). Ouders met hun kind en kinderen onderling spreken ongeveer evenveel dialect, maar iets minder dan bij ouders onderling het geval is. Het spreken
van het dialect neemt af per generatie en de top drie in dialectgebruik is onbetwist het
Limburgs, het Fries en het Zeeuws. Hoe vaak men een streektaal of Fries spreekt, heeft
volgens de bevraagde ouders in dit onderzoek niets te maken met de officiële erkenning
ervan. Men zegt immers meer Limburgs (niveau II) dan Fries te spreken (niveau III) en
men spreekt meer Zeeuws (geen erkenning) dan Nedersaksisch (niveau II). Eveneens kunnen we vaststellen dat naast het Nederlands ook veel streektalen en dialecten gesproken
worden.
Welke taal met wie?
Aan 21 gezinnen in Heerlen is gevraagd of grootouders en moeders dialect of Nederlands
met hun (klein)kind spreken en of het kind zelf dialect spreekt. Alle grootouders geven
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aan dialect met hun kleinkind te spreken. Het is opvallend dat bijna alle moeders wel
dialect binnen het gezin spreken maar iets minder dan de helft van de moeders spreekt
dialect met haar kind (9 van de 21). Het is dus niet voor de hand liggend dat een moeder die dialect spreekt – bijvoorbeeld met de partner – ook dialect met haar kind spreekt.
Ten slotte is het markant dat hoewel grootouders en moeders dialect met hun (klein)kind
spreken, het kind zelf geen dialect terug hoeft te spreken. Slechts vier van de dertien kinderen met wie dialect gesproken wordt, spreekt zelf dialect. Dit overzicht laat voor deze
gezinnen per generatie een drastische afname van het gebruik van dialect zien.
Gerapporteerd versus geobserveerd gedrag
Het is belangrijk om te vermelden dat personen indien ze ondervraagd worden in enquêtes, antwoorden geven die niet overeen hoeven te komen met hun feitelijke gedrag. Vooral
als dit gedrag niet aan de norm(en) van de eigen groep of samenleving in het algemeen
beantwoordt. Een goed voorbeeld hiervan is aan sprekers vragen of ze ‘hun hebben’ of ‘hij
heb’ of ‘hij doet in de tuin werken’ zeggen. Bijna iedereen antwoordt dit niet te doen omdat
deze taalvarianten zeer laag gewaardeerd worden, maar toch blijkt bij het maken van opnames van deze sprekers dat velen het zeggen. In de meest ideale situatie zou onderzoek
naar gegevens uit (grootschalige) enquêtes moeten samengaan met gegevens uit geobserveerd gedrag van degenen die ondervraagd worden. Wanneer we sprekers over langere
tijd volgen, komen we meer te weten hoe en wanneer iemand beide taalvariëteiten tijdens
dagelijkse wisselende interacties gebruikt, in welke contexten en met welke functies. Maar
dit type kwalitatief onderzoek is heel intensief en kost dus meer tijd en geld.
Wel of geen dialect, Fries of Turks met je kind spreken?
Het idee dat een jong kind door het verwerven van twee talen in de war raakt en beide
talen niet goed zou leren beheersen is een misverstand. Het is dit misverstand dat ouders
die van huis uit een dialect spraken, vooral in de jaren zestig, er massaal toe bracht om hun
kinderen in het Nederlands op te voeden. De meeste ouders vinden het belangrijk dat een
kind goed Nederlands leert. Als je kind succesvol wil zijn op school en economisch vooruit
wil in de Nederlandse samenleving, zal het goed Nederlands moeten spreken en schrijven.
Het klinkt aannemelijk dat een kind maar één taal goed kan leren en dat het onverstandig
is om een jong kind met twee talen in aanraking te laten komen. Maar onderzoek heeft
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uitgewezen dat als kinderen beide talen onder bepaalde condities van geboorte af aan aangeboden krijgen, zij deze talen leren spreken en beheersen als een eentalig kind. Ze worden dus moedertaalspreker van het dialect, Turks of Fries én het Nederlands.
Jong geleerd, oud gedaan?
Wat zijn de condities waaronder kinderen twee talen verwerven als twee moedertalen? In
de eerste plaats is leeftijd heel erg belangrijk. Het onderzoek hiernaar is sterk in ontwikkeling. Vroeger dachten taalkundigen dat de cruciale leeftijd om een tweede taal te verwerven rond de pubertijd ligt. Recenter onderzoek wijst uit dat die leeftijd weleens veel lager
zou kunnen liggen, wellicht zo rond de vier jaar. Blijkbaar is er tussen geboorte en een
aantal jaren oud een gevoelige periode voor grammaticale ontwikkeling. Komt het kind
ná een bepaalde periode in aanraking met de tweede taal, dan kan de eerste taal invloed
uitoefenen op de tweede taal. Deze invloed hoeft niet blijvend te zijn. Komt het kind vanaf
de geboorte al in aanraking met twee talen, dan oefent de eerste taal geen invloed uit op
het verwerven van de andere eerste taal. Vers-van-de-pers onderzoek lijkt aan te tonen dat
misschien niet alleen de leeftijd waarop, maar ook hoelang en hoe intensief en hoe gevarieerd kinderen met de tweede taal in aanraking komen uitermate belangrijk is. Bovendien
lijken wat oudere kinderen een tweede taal sneller te kunnen leren dan jongere kinderen.
Als meer toekomstig onderzoek dit inderdaad bevestigt, kan dit gegeven uitermate relevant worden in de discussie rond de vroeg- en voorschoolse educatie. Als wat oudere kinderen het Nederlands sneller en net zo goed leren als jongeren dan hoeft het leren van het
Nederlands op heel jonge leeftijd niet meer de enige garantie te zijn voor succes in studie
en op de arbeidsmarkt op latere leeftijd.
Beide talen gevarieerd aanbieden
Een andere voorwaarde om beide talen goed te leren is dat het kind beide talen rijk en gevarieerd aangeboden krijgt. Ouders die elders vandaan komen, bijvoorbeeld uit Afghanistan
of Groot-Brittannië, kunnen veel beter hun moedertaal respectievelijk het Dari of Engels met
hun kind spreken dan ‘krom’ Nederlands. En een ouder die veel zelfverzekerder het dialect
spreekt dan Nederlands, kan veel beter Gronings of Limburgs met zijn/haar kind spreken dan
dat ongemakkelijke Nederlands. Verder is het heel belangrijk dat zo veel mogelijk gezinsleden
en anderen beide talen in veel functies aanbieden. Het gaat dan niet zozeer om hoe vaak ou-
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ders beide talen spreken, maar om hoe divers en rijk het aanbod is dat ze (kunnen) aanbieden,
zoals voorlezen, tellen en rekenen, verhalen vertellen, spelletjes doen, luisteren naar radio en
televisie in beide talen. Ook is het belangrijk dat ouders en omgeving laten blijken dat beide
talen van belang zijn en gewaardeerd worden. Ten slotte heeft ook een deel van het succes te
maken met de grammatica’s van de talen in kwestie. Het succes is dus afhankelijk van het talig
verschijnsel dat op de voorgrond staat. Het leren van het onzijdig lidwoord het als in ‘het boek’
is erg lastig voor zowel eentalige als tweetalige kinderen maar de verwerving van de vorm –t van
het verbogen werkwoord als in ‘Hij leest een boek’ verloopt soepel en snel voor zowel eentaligen als voor Nederlands-Turkse en Nederlands-Marokkaanse kinderen.
De rol van gezinsleden
Nog een ideale conditie om een kind twee talen goed te laten verwerven is het hebben van
gezinsleden – ouders, oudere of jongere broers en zussen – die zowel het Nederlands als de
andere taal (Turks, Limburgs dialect, Fries) goed beheersen. Er zijn in Nederland kinderen
die vanaf hun geboorte twee talen spreken binnen een familie, afhankelijk van de taalkeuze van de vader of moeder. Ze spreken met moeder bijvoorbeeld uitsluitend Nederlands
en met vader uitsluitend Engels. Dit is het zogenaamde één-ouder-één-taal-gezin. In het
meest extreme geval zijn de twee talen die men met het kind spreekt strikt gescheiden,
afhankelijk van welke ouder welke taal spreekt. Het prototype zijn expat-gezinnen van
wie de ouders merendeels hoog opgeleid zijn. Vaak zijn deze gezinnen wat taalkeuze betreft geïsoleerd van de omringende samenleving die óf eentalig óf veel gevarieerder is
in de talen die gesproken worden. Dat is anders dan gezinnen waarin dialect of Fries én
Nederlands gesproken wordt. Degenen die een dialect of Fries spreken zijn tegenwoordig in Nederland bijna altijd wel tweetalig; er zijn nauwelijks meer eentalige sprekers van
een dialect of Fries te vinden. In die gezinnen zijn de taalkeuzen ook niet gescheiden als
in één-ouder-één-taal-gezinnen, en beide talen of taalvariëteiten zijn ook terug te vinden
binnen de eigen regio.
Al met al wijst onderzoek uit dat in meertalige gezinnen thuis veel meer Nederlands
gesproken wordt dan gedacht. Vooral kinderen van Marokkaanse oorsprong spreken
met jongere broers en zussen en met hun vrienden meer Nederlands dan MarokkaansArabisch of Berber. Tevens blijkt dat er in Nederland naast het Nederlands ook nog veel
dialect, streektaal en Fries in gezinnen te beluisteren is.

hij verstaat je niet
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6
Als je twee talen spreekt,
verwerf je
goed Nederlands

Eerste zinnen van kinderen
Is het zo dat het Nederlands mankementen gaat vertonen als een kind naast het Nederlands
nog een andere taal verwerft? Is het zo dat beide talen elkaar beïnvloeden, bijvoorbeeld
in woordvolgorde en in het gebruik van het bepaald lidwoord het? Hoe leren kinderen
de volwassenentaal? Alle taalkundige onderzoeken laten zien dat een kind uitstekend in
staat is om onder bepaalde condities twee talen als moedertalen te verwerven. In sommige gevallen kunnen tweetalige kinderen een iets andere route nemen om het volwassen
Nederlands te verwerven of iets langzamer zijn dan eentalige kinderen, maar in het algemeen doorlopen jonge een- en tweetalige kinderen dezelfde ontwikkelingsstadia.
Verwerving van de plek van het vervoegde werkwoord: eentalige kinderen
De eerste zinnen van heel jonge eentalige kinderen in het Nederlands, Frans en Hebreeuws
vertonen opmerkelijke overeenkomsten. In al die talen vervoegen zij nog geen werkwoorden zoals maakt voor bijvoorbeeld tweede en derde persoon enkelvoud tegenwoordige tijd,
maar gebruiken ze in plaats daarvan het hele werkwoord maken. In het Nederlands en
Hebreeuws zetten jonge kinderen van rond de twee jaar oud het hele werkwoord helemaal
achteraan, in het Frans (en Engels) komt het meer naar voren in de zin:
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Daan: 2 jaar, 4 maanden en 28 dagen.
Nederlands:

‘Jij de walvis maken.’

In plaats van:

‘Jij maakt de walvis.’

Nathalie: 2 jaar, 2 maanden en 2 dagen.
Frans:

‘Pas tomber la poupée.’

Letterlijke vertaling:

‘Niet vallen de pop.’

In het Nederlands:

‘De pop valt niet.’

Lior: 1 jaar, 8 maanden en 8 dagen.
Hebreeuws:

‘Tapuax lishtot.’

Letterlijke vertaling:

‘Appel drinken.’

In het Nederlands

‘Ik wil een appel drinken.’

Op weg naar het volwassen Nederlands hoort Daan de fase ‘Jij de walvis maken’ te verlaten
om vervolgens de zin ‘Jij maakt de walvis’ te zeggen. Het Nederlands is lastig want het vervoegde werkwoord zoals maakt moet op twee verschillende plekken staan. In de hoofdzin
staat het op de tweede plaats achter het onderwerp Jij en vóór het lijdend voorwerp een
walvis en in de bijzin helemaal achteraan, dus achter het lijdend voorwerp een walvis:
Hoofdzin:

‘Jij maakt een walvis.’

Bijzin:

‘Ik zie dat jij een walvis maakt.’

Ieder kind moet dus onder de knie krijgen dat de positie van het vervoegde werkwoord
anders is in de hoofdzin dan in de bijzin. Eentalige kinderen verwerven deze asymmetrische volgorde in hoofd- en bijzin snel, namelijk wanneer ze ongeveer tussen twee jaar en
tweeënhalf jaar oud zijn.
Verwerving van de plek van het vervoegde werkwoord: tweetalige kinderen
Verwerven tweetalige kinderen op dezelfde wijze de verwerving van de plek waar het vervoegde werkwoord komt te staan als eentalige kinderen, of beïnvloeden de twee talen elkaar? Jonge tweetalige sprekers van het Nederlands en Arabisch/Berber/Turks leren de
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plaatsing van het werkwoord in het Nederlands ook snel. In woordvolgorde en plaatsing
van het vervoegde werkwoord verschillen jonge een- en tweetalige kinderen dus niet van
elkaar. Dit is wel het geval bij volwassen leerders van het Nederlands. In de hoofdzin kunnen sprekers van het Arabisch/Berber/Turks die als volwassenen het Nederlands geleerd
hebben (en dat geldt ook voor sprekers van andere talen zoals het Spaans) het werkwoord
op de derde plek zetten: ‘Vanavond hij maakt een walvis’ in plaats van ‘Vanavond maakt hij
een walvis’. In dit geval beïnvloeden deze talen het Nederlands. Het Marokkaans-Arabisch
en Berber kennen een relatief vrije woordvolgorde waardoor het vervoegde werkwoord in
die talen niet op een vaste plek hoeft te staan zoals in de Nederlandse hoofd- en bijzin van
hierboven, terwijl in het Turks het werkwoord altijd achteraan staat, ook in de hoofdzin.
Is het nu altijd zo dat twee talen effect op elkaar hebben als een spreker op volwassen
leeftijd het Nederlands leert? Dit is voor een groot deel afhankelijk van de hoeveelheid
eigenschappen die de eerste en de tweede taal met elkaar gemeen hebben. In het Duits
neemt het vervoegde werkwoord dezelfde plek in als in het Nederlands en daardoor is
het voor Duitsers makkelijker om dit verschijnsel in het Nederlands op volwassen leeftijd
goed te leren beheersen. Dus ook op latere leeftijd is het nog mogelijk om een tweede taal
als een eerste taal te beheersen mits beide talen veel op elkaar lijken.
Eentalige kinderen en het gebruik van doen en gaan als hulpwerkwoord
Sommige jonge eentalige kinderen kunnen – wanneer ze de juiste plek van het vervoegde
werkwoord beginnen te leren als in het volwassen Nederlands – ook nog even een hulpstrategie hanteren. Afhankelijk van waar het kind in Nederland woont, gebruiken ze dan
het hulpwerkwoord gaan of doen. Groningse kinderen zeggen bijvoorbeeld: ‘Poes gaat slapen’ en Limburgse kinderen ‘Poes doet slapen’. In beide zinnen blijft het werkwoord slapen
nog als heel werkwoord achter in de zin staan en is in plaats daarvan het hulpwerkwoord
gaan of doen met een –t vervoegd. Overigens betekent de zin met gaan in jonge kindertaal
niet dat ‘de poes over een tijdje (of vanavond) gaat slapen’ maar dat ‘de poes aan het slapen is’. Jonge kinderen drukken met gaan dus geen toekomende maar tegenwoordige tijd
uit. Bovendien blijkt dat ze slapen alleen in de hoofdzin met de hulpwerkwoorden gaan
en doen combineren en niet in de bijzin. Immers, in de allereerste zinnen die ze met een
werkwoord produceren, zoals ‘Jij de walvis maken’, staat het werkwoord al achteraan en dat
is de goede plek in de bijzin. In de hoofdzin moet maken echter naar voren op de tweede
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plek komen en voor ‘de walvis’ – als in ‘jij maakt de walvis’ – in plaats van erachter. De kinderen stoppen met dit gebruik van gaan en doen als hulpstrategie wanneer ze de positie
waarin het vervoegde hoofdwerkwoord in de hoofdzin in het volwassen Nederlands moet
staan hebben verworven. De vraag is nu of tweetalige kinderen hetzelfde stadium als de
eentalige kinderen doorlopen.
Tweetalige kinderen en het gebruik van doen en gaan als hulpwerkwoord
Tweetalige Nederlands en Turks/Arabisch/Berber/Engels sprekende kinderen blijken dezelfde hulpstrategie in het Nederlands te kunnen gebruiken als de eentalige kinderen,
maar experimenten laten een verschillend resultaat zien. In het ene experiment gebruiken tweetalige kinderen nauwelijks gaan en doen of ze gebruiken het evenveel in hoofd- en
bijzinnen. In dit geval verwerven zij de woordvolgorde in het Nederlands dus heel tijdelijk op een andere manier dan eentalige kinderen. In andere experimenten verschillen de
jongste tweetalige Nederlands en Turks/Arabisch/Berber/Engels sprekende kinderen juist
helemaal niet van de Nederlandse eentalige kinderen. Ook zij gebruiken gaan en doen
als hulpmiddel in de hoofdzin maar niet in de bijzin. Nederlands-Engelstalige kinderen
kunnen wel incidenteel in de hoofdzin zeggen: ‘De jongens gaan aaien een hond’ en in de
bijzin ‘dat de jongen gaat een boek lezen’. Ook hier oefent de rol van de eerste taal – het
Engels – invloed op het Nederlands uit. In het Engels staan immers alle werkwoorden bij
elkaar vooraan in de zin, hoewel het vervoegde werkwoord – de persoonsvorm – niet op de
tweede plek hoeft te staan als in het Nederlands:
		

‘Tomorrow I will read a book.’

Letterlijke vertaling:

‘Morgen ik ga lezen een boek’

In het Nederlands:

‘Morgen ga ik een boek lezen.’

En in het Engels staan ook in de bijzin de werkwoorden bij elkaar vooraan in de zin:
		

‘...that I will read a book tomorrow.’

Letterlijke vertaling:

‘...dat ik ga lezen een boek morgen.’

In het Nederlands:

‘...dat ik morgen een boek ga lezen.’
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Eentalige kinderen en de verwerving van de lidwoorden de en het
Vaak valt te lezen of te horen dat tweetalige kinderen het bepaald lidwoord het niet goed
kunnen gebruiken. Ze zeggen de meisje of de boek in plaats van het meisje of het boek. Het
Nederlands heeft twee vormen van het bepaald lidwoord: het gaat vooraf aan onzijdige
zelfstandige naamwoorden, zoals in het boek, en de gaat vooraf aan niet-onzijdige naamwoorden zoals in de tafel.
Is het nu zo dat uitsluitend tweetalige kinderen en jongeren de meisje zeggen? Wat we
uit onderzoek weten, is dat de verwerving van het voor eentalige kinderen ongelooflijk
lastig is en lang duurt. Eentalige kinderen verwerven het bepaald lidwoord het in stappen.
Het kind gebruikt eerst naamwoorden zoals koek zonder lidwoord. Wanneer het kind tussen anderhalf jaar en twee jaar oud is, zegt het een ‘uh’ klank voorafgaand aan het naamwoord, zoals in:
Eerste fase:

‘Ik ook uh koek.’

Vervolgens verwerven ze het onbepaald lidwoord een als eerste lidwoord:
Tweede fase:

‘Ik ook een koek.’

Dit wordt gevolgd door het lidwoord de. In deze periode gebruiken kinderen alleen maar
de; het komt nog helemaal niet voor, ook niet bij verkleinwoorden die altijd het bij zich
krijgen. Kinderen maken overigens in deze fase nog niet altijd correcte zinnen:
Derde fase:

‘Ik wil de boek.’ Of ‘Zit de vogeltje nou op?’

De verwerving van het bepaald lidwoord het gaat dus heel erg langzaam. Uit experimenteel
onderzoek blijkt dat eentalige Nederlandse kinderen het volwassen gebruik tussen de en
het pas op oudere leeftijd verwerven. Zij hebben dit verschil pas goed onder de knie wanneer zij zeven à acht jaar oud zijn en zelfs op die leeftijd zegt vijfentwintig procent van de
eentalige kinderen nog de boek in plaats van het boek! Waarom duurt het zo lang voordat
Nederlandse eentalige kinderen altijd het boek zeggen?
De boek tot op latere leeftijd is typisch voor het Nederlands
De late verwerving van het lidwoord het door eentalige kinderen is typisch voor het
Nederlands. In talen zoals het Italiaans en Frans verwerven eentalige kinderen het gram-
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maticaal geslacht van het lidwoord le (m)/la (v) zoals in le pain ‘het brood’ en la lettre ‘de
brief’ voor hun derde jaar en in het Duits en Grieks voor hun vierde jaar! De vraag is dan
ook waarom zo’n systeem als het Nederlands zo lastig te verwerven is voor jonge eentalige
kinderen terwijl het rijke systeem in het Duits, Frans en Italiaans zo snel te beheersen is.
Het antwoord ligt in het Nederlandse grammaticaal systeem besloten. Het Nederlands
verschilt van bijvoorbeeld het Frans en Duits in het feit dat het grammaticaal geslacht
niet zichtbaar is aan het onbepaald lidwoord. Dit geldt wel voor het Franse un versus une
maar niet voor het Nederlandse onbepaalde een dat zowel aan de- als het-woorden voorafgaat. Bovendien geven de naamwoorden in het Frans, Duits, Grieks en Italiaans al prijs
welk grammaticaal geslacht ze hebben. In het Frans en Duits zijn woorden eindigend met
een –e vaak vrouwelijk en in het Grieks eindigend op –s vaak mannelijk, op een –a vaak
vrouwelijk en op een –o onzijdig. Vaak wordt het zelfstandig naamwoord vervoegd volgens grammaticaal geslacht. Kinderen die deze talen verwerven, krijgen dus regelmatig
een signaal tot welk grammaticaal geslacht een zelfstandig naamwoord behoort. Dit geldt
niet voor de woorden die Nederlandse kinderen tot hun zesde leren: er is niet aan tafel of
boek te horen waarom het eerste een de-woord en het tweede een het-woord is. Verder is de
eenduidig want dat is altijd een lidwoord, maar het kan zowel lidwoord als voornaamwoord
zijn. Het eentalige kind gebruikt wel al heel vroeg het voornaamwoord het als in ‘Ik weet
het niet meer.’ (Sarah, 2 jaar en 3 maanden) maar niet het lidwoord het. Ten slotte is de
frequentie van de-woorden in het Nederlands twee à drie keer hoger dan van het-woorden.
Ook zijn nieuwe woorden uit andere talen in het Nederlands altijd de-woorden: ‘de computer’, ‘de hashtag’ en ‘de iPad’. Kinderen horen dus meer het bepaald lidwoord de dan het
en krijgen weinig informatie die het mogelijk maakt om het onderscheid te verwerven.
Het bepaald lidwoord het is verdwenen in Nederlandse contacttalen
Het onderscheid tussen de- en het-woorden is een kwetsbaar verschijnsel omdat er dus
weinig evidentie voor een dergelijk onderscheid in het Nederlands aanwezig is. En het
is ook nog eens niet erg logisch. Zo draagt een bijvoeglijk naamwoord als rood altijd een
verbuigings-e behalve wanneer het zelfstandig naamwoord waar het vóór staat een onbepaald het-woord is als ‘een rood boek’:
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Bepaald:
Niet-onzijdig			 de rode tafel
Onzijdig 			

het rode boek

Onbepaald:
Niet-onzijdig			 een rode tafel
Onzijdig			 een rood- boek
Dit is wonderlijk, want te verwachten is dat het Nederlands het onderscheid in grammaticaal geslacht bij bijvoeglijke naamwoorden niet alleen bij onbepaalde lidwoorden zou
hebben maar ook indien een het-woord bepaald is, zoals in ‘het rood- boek’ versus ‘de rode
tafel’.
Hoe snel een onderscheid tussen de- en het-woorden in het Nederlands kan verdwijnen is zichtbaar wanneer we naar het Nederlands kijken dat in vorige eeuwen naar ZuidAfrika en Zuid-Amerika door kolonisatie en bezetting door Nederlanders geëxporteerd is.
In het Afrikaans, Berbice-Nederlands en het Negerhollands waarvoor het Nederlands en
de Nederlandse dialecten grotendeels de woordenschat geleverd hebben, is het lidwoord
het verdwenen, evenals in het Antilliaans-Nederlands, Surinaams-Nederlands en IndischNederlands. Het voorkomen van het lidwoord die in het Afrikaans geeft alleen nog maar
aan dat een zelfstandig naamwoord bepaald is ‘de boek/de tafel’ versus onbepaald ‘een
boek/een tafel’, en het kenmerk grammaticaal geslacht is uit de grammatica verdwenen.
Tweetalige kinderen en de verwerving van het lidwoord het
Eentalige kinderen zijn dus heel langzaam in het verwerven van het onderscheid tussen de- en het-woorden. Als eentalige kinderen langzaam zijn, dan is het te verwachten
dat tweetalige kinderen nog langzamer zijn. Zij horen het Nederlands minder vaak dan
eentalige kinderen en bovendien moeten zij hun aandacht over twee talen verdelen. Het
blijkt inderdaad dat over het algemeen tweetalige kinderen er langer over doen om het
bepaald lidwoord het te verwerven dan eentalige kinderen. Zij, dat wil zeggen 24 geteste
Nederlands-Arabisch/Turkstalige kinderen, produceren het bepaald lidwoord het zoals
volwassenen dat doen in maar veertig procent van de gevallen wanneer ze tussen ongeveer
tien en dertien jaar oud zijn. Hun eentalige klasgenoten van dezelfde leeftijd zeggen het
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overigens ook maar in bijna zeventig procent in hetzelfde experiment. Maar in tegenstelling tot de eentaligen gebruiken de tweetalige kinderen in ongeveer vierentwintig procent
van de gevallen ook het waar een eentalige volwassene de zou gebruiken. Deze kinderen
weten dus zeker dat er twee lidwoorden zijn, maar ze weten nog niet zo goed welk woord
een de- of een het-woord is.
De vraag is nu of dit resultaat te wijten is aan het feit dat deze kinderen in (oorspronkelijk) migrantengezinnen opgroeien en dat zij als andere taal het Marokkaans-Arabisch/
Berber of Turks hebben. Om die vraag te beantwoorden hebben we een vergelijkbaar experiment uitgevoerd onder 145 tweetalige kinderen van tussen de drieënhalf en zestien
jaar oud die Engels en Nederlands spreken. Van eentalige kinderen tussen ruim vier en
zeven jaar oud zegt bijna 52 procent het in dit experiment, en van de tweetalige kinderen
tussen de 19 en 36 procent. Er is geen verschil tussen de Nederlandse eentalige kinderen
en de tweetaligen die vanaf hun geboorte Nederlands en Engels verwerven, maar wel tussen de eentaligen en de tweetaligen die na hun eerste levensjaar met het Nederlands in
aanraking gekomen zijn. Het is moeilijk te vergelijken maar in ieder geval is het wel zeker
dat deze later tweetalige Engels-Nederlandstalige kinderen niet cruciaal verschillen van
de kinderen die thuis naast het Nederlands met grotendeels het Marokkaans-Arabisch/
Berber of Turks opgroeien.
Dialectsprekende kinderen en de verwerving van het lidwoord het
Een interessante vraag is nu in welk tempo tweetalige kinderen die Nederlands en dialect spreken het bepaald lidwoord het in hun Nederlands verwerven. Dertien kinderen
in Limburg die naast het Nederlands het dialect van Heerlen spreken en zeventien eentaligen tussen de twee en vijf jaar oud zijn onderzocht. Zij lijken voor een moeilijke taak
te staan. Het Heerlens dialect onderscheidt in tegenstelling tot het Nederlands naamwoorden in onzijdig, mannelijk en vrouwelijk met drie verschillende vormen voor het
enkelvoudig onbepaald en bepaald lidwoord: ee kink en ’t kink ‘een kind’ en ‘het kind’
(onzijdig), inne man en d’r man ‘een/de man’ (mannelijk) en ing vrouw en de vrouw ‘een/de
vrouw’ (vrouwelijk). Toch lopen de dialectsprekers significant voorop vergeleken bij hun
eentalige leeftijdgenootjes! Zij produceren niet alleen op veel jongere leeftijd een bepaald
lidwoord in het Nederlands, maar ook significant meer het bepaald lidwoord het zoals
volwassenen dat doen. Het grammaticale systeem van het dialect biedt kinderen meer
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aanwijzingen dat een taal zoiets als grammaticaal geslacht kan hebben, en daardoor ontdekken de dialectsprekers dit kenmerk en het grammaticale systeem erachter ook eerder
in het Nederlands dan de eentaligen die alleen met Nederlands opgroeien. Hieruit blijkt
dat tweetaligheid voordelen kan hebben voor de talige ontwikkeling van jongere kinderen
mits de twee talen vrij veel grammaticale overeenkomsten vertonen. Het Engels en het
Turks helpen niet, want deze talen kennen geen grammaticaal geslacht op lidwoorden –
het Engels heeft alleen het bepaald lidwoord the. Het Marokkaans-Arabisch/Berber kent
wel een grammaticaal geslacht voor werkwoorden, voorzetsels en naamwoorden, maar
niet voor het lidwoord. Waarschijnlijk is de grammatica van deze talen zo anders dan die
van het Nederlands, dat dit niet behulpzaam is bij het ontdekken van het grammaticaal
geslacht in het Nederlands.
Alle taalkundige onderzoeken laten zien dat een kind uitstekend in staat is om onder
bepaalde condities twee talen als moedertalen te verwerven. Jonge een- en tweetalige kinderen doorlopen in het algemeen dezelfde ontwikkelingsstadia om tot een volwassenengrammatica te komen. In sommige gevallen kunnen tweetalige kinderen iets langzamer
zijn of misschien een iets andere route nemen, maar het eindresultaat is toch dezelfde
grammatica als die van de eentalige kinderen. Er is weinig evidentie voor grammaticaal
geslacht in het Nederlands. Deze taalkundige factor speelt een belangrijke rol in de moeizame verwerving van grammaticaal geslacht voor zowel eentalige als tweetalige kinderen.
Tweetalige dialectsprekende kinderen van wie het dialect veel aanwijzingen heeft voor
een dergelijk kenmerk, lopen voor in de verwerving ervan in het Nederlands op eentalige
Nederlandssprekende kinderen.

100%
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7 Een tweetalige spreker heeft
een taalachterstand

Wat is taalachterstand?
Vanuit functioneel perspectief heeft iemand een taalachterstand als hij er niet in slaagt
zijn mondelinge mededeling duidelijk naar de ander te communiceren. Een persoon
kan bijvoorbeeld een bewering, vraag, mening, belofte, gemoedstoestand of beleefdheid
niet uitdrukken en is niet in staat om de hoorder ertoe te brengen iets te doen of te laten. Iemand die weinig Nederlands of Nederlands met veel afwijkingen spreekt, hoeft
volgens deze definitie nog geen taalachterstand te hebben. Vaak hebben personen die
het Nederlands nauwelijks beheersen andere strategieën ontwikkeld om hun boodschap
over te laten komen. Er is van functionele taalachterstand pas sprake als die persoon
zich niet goed weet te redden in de samenleving of als de samenleving het talige functioneren van deze persoon niet (meer) wil accepteren.
Taalachterstand vanuit symbolisch perspectief staat niet rechtstreeks in verband met
het functioneren in de samenleving maar met het functioneren op school. Vanuit deze
invalshoek heeft een kind een taalachterstand als het het Nederlands onvoldoende vaardig is, zodanig dat het niet tot leren komt en (steeds meer) in schoolleersituaties en met
schoolresultaten achterop raakt. Een kind met een symbolische taalachterstand functioneert dus niet goed op school en kan de onderwijssituatie niet optimaal benutten. Een
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kind kan te weinig taalaanbod uit zijn omgeving aangeboden krijgen of medisch of cognitief iets mankeren waardoor het taalbegrip of de taalproductie zich in vergelijking met
leeftijdgenoten langzamer of anders ontwikkelt. Maar er is volgens een tno-rapport uit
2007 in de literatuur geen eenduidige definitie bekend om een taalontwikkelingsstoornis te benoemen. Specialisten zoals peuterleidsters, leerkrachten, logopedisten, psychologen en orthopedagogen classificeren een kind min of meer op intuïtieve wijze.
‘De moedertaalspreker bestaat niet’
Een eentalig kind kan net als een tweetalige een ander niveau van taalvaardigheid hebben dan zijn leeftijdgenoten. In de discussie over taalachterstand en meertaligheid vergeet men structureel dat er ook onder eentalige sprekers veel variatie in taalvaardigheid
bestaat. Een onderzoek naar de woordenschat van ongeveer 1800 zich normaal ontwikkelende kinderen in Amerika toont aan dat de meeste kinderen hun eerste woorden
spreken rond hun eerste verjaardag. Maar sommige kinderen uiten hun eerste woorden
al rond hun tiende maand terwijl andere op een leeftijd van anderhalf nog geen woord
produceren. Kinderen verschillen dus onderling in het tempo waarin zij hun moedertaal leren.
Bovendien zijn niet alle eentalige kinderen even goed in het schrijven van opstellen
of in het maken van redactiesommen. De vaardigheid van eentalige kinderen in het
Nederlands (of een andere taal) is voor schoolprestaties onder meer afhankelijk van de
capaciteit van hun werkgeheugen, grammaticaal inzicht, leesgedrag, (faal)angst en motivatie. Onder motivatie valt de houding van de leerling ten opzichte van zijn school,
het beeld dat hij heeft van zijn eigen schoolprestaties, in hoeverre zijn ouder(s) hem
thuis een rijk en divers taalaanbod kunnen geven. Vaak kunnen laag opgeleide ouders
hun kinderen thuis geen schooltaal of een rijk en gevarieerd taalaanbod bieden. Uit een
recent gepubliceerde studie van het Kohnstamm Instituut en het its raken eentalige
leerlingen die met een lager niveau van taalvaardigheid aan de basisschool beginnen in
de loop van het basisonderwijs verder achterop. Het is nog niet duidelijk hoe dit komt.
Er zijn immers veel factoren die de taalvaardigheid van kinderen beïnvloeden en dat
maakt het lastig om ‘taalachterstand’ eenduidig te definiëren. Uit een vrij recent onderzoek tussen 1994 en 2003 naar taalvaardigheid onder 3.090 basisschoolleerlingen uit de
groepen 2, 4, 6 en 8 blijkt dat kinderen die een positieve werkhouding hebben en van wie
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de ouders, en dan met name de moeder, hoog opgeleid zijn, en kinderen die veel lezen,
een groeiende voorsprong op hun klasgenoten opbouwen in taalvaardigheid. Het is dus
zeker niet zo dat alle eentaligen even vaardig in en succesvol met (school)taal zijn. Zoals
taalkundige Jan Hulstijn het verwoordt: ‘De moedertaalspreker bestaat niet’.
Schooltaal thuis
Kinderen op de basisschool hebben kennis van schooltaal nodig: leerkrachten op school
gebruiken schooltaal voor kennisoverdracht en verwachten dit type taalgebruik ook van
hun leerlingen. Uit het proefschrift van de taalkundige Lotte Henrichs blijkt dat schooltaal zich kenmerkt door moeilijke, abstracte woorden en ingewikkelde zinsstructuren,
vaak met bijzinnen en voegwoorden en door gesprekken die niet over het ‘hier-en-nu’
gaan. Haar onderzoek laat zien dat ouders in interactie met hun kind aanzienlijk verschillen in de mate waarin zij thuis schooltaal gebruiken. Essentieel voor het gebruik
van schooltaal thuis is de wijze waarop ouders hun kinderen tijdens gesprekken benaderen. De ouders die hun kind iets nieuws willen leren, stellen relatief veel open vragen
en voegen regelmatig nieuwe informatie toe aan de conversatie terwijl zij hun kind voldoende gelegenheid geven en hun kind uitnodigen om ook zelf een inhoudelijke bijdrage te leveren. Dit type van interactie genereert thuis al veel schooltaal waardoor het
kind al vroeg in zijn ontwikkeling daarmee te maken krijgt.
De taalkundige Erica Huls concludeert naar aanleiding van langdurig onderzoek in
twee Nederlands-Turkse en twee Nederlandse gezinnen dat gezinnen met hoogopgeleide ouders taal gebruiken als machtsmiddel, als middel om doelen te bereiken en als
middel om het intellect aan te scherpen. Zij stelt dat als deze functies inderdaad een
goede voorbereiding vormen voor school en maatschappelijk leven, kinderen uit deze
gezinnen aan het begin van hun schoolloopbaan een voorsprong hebben op hun leeftijdgenoten.
Volgens hoogleraar orthopedagogiek Paul Leseman hebben leerkrachten de begrijpelijke neiging om hun taalgebruik te vereenvoudigen bij leerlingen die minder ingevoerd
zijn in schooltaal, bijvoorbeeld bij Nederlands-Marokkaanse/Turkse kinderen. Zijn
stelling is dat vereenvoudiging van schooltaal in de klas geen goede zaak is omdat het
een risico met zich meedraagt dat het de verschillen in schoolvaardigheid tussen kinderen alleen maar vergroot. Leseman heeft aanwijzingen dat leraren er goed aan doen
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moeilijkere woorden en zinsconstructies te gebruiken juist bij leerlingen die van huis
uit niet of nauwelijks met schooltaal in aanraking komen. Tevens blijkt uit zijn onderzoek dat veel leerkrachten van nu de vaardigheid missen om schooltaal op niveau te
gebruiken.
Het dialectsprekende kind: een taalachterstandkind?
Is het zo dat een tweetalig opgevoed kind vanzelfsprekend aan het begin van de basisschool met een verschillend niveau van taalvaardigheid begint, vergeleken met een kind
dat uitsluitend Nederlands spreekt? Dertig jaar geleden zou het antwoord op die vraag
automatisch ‘ja’ geluid hebben. Directeuren en leerkrachten waren toen – net als taalkundigen – van mening dat dialectsprekende basisschoolleerlingen minder gunstige
schoolresultaten haalden en minder goed in onderwijsleersituaties functioneerden
dan hun eentalige Nederlands sprekende klasgenoten, zoals leerlingen die Kerkraads
spraken in de voormalige Oostelijke Mijnstreek in Zuid-Limburg. De taalkundigen
Toon Hagen, Sjef Stijnen en Ton Vallen hebben sociolinguïstisch onderzoek verricht op
verschillende basisscholen in Kerkrade in de periode tussen 1973 en 1979. Hun bevindingen waren dat de taaldidactiek onvoldoende ingespeeld was op het gegeven dat de
dialectsprekende kinderen alleen Nederlands op school spraken en niet thuis. Verder
waren de dialectsprekende kinderen in de lagere groepen van de basisschool geremder
in het spreken van Nederlands dan hun eentalige klasgenoten, hoewel dit verdween met
het ouder worden.
Verschil tussen oordeel van de leerkracht en Cito-scores van Kerkraadse leerlingen
Ook kwam naar voren dat leerkrachten in Kerkrade hun eigen gedrag niet goed konden inschatten. In enquêtes rapporteerden zij dat zijzelf en leerlingen dialect spraken
in meer formele of officiële lessituaties, maar uit observatie bleek dat niet zo te zijn.
Bovendien was het zo dat leerkrachten opstellen van dialectsprekende leerlingen lager
waardeerden dan de leerkrachten die de taalachtergrond van de kinderen niet kenden.
Ten slotte maakten dialectsprekers in vergelijking met eentalige sprekers grammaticale
fouten in het Nederlands en het relatieve aandeel van dit type fouten nam niet af gedurende de basisschooltijd. Een van de belangrijke bevindingen was echter dat tussen
dialect- en eentalige sprekers over het algemeen weinig tot geen cruciale verschillen ge-
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vonden werden in onderwijsresultaten zoals gemeten door de Cito-toets. Ondanks deze
Cito-resultaten waren het de (negatieve) verwachtingen en oordelen van de leerkrachten
waardoor Kerkraadse dialectsprekers toch vaker doubleerden en lagere adviezen voor
vervolgonderwijs kregen dan hun eentalige klasgenoten.
Ander onderzoek van recente datum onder 3.090 basisschoolleerlingen uit heel
Nederland maakt zichtbaar, met hulp van door Cito ontwikkelde toetsen, dat basisschoolleerlingen die thuis of van huis uit dialect spreken aan het eind van de basisschool beter in Nederlands zijn dan leerlingen met een uitsluitend Nederlandstalige
achtergrond!
Het tweetalige Nederlands-Marokkaans/Turks kind: een taalachterstandkind?
De eerste generatie Turkse en Marokkaanse immigranten kwam voor een groot deel uit
landelijke gebieden. Deze immigranten waren niet of nauwelijks naar school geweest
en waren niet in staat om hun kinderen thuis schooltaal aan te bieden. Bovendien hadden ze zelf een geringe taalvaardigheid in het Nederlands en wisten ze nauwelijks hoe
het Nederlandse schoolsysteem in elkaar stak en hoe groot de sociaal-culturele verschillen tussen school en thuis konden zijn. Al deze factoren droegen ertoe bij dat ze over
het algemeen niet in staat waren om hun kinderen op school voldoende te ondersteunen. De taalkundige Guus Extra wijst er in dit verband op dat onvoldoende bemoediging en steun op school niet alleen voor de eerste generatie Turkse en Marokkaanse
ouders geldt, maar ook voor Nederlandse ouders die laag opgeleid zijn. Kijken we naar
schoolsucces dan blijken de van oorsprong Turkse en Marokkaanse leerlingen op de basisschool lager te scoren dan eentalige Nederlandse kinderen. Maar de bekwaamheden
van Turkse en Marokkaanse leerlingen in rekenen en Nederlands nemen toe naarmate
ze de basisschool doorlopen en in groep 8 terechtkomen. Het blijkt dat NederlandsMarokkaanse/Turkse leerlingen in de afgelopen vijftien jaar hun achterstand ten opzichte van Nederlandse leerlingen van wie de ouders een lage opleiding hebben significant verkleind hebben. Hun achterstand is met ongeveer veertig procent afgenomen
als zij in groep 8 beland zijn. Dit geldt overigens niet alleen in het basisonderwijs, maar
ook in het voortgezet onderwijs. Er is bij deze leerlingen dus een relatieve vooruitgang
te zien terwijl de eentalige Nederlandstalige basisschoolkinderen in deze periode ongeveer gelijk blijven in taalvaardigheid.
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Allochtoon/autochtoon
Het is de Nederlandse overheid die het begrippenpaar allochtoon en autochtoon ingevoerd heeft. Volgens de cbs-definitie van 1999 zijn allochtone leerlingen leerlingen van
wie ten minste één ouder in het buitenland geboren is. Er kunnen niet-westerse en westerse allochtonen onderscheiden worden. De meeste niet-westerse allochtone leerlingen
zijn van Marokkaanse, Turkse, Surinaamse of Antilliaans/Arubaanse afkomst. Westerse
allochtone leerlingen zijn leerlingen met ten minste één ouder uit bijvoorbeeld Spanje,
België en Italië. Het is vreemd dat het onderscheid allochtoon en autochtoon in de taalkunde een rol is gaan spelen omdat dit onderscheid niet op taalkundige criteria stoelt.
Het onderscheid dwingt ons bijna om de allochtone kinderen die in Nederland geboren
en opgegroeid zijn als niet-Nederlanders te zien (zelfs als het gaat om allochtone kinderen en volwassenen die Nederlands staatsburger zijn) die het Nederlands niet beheersen. Maar zogenaamde allochtone kinderen en volwassenen kunnen zeer uiteenlopende
taalachtergronden hebben. Sommigen zullen in theorie alleen een andere taal dan het
Nederlands spreken maar dat komt weinig voor bij kinderen die in Nederland opgegroeid zijn. Anderen spreken wellicht uitsluitend Nederlands met een zeer beperkte
kennis van de taal die door hun ouders gesproken wordt, en weer anderen – de meesten –
zijn op de een of andere manier twee- of meertalig waarbij het Nederlands een van de
talen is. Het is daarom veel zinniger om sprekers te onderscheiden op basis van de talen
die zij beheersen en hoe zij zichzelf classificeren en benoemen dan via het onderscheid
allochtoon/autochtoon.
‘Taalfouten/incompetent Nederlands’ en identiteit
Verschijnselen uit het dialect of andere talen in het gesproken Nederlands worden
in onderzoek naar schooltaal of onderzoek naar hoe kinderen en adolescenten het
Nederlands verwerven en spreken, vaak fouten genoemd of als incompetent Nederlands
gezien. Voorbeelden ervan zijn zinnen in bijvoorbeeld het gesproken Nederlands in
Heerlen als ‘Ik krijg de verwarming gerepareerd’ of het gesproken Amsterdams ‘Ik heb
geen duku op zak’. Dat kinderen, jongeren en volwassenen anders spreken dan de norm
voorschrijft, heeft alles te maken met de identiteit die ze beleven en vormgeven. Taal
is complex: het is een middel om met elkaar te communiceren maar tegelijkertijd ook
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een onontkoombare bron om (bewust of onbewust) hoorbaar te maken welke plek de
spreker in de symbolische hiërarchie inneemt en wie hij tot ‘wij’ en ‘zij’ rekent. De eigen
taalvariëteit heeft binnen de eigen groep een hoge symbolische waarde en deze waarde
kan in specifieke contexten en interacties zwaarder wegen dan het spreken van het normatieve Nederlands. De taalkundige en antropoloog Jürgen Jaspers toont na langdurige
observatie van Marokkaanse jongeren in Antwerpen aan dat voor deze jongeren ‘plat’
Antwerps onacceptabel is, ook al zijn zij in staat het te spreken. In feite geldt dat ook voor
het gebruik van het ‘goede’ Nederlands; het spreken ervan is voor hen – tenzij speelsironisch gebruikt – weinig aantrekkelijk. Het gebruik ervan associëren ze met saaie situaties en impliceert voor deze jongens meewerken op school en doen wat er van hen
verwacht wordt. Zo zegt een van de geobserveerde en geïnterviewde Marokkaanse jongeren dat ‘als we te veel Nederlands spreken zijn er ook Marokkanen die zeggen “da zijn
precies Belgen”’. Wie uitsluitend Nederlands spreekt, gedraagt zich te ‘Belgisch’ of komt
te veel tegemoet aan de algemene verwachting in Vlaanderen dat etnische minderheden
Nederlands moeten spreken. Geen enkele taalvariëteit – ook het Nederlands niet – is dus
waardevrij of neutraal. De bovengenoemde Amsterdamse en Heerlense zinnen impliceren dan ook geen incompetent Nederlands, zeker niet wanneer de leerlingen de lokale/
regionale varianten niet tijdens Cito-toetsen gebruiken.
De cognitieve voordelen van het verwerven van twee talen als kind
In het afgelopen decennium is er veel onderzoek verricht naar tweetalige verwerving en
cognitieve ontwikkeling van tweetalige kinderen. Cognitie staat voor de mentale activiteit die informatie in de hersenen verwerkt door leren, waarnemen, herinneren, denken,
interpreteren, geloven en problemen oplossen. Uit hersenonderzoek blijkt dat het brein
van kinderen die tweetalig opgroeien zich anders ontwikkelt dan het brein van eentalige kinderen. Die veranderingen zijn voordelig voor hoe tweetalige kinderen denken
en functioneren in alledaagse situaties. Het blijkt dat pasgeboren baby’s sommige talen
kunnen onderscheiden zoals het Japans en het Engels, maar geen talen die grammaticaal veel op elkaar lijken zoals het Engels en het Nederlands. Baby’s die opgroeien in
tweetalige gezinnen kunnen dit echter wel. Bovendien leren tweetalige kinderen sneller
andere talen dan eentalige kinderen. Eveneens leren tweetalige kinderen gemakkelijker
dat meerdere woorden zoals ‘hond’ en ‘dier’ naar hetzelfde object kunnen verwijzen, na-
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melijk naar een ‘levend iets dat een vacht heeft en blaft’. Tweetalige kinderen begrijpen
op een vroegere leeftijd dan eentalige kinderen dat andere personen een ander perspectief dan zijzelf kunnen hebben. Bovendien blijken tweetalige kinderen beter te zijn in
het oplossen van complexe problemen.
Verder is het een hardnekkig misverstand dat tweetalige kinderen hun beide talen
lukraak mengen: zij doen dit alleen met opzet en als ze er plezier aan willen beleven.
Natuurlijk zijn er ook een aantal voorwaarden: tweetaligen moeten voor een succesvolle
verwerving een rijk en gevarieerd aanbod in beide talen krijgen. Ook moeten zij beide
talen op consistente wijze aangeboden krijgen. Dat betekent nogal een inspanning van
ouders, verzorgers en omgeving. Ook zijn kinderen zeer gevoelig voor oordelen die personen over talen hebben. Ze weten vrij snel wanneer een van beide talen onbelangrijk,
negatief of lelijk gevonden wordt. Het is dus voor de mensen in de omgeving van belang
dat zij laten zien dat ze beide talen evenveel waarderen.
Kortom: een kind dat met twee talen opgroeit, hoeft geen taalachterstand te hebben.
Integendeel, onder bepaalde voorwaarden lijkt tweetalig opgroeien zelfs voordelen te
hebben.

Foto 9: daar woont mijn huis

daar woont mijn huis

75

8 ‘Straattaal’ is
een andere taal

Wat is ‘straattaal’?
Op verzoek van de interviewer geeft Brian van Surinaamse herkomst, en ‘buurtvader’ in
Amsterdam-Oost (33 jaar), een voorbeeld van ‘straattaal’:
Brian: ‘Nou die is spang lekker… nou ja, die van mij is law. Die is gek of law, dat zeggen ze
hier, je kan ook gewoon zeggen die persoon is grappig (...) nooooh die kill is echt
law (...) je kan ook zeggen, die kill is echt tof, hij is echt grappig.’
Door woorden als law ‘tof’ en kill ‘jongen, man, kerel’ te gebruiken onderscheiden jongeren zich van het Nederlands dat de meerderheid spreekt, en scheppen zij een eigen
alternatieve ruimte waarin ze zich in eigen termen kunnen definiëren en beschrijven in
plaats van de manier waarop anderen, bijvoorbeeld leden van de dominante, normatieve
meerderheid, dat doen. Dit type Nederlands dat vooral jongeren in de Randstad spreken,
staat bekend als ‘straattaal’. Zeker in de Randstad verkeren veel jongeren in een meertalige
omgeving waarin ‘straattaal’ een alom aanwezige code is. In zekere zin dwingt de moderne
stad groepen – of beter gezegd, de individuen waaruit die groepen bestaan – om zich voortdurend uit te spreken en te onderscheiden. Toch weten we nog steeds veel te weinig van
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de manieren waarop ‘straattaal’ onder jongeren gebruikt wordt. In welke situaties? En met
wie? Waarom? Welke talen vinden we terug? Wat zijn de talige karakteristieken? Al deze
vragen zijn nog onbeantwoord. Vanuit deze context is het geven van een naam als ‘straattaal’ aan iets waarvan we (nog) niet weten wat de talige en functionele kenmerken zijn zeer
problematisch.
Stereotype ideeën over ‘straattaal’ en zijn sprekers
Zoals uit gezamenlijk onderzoek met de antropoloog Vincent de Rooij blijkt, wil men
steeds weer schrijven en lezen over jongerentaal en jongerencultuur en vooral over ‘straattaal’. Waar komt die fascinatie voor ‘straattaal’ vandaan? Dat komt vooral door het beeld
dat ‘straattaal’ oproept. Er leven in het publieke debat negatieve stereotiepe ideeën over
‘straattaal’ en zijn sprekers. Die ideeën worden ontwikkeld en herhaald door taalkundig
onderzoek (vooral sociolinguïstiek), de media en het onderwijs. De ideeën zijn dat ‘straattaal’ ‘van de straat is’, dat ‘straattaal’ een afgebakend taalkundig object is dat afwijkt of
verschilt van het Nederlands, dat ‘straattaal’ een gebrekkig soort Nederlands is en dat de
sprekers van ‘straattaal’ sociaal afwijkende (of zelfs bedreigende of gewelddadige) personen zijn. Het is verwonderlijk dat die jongerenvarianten van het Nederlands de afgelopen
jaren zo veel interesse hebben gewekt. Jongerentaal is immers van alle tijden, maar voor
1990 waren journalisten en onderzoekers er niet echt mee bezig. Dat veranderde toen in
de jaren negentig migratie en integratie hot topics werden in het politiek-maatschappelijk
debat. Veel politici zagen in de veronderstelde slechte beheersing van het Nederlands onder minderheden de belangrijkste oorzaak van achterblijvende schoolprestaties en bovengemiddelde werkloosheid onder die groepen. ‘Straattaal’, vaak gezien als een verloederde
en verarmde variant van het Nederlands, vervulde en vervult nog steeds een belangrijke
rol in dat vertoog: het wordt gezien als oorzaak en symptoom van haperende integratie
van migranten en hun nakomelingen. De naam ‘straattaal’ roept dat beeld ook op. Kortom:
alle kwesties die in eerdere delen van dit boekje aan de orde zijn geweest, vinden we opeens samengebald terug wanneer we het hebben over ‘straattaal’.
De benaming ‘straattaal’ is populair
Sinds de tweede helft van de jaren negentig is er een gestage stroom van publicaties van
taalkundigen, leerkrachten en journalisten over ‘straattaal’ verschenen. De taalkundige
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René Appel heeft in de jaren negentig de benaming ‘straattaal’ geïntroduceerd. Deze benaming is eerst door de media overgenomen en later ook door de jongeren zelf. Voor die
tijd gebruikten de jongeren de volgende benamingen om te beschrijven hoe zij spraken:
‘jongerenomgangstaal’, ‘de taal die jongeren verstaan’, ‘hoe jongeren met elkaar praten’,
‘de taal van jongeren onder elkaar’ en ‘de taal die vrienden spreken en ouders niet kunnen verstaan’. Brian van Surinaamse herkomst verwoordt het als volgt in het onderstaande
fragment:
Brian 33 jaar oud in 2006, van Surinaamse herkomst.
Brian:

‘Wat is echt straattaal (...) kijk eigenlijk kan je zeggen, heeft nu pas een naam
gekregen, straattaal, wij zagen het vroeger niet als straattaal. Vroeger was het
gewoon onze taal.’

Interviewer: ‘Ja, in de media.’
Brian:

‘Ze hebben nu een benaming d’r aan gegeven sinds kort.’

Interviewer: ‘Wie heeft dat gedaan?’
Brian:

‘Ja, wie heeft dat gedaan weet ik niet maar het is gewoon een benaming gegeven (...) Gewoon op een gegeven moment een eigen een echte taal uh een
echte taal werd gezien weet je wel (...) En is het genoemd straattaal maar
vroeger was dat het. Was er vroeger ook al maar we noemden het geen straattaal zo spraken mensen gewoon he tegen elkaar die daar woonden.’

Er is vooral de laatste jaren sprake van een complexe wederzijdse beïnvloeding van de betekenissen die onderzoekers, media, onderwijs en sprekers aan de term ‘straattaal’ geven.
Een werkdefinitie van ‘straattaal’ is het taalgebruik van jongeren in grote meertalige steden die Nederlandse woorden en uitdrukkingen vervormen of vervangen door materiaal
uit andere talen. In een opname gemaakt van Surinaamse jongeren in Rotterdam horen we
Romano bijvoorbeeld zeggen:
Romano: ‘Hij draagt die torie soms, maar jullie zeggen nooit wat.’
		

(torie Sranan: ding, verwijst hier naar ‘broek’.)
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Het creatieve gebruik van woorden, ontleend aan minderheidstalen die in Nederland worden gesproken en aan het Amerikaans-Engels, maakt straattaal voor iedereen herkenbaar.
In dat opzicht is straattaal niet anders dan vele – of zelfs alle? – jongerentaalvariëteiten
waarin het spelen met woorden een essentiële rol speelt om het wij- versus het zij-gevoel
vorm te geven. Maar het is natuurlijk ook zo dat ook volwassenen ‘vreemde’ woorden, bijvoorbeeld Engelse, in hun Nederlands gebruiken.
De benaming ‘straattaal’ betekent een hekje plaatsen
Een belangrijk gevolg van de introductie van de naam ‘straattaal’ is dat het door de samenstelling met taal de indruk wekt alsof de jongeren een taal spreken die volledig anders
is dan het Nederlands. Luisterend naar opnames van zogenoemde ‘straattaal’ blijkt het
echter taalkundig gezien zelfs heel oninteressant te zijn. Er komen af en toe woorden uit
een andere taal voor en die worden aan het Nederlands aangepast. Het idee dat ‘straattaal’
volledig onverstaanbaar of een andere taal zou zijn, is vooral iets dat op het podium zoals
in rap neergezet wordt maar zeker niet in de alledaagse praktijk van het spreken.
Toch roept de onderzoekspraktijk van taalkundigen het idee op dat ‘straattaal’ een aparte taal is. Taalkundigen vragen immers aan jongeren om Nederlandse woorden schriftelijk
te ‘vertalen’ in ‘straattaal’. Ook is het duidelijk dat in de taalkundige praktijk en in de media het gebruik van de naam ‘straattaal’ voortkomt uit de behoefte om jongerenvariëteiten
te beschouwen als iets vastomlijnds dat vastgelegd of gecodificeerd moet worden. Het codificeren door taalkundigen zijn we al eerder tegengekomen in het standaardisatieproces
van het Nederlands vanaf de renaissance. In het geval van ‘straattaal’ blijkt de behoefte
aan codificatie groot te zijn. Er verschijnen immers talloze lijstjes straattaalwoorden in de
media, scripties van studenten en taalkundige publicaties en woordenboeken ‘straattaal’.
Vanuit deze invalshoek is ‘straattaal’ een andere taal waarin vreemde woorden met een
vaststaande betekenis voorkomen, en die betekenis moet geleerd worden. Het verlangen
om ‘straattaal’ als aparte talige code vast te leggen is vooral ook op het internet te zien.
Er bestaan diverse sites en forums waar woorden verzameld zijn en waar gediscussieerd
wordt over welke woorden wel en niet voor ‘straattaal’ mogen doorgaan en ook wie ‘straattaal’ wel of niet mag gebruiken.
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Het stereotype dat ‘straattaal’ afwijkend Nederlands is
Een ander gevolg van de naamgeving ‘straattaal’ is dat het suggereert dat ‘straattaal’ een
soort gebrekkig of in elk geval afwijkend Nederlands is. Het gangbare idee is dat alleen
meertalige jongeren ‘straattaal’ spreken en niet de jongeren die van huis uit eentalig
Nederlands opgegroeid zijn. Jongeren spreken dan ‘straattaal’ omdat ze niet in staat zijn
om Nederlands volgens de standaardnorm te spreken. Op deze wijze wordt ‘straattaal’ geassocieerd met een niet-succesvolle twee- of meertalige verwerving van het Nederlands.
Hoewel vele in Nederland geboren jongeren van bijvoorbeeld Turkse, Marokkaanse en
Surinaamse herkomst goed Nederlands spreken, worden ze vrijwel altijd automatisch
gezien als tweede taalleerders en zelden als moedertaalsprekers van het Nederlands. Het
stereotype beeld van oudere eerstegeneratiemigranten die gebrekkig Nederlands spreken,
wordt dus op sprekers van ‘straattaal’ geprojecteerd. Dit is een misleidende voorstelling
van de werkelijke situatie omdat deze jongeren naast bijvoorbeeld het Berber ook van
jongs af aan Nederlands spreken. Het vriendengroepje dat in Rotterdam opgenomen werd
(zie het citaat van Romano op p. 77) spreekt trouwens alleen Nederlands en heeft nauwelijks kennis van het Sranan Tongo, de taal van hun (voor)ouders.
Bovendien kan het idee ontstaan dat eentalige Nederlandssprekenden niet of nauwelijks met ‘straattaal’ in aanraking komen en er geen kennis van hebben. Maar zeker in de
grote steden verkeren deze sprekers, en dan vooral de jongeren onder hen, in een meertalige omgeving waarin ‘straattaal’ een alom aanwezige code is.
Sprekers van ‘straattaal’ zijn afwijkend
Ten slotte leidt het label ‘straattaal’ ertoe dat bepaalde aan ‘straattaal’ toegeschreven negatieve kenmerken ook vrijwel automatisch toegeschreven worden aan de sprekers. Een
vanzelfsprekende koppeling tussen taalgebruik en oordelen over sprekers ervan gebeurt
waarschijnlijk niet op bewust niveau, maar door het vaak horen van gelijksoortige accenten en constructies leert iemand bepaalde talige elementen al snel te associëren met een
bepaalde groep die zo spreekt. Een goed voorbeeld van een dergelijke relatie tussen oordelen over taalgebruikers en hun taalgebruik is de introductie van Mieke Zijlmans’ artikel in
2004 over ‘straattaal’ in Taalschrift. Zij schrijft (cursiveringen LC):
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‘Drie jongens van een jaar of 17 staan in de Amsterdamse metro. Een zwarte jongen, een
Noord-Afrikaan en een blanke. Ze staan tegen elkaar op te scheppen, zoveel is duidelijk, al zijn ze nauwelijks te verstaan. Ze spreken een soort Nederlands, maar dan met een
brij van onverstaanbare woorden er doorheen gehusseld. Nu en dan herhaalt een van de
drie een duister woord een paar keer luidkeels: duidelijk is dat een van de anderen de
gebruikte term dan niet kent. Ze staan een beetje tegen elkaar aan te duwen, ze meppen elkaar op de rug, hun schouders raken elkaar. Al met al komt het drietal nogal
luidruchtig en hardhandig over. Effect: alle andere reizigers in de metro blijven op veilige
afstand. En dat is zo te zien ook precies de bedoeling. Niet alleen hun lichaamstaal zegt:
“Blijf uit de buurt”, maar ook hun onverstaanbare taalgebruik zondert hen af van hun
omgeving. Deze drie Amsterdamse jongens praten “straattaal” of “jongerentaal”.’
Een valkuil in dit type beschrijving is dat accenten en constructies waarmee iemand min of
meer vertrouwd is (of wordt), oordelen over sprekers oproepen. Blijkbaar baseert Zijlmans
zich op ‘onverstaanbare woorden/taalgebruik’ als een meer objectief talig gegeven om bovenstaande stereotype beeldvorming neer te zetten. Naar goed journalistiek gebruik is in
deze introductie aandacht voor de wie-wat-waarom-waar-hoe-vraag – wie: drie jongens, een
zwarte jongen, een Noord-Afrikaan en een blanke, van een jaar of 17; waar: Amsterdamse
metro; waarom: afzondering van hun omgeving; wat: brij van onverstaanbare woorden,
soort Nederlands, duister woord; hoe (non-verbaal): tegen elkaar aan duwen, elkaar op de
rug meppen, het elkaar raken van de schouders, en hoe (verbaal): herhalen van woorden,
luidkeels, luidruchtig.
In deze transformatie van talige verschillen naar sociale contrasten zijn sprekers van
‘straattaal’ hardhandige, handtastelijke jongeren die anderen een onveilig gevoel bezorgen
in openbare ruimtes, en zo is hun taal: ze gebruiken ‘duistere’ en ‘onverstaanbare woorden’ die ze schreeuwen of luidkeels ten gehore brengen. In de transformatie van talige
naar sociale kenmerken is de ene taalvariëteit niet gelijkwaardig aan de andere. Immers,
individuen en dus sprekers verschillen van elkaar in macht op de maatschappelijke, economische en politieke ladder. ‘Straattaal’ bezit een lage symbolische waarde omdat zijn
sprekers nauwelijks sociale, politieke of economische macht bezitten; voor standaardtaalsprekers is dat het tegendeel.
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Toekomstig onderzoek
Tot nu toe vindt het leeuwendeel aan taalkundig onderzoek naar ‘straattaal’ plaats op basis van ingevulde vragenlijsten door scholieren op scholen. Uit toekomstig etnografisch
en taalkundig onderzoek zal moeten blijken hoe en of sprekers in de dagelijkse praktijk
‘straattaal’ gebruiken met personen die ze tot hun eigen groep rekenen of ook daarbuiten,
zoals volwassenen, ouders en docenten, en of in dat soort contacten ruimte is voor het (her)
onderhandelen van negatieve stereotypen over ‘straattaal’ en zijn sprekers. Toekomstig
onderzoek zou ook duidelijk moeten maken hoe en of sprekers deze talige vormen inzetten om zich te onderscheiden van anderen, en welke betekenissen zij ermee uitdragen.
Immers, individuen binnen een groep gedragen, voelen, denken en waarderen zich in interactie met anderen op een bepaalde manier. Taal is net als muziek en kleding uitermate
flexibel en variabel en kan daarom voor een individu essentieel zijn om verschillende
(groeps)identiteiten vorm te geven. ‘Straattaal’ is uitstekend geschikt om zeer uiteenlopende sociale ‘boodschappen’ af te geven. Het gebruik van ‘straattaal’ onder jongeren kan
solidariteit en het tot een groep behoren uitdrukken, dus een wij versus zij-gevoel vormgeven. Daarnaast, en zelfs tegelijkertijd, kan het gebruik van ‘straattaal’ tegen buitenstaanders ingezet worden om hen te shockeren of te beledigen om de sociale afstand tussen de
eigen groep van ‘straattaal’ sprekers en buitenstaanders te maximaliseren.
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wilhelmus uit alle monden
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Epiloog
Alle taalkundige onderzoeken laten zien dat een kind uitstekend in staat is om onder
bepaalde condities twee talen als moedertalen te verwerven. In sommige gevallen kunnen
tweetalige kinderen een iets andere route nemen om het volwassen Nederlands te verwerven of iets langzamer zijn dan eentalige kinderen, maar in het algemeen doorlopen jonge
een- en tweetalige kinderen dezelfde ontwikkelingsstadia. In het afgelopen decennium
is er veel onderzoek verricht naar de cognitieve ontwikkeling van tweetalige kinderen.
Daaruit blijkt dat het tweetalig opgroeien, ongeacht in welke talen, voordelig is. De tweetaligen zijn bijvoorbeeld beter in het oplossen van complexe problemen, ze leren sneller
andere talen, ze laten zich minder afleiden, lijken hoofd- en bijzaken beter te kunnen onderscheiden, ze leren eerder dat andere personen een ander perspectief dan zijzelf kunnen hebben en het verbreedt hun kijk op de wereld omdat het hun toegang geeft tot een
zeer breed spectrum van culturele en talige diversiteit.
Ondanks positieve resultaten uit taalkundig en cognitieonderzoek komt in het maatschappelijk debat een tweeslachtige houding ten opzichte van meertaligheid naar voren.
Dit heeft alles te maken met een samenleving die talig gedrag vooral als sociaal gedrag
ziet. Het is deze associatie die meertaligheid zo complex en gelaagd maakt. De talige markt
in Nederland is, als overal ter wereld, een symbolische markt die maatschappelijke on-
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gelijkheid reflecteert. Sommige talige producten en sprekers hebben meer waarde dan
andere en bij tweetalige sprekers wordt, afhankelijk van hun tweede (moeder)taal, met
verschillende maten gemeten. Meertaligheid beschouwt men als een verrijking voor de
Nederlandse samenleving als het om het Engels en zijn sprekers gaat, maar men ziet het
als een verarming als het sprekers van Berber of Turks betreft. De overheid stimuleert en
financiert Engels op de basisschool maar beëindigt op die basisschool het onderwijs in het
Turks. Nú vertegenwoordigen het Engels en het Berber twee uitersten in de symbolische
markt, vroeger was dat het Latijn en een Hollands dialect. Het prestige van een taal en
zijn sprekers staat niet vast maar wisselt afhankelijk van culturele, politieke en historische
context.
Veel van onze huidige opvattingen over meertaligheid zijn het resultaat van het uitwisselen en beïnvloeden van ideeën, gevoelens en meningen van mensen sinds het begin van
de renaissance. Het talige continuüm wordt vanaf de renaissance beschouwd als verdeeld
in te onderscheiden ‘talen’ en ‘dialecten’. De renaissance brengt ook de opvatting voort
dat een staatkundige eenheid vanzelfsprekend over een ‘eigen’ taal beschikt. De maatschappelijke elite van toen koos de eigen spreektaal, namelijk het gesproken Hollands,
als landstaal, als het ‘goede’ Nederlands en daarmee ook als de schrijftaal, en vanaf die tijd
vindt er een proces van taalstandaardisatie plaats. Het actieve proces van standaardisatie
leidt ertoe dat sprekers van het ‘goede’ Nederlands altijd als competent en intelligent beoordeeld worden in tegenstelling tot sprekers van het ‘niet-goede’ Nederlands. Het goede
Nederlands staat bovenaan in de symbolische talige markt en benaderingen ervan worden
goed en mooi bevonden, terwijl alles wat daarvan afwijkt lelijk of fout is. Het is deze visie
op taal die veel emoties oproept. De symbolische talige markt met het goede Nederlands
aan de top kan zich moeiteloos handhaven doordat het in instituties zoals school, universiteit, openbaar bestuur, administratie en rechtspraak als vanzelfsprekend gesproken,
geschreven en verlangd wordt, en gebruikt wordt in de literatuur, wetenschap en landelijke
media.
‘Taal’ is vanaf de negentiende eeuw het instrument om nationale identiteit te verbeelden of vorm te geven. De gedachte ‘iemand die geen of afwijkend Nederlands spreekt,
woont wel in Nederland maar houdt zich niet aan de regels en voelt zich ook niet echt
verbonden met Nederland’ wordt in het maatschappelijk debat en in het alledaagse leven
vaak naar voren gebracht. Maar mensen spreken vaak niet het ‘goede’ Nederlands van huis
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uit omdat ze in een andere regio dan het Gooi geboren zijn of omdat ze niet in een gezin
opgroeien van wie de ouder(s) thuis schooltaal en een rijk en gevarieerd aanbod in het
Nederlands kunnen aanbieden, ongeacht of deze personen een- of tweetalig opgroeien.
Bovendien kunnen kinderen, adolescenten en volwassenen door de identiteit(en) die ze
beleven en uitdragen anders spreken dan de norm voorschrijft. Het maken en benadrukken van verschillen door bijvoorbeeld taalgebruik is een belangrijke voorwaarde voor gevoelens van gemeenschappelijkheid waardoor een proces van in- en uitsluiting ontstaat.
Iemands taalgebruik is in dit proces een vanzelfsprekend en precies instrument om onderscheid te maken tussen ‘eigen’ en ‘vreemd’ of tussen ‘wij’ en ‘zij’. In dit proces gaat het
zowel om ideeën die mensen over zichzelf hebben, als om ideeën die anderen over hen
hebben.
Hopelijk heb ik in dit boekje laten zien hoe alledaags meertaligheid in het Nederland
van nu en vroeger is en was, en ook hoe complex en gelaagd het is. Om meningen over taal
en meertaligheid te kunnen nuanceren zou er in de samenleving meer begrip en kennis,
en in alle lagen van het onderwijs meer aandacht moeten komen voor talige en sociale
aspecten van meertaligheid. Aandacht voor talige aspecten betreft de uitspraak, de woordenschat en de grammatica van het ‘goede’ Nederlands, het regionale Nederlands, de dialecten, het Fries en nieuwe (hybride) vormen van Nederlands. En verder aandacht voor de
sociale aspecten: de samenhang tussen deze steeds in verandering zijnde taalvariëteiten,
maatschappelijke ongelijkheid, de beleving en talige vormgeving van nationale, lokale en
sociale identiteit(en) en de daarmee gepaard gaande processen van in- en uitsluiting door
diverse actoren zoals school, media en de sprekers zelf.
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(2009) (Leuven: acco) met daarin bijdragen over verborgen problemen en onbedoelde effecten van stedelijke meertaligheid voor de sociale sector, het onderwijs, de administratie
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Language Research 24,3 (2008). Gegevens over de Nederlands-Engelse tweetalige kinderen komen voort uit het tweejarig project Early Child Bilingualism (projectleiders Leonie
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ting van onderzoek naar de taalvaardigheid en sociaal-economische achtergrond
van Nederlandse, Turkse en Marokkaanse basisschoolleerlingen in Nederland in
Language and Education (2010). De observaties over de Vlaamse Marokkaanse jongeren
komen uit het artikel van Jürgen Jaspers ‘Marokkaanse jongens en het Antwerps dialect’ (2004) in het tijdschrift Taal en Tongval 77. Jan Hulstijn heeft een lezing gegeven
over ‘Hoe vaardig kun je worden in je moedertaal?’ op het publiekssymposium ‘Een
hoofd vol taal; Over meertaligheid’ georganiseerd door Het Leiden University Centre
for Linguistics (lucl) (27 november 2010). Het rapport ‘Prestaties en loopbanen van
doelgroepleerlingen in het onderwijsachterstandenbeleid’ (2011) geschreven door G.
Ledoux en anderen presenteert cijfer- en achtergrondmateriaal over taalachterstanden bij eentalige en tweetalige kinderen gedurende de periode 1994-2007, Kohnstamm
Instituut & its, Radboud Universiteit. Gegevens over de Kerkraadse dialectsprekende kinderen in de jaren zeventig is terug te vinden in het boek Dialect en school in
Limburg (2004) van Sjaak Kroon en Ton Vallen (red), Amsterdam: Aksant Academic
Publishers. In dit boek staat ook het artikel van Marjolein van den Nieuwenhof, Frans
van der Silk en Geert Driessen (2004) met de resultaten van het prima-cohortonderzoek van dialectsprekende kinderen in heel Nederland. Lotte Henrichs onderzocht
het gebruik van schooltaal thuis. Haar proefschrift luidt: Academic language in early
childhood interactions. A longitudinal study of 3- to 6-year-old Dutch monolingual children,
Amsterdam: aclc. Onderzoeksresultaten van Paul Leseman en co-auteurs zijn terug
te vinden in het artikel ‘De vroege ontwikkeling van schooltaal: het dash-project’
(2009) in het ‘Tijdschrift voor Orthopedagogiek’ 48 en in zijn interview ‘Ga niet op de
knieën om een kleuter iets te vertellen’ op de nwo site (http://www.nwo.nl/files.nsf/
pages/NWOA_7WFJNM/$file/PROO_OO_Interview_Paul_Leseman.pdf). Vooral de
taalkundige Antonella Sorace geeft veel lezingen over de cognitieve voordelen van
tweetalig opgroeien zoals ‘Bilingualism: an investment for life’ op het publiekssymposium ‘Twee Talen, één beTalen’ georganiseerd door het Leiden Institute For Brain and
Cognition. Meer over regionaal Nederlands is te lezen in Heerlens Nederlands (2003)
van Leonie Cornips, Den Haag: sdu. Over het arbitraire onderscheid tussen autochtoon en allochtoon in de taalkunde hebben Leonie Cornips en Vincent de Rooij eerder geschreven in het onder redactie van Jan Stroop uitgegeven boek Waar gaat het
Nederlands naar toe? Panorama van een taal (2003), Amsterdam: Bert Bakker.
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8 ‘Straattaal’ is (g)een andere taal
Dit deel is een samenvatting van gezamenlijke publicaties van Leonie Cornips en
Vincent de Rooij door de jaren heen zoals ‘Jongerentaal heeft de toekomst’ (2003) in het
boek Waar gaat het Nederlands naar toe?, Amsterdam, Bert Bakker, en ‘Straattaal of het
Nederlands van de toekomst’ (2007) op Kennislink.nl en ‘Gefascineerd door Jongerentaal’
(2010) in het tijdschrift Neerlandia 114. Er is ook een gezamenlijke publicatie met Birgit
Reizevoort ‘Straattaal: processen van naamgeving en stereotypering’ (2006) in Toegepaste
Taalwetenschap in Artikelen 76. Een publicatie, getiteld ‘Selfing and othering through categories of race, place, and language among minority youths in Rotterdam’, zal verschijnen in de bundel Multilingualism and language contact in urban areas, Amsterdam: John
Benjamins, en een gezamenlijke publicatie met Jürgen Jaspers ‘The politics of labelling
youth vernaculars in the Netherlands and Belgium’ in de bundel Multilingual urban sites,
Cambridge: Cambridge University Press. Wie meer wil weten over talige verschijnselen
kan terecht in een artikel van Leonie Cornips: ‘Straattaal: Sociale betekenis en morfo-syntactische verschijnselen’ (2004) in Taeldeman, man van de taal, schatbewaarder van de taal,
Gent: Academia Press. Het artikel van Mieke Zijlmans over ‘straattaal’ (2004) is verschenen in Taalschrift: Tijdschrift over Taal en Taalbeleid.
Overige bronnen
Studenten verrichten voor hun stage aan het Meertens Instituut, al dan niet gecombineerd
met het schrijven van een masterscriptie, onderzoek naar meertaligheid onder begeleiding van de auteur. Van de volgende studenten zijn resultaten van hun onderzoek in dit
boekje opgenomen: Myra Bosman (Universiteit Utrecht; interviews scholieren over het
Marokkaans), Eva Damen (Universiteit Utrecht; verwerving bepaald lidwoord in Heerlen),
Charlotte Fijnault (Universiteit Utrecht; observatie dialectsprekend kind), Merlien
Hardenberg (Hogeschool Rotterdam; interviews ‘straattaalsprekers’), Saskia Paulissen
(Universiteit van Amsterdam; observatie taalkeuze leerkrachten in school in Limburg) en
Linda van Veen (Universiteit van Tilburg; Nederlands-Turkse code-wisseling).
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Webpagina’s over meertaligheid en taalverwerving
http://www.kennislink.nl/publicaties/vreemde-taal-kan-je-ook-later-leren
http://www.kennislink.nl/publicaties/de-zin-van-het-dialect
http://www.kennislink.nl/publicaties/jong-geleerd-punt-punt-punt
http://www.kennislink.nl/publicaties/kindertaal-van-brabbel-tot-volzin
http://www.kennislink.nl/publicaties/hoe-leer-je-een-tweede-taal
http://www.kennislink.nl/publicaties/eentaligen-zijn-in-het-nadeel
http://www.kennislink.nl/publicaties/als-je-je-moedertaal-vergeet
http://www.kennislink.nl/publicaties/nederlands-als-vreemde-taal
http://www.kennislink.nl/publicaties/meertaligheid-matters
http://taalschrift.org/reportage/000196.html
http://www.kennislink.nl/publicaties/tweede-taal
http://www.ziedaar.nl/article.php?id=382
in Engels: http://www.youtube.com/watch?v=hW_qpta6zb4&
Over ‘straattaal’:
http://www.kennislink.nl/publicaties/straattaal-of-het-nederlands-van-de-toekomst
http://www.kennislink.nl/publicaties/hoezo-straattaal
http://taalschrift.org/reportage/000485.html
Webpagina’s Nederlandse kindertaalcorpora:
eentalig zie: http://childes.psy.cmu.edu/data/Germanic/Dutch/
tweetalig zie: http://childes.psy.cmu.edu/data/Biling/
Over taal en dialect en erkenning:
http://cf.hum.uva.nl/natlearn/limburgs/limbvrg.html
Over meertaligheid in onderwijs:
http://www.rug.nl/kennisdebat/onderwerpen/Meertaligheid/informatieverspreiding_meertaligheid
Over taalachterstand:
http://taalschrift.org/reportage/001215.html
Over taalverwerving:
http://cf.hum.uva.nl/dsphome/nederlandsetaalkunde/webklas/les1_5.html
Voor ouders en verzorgers:
http://www.ouders.nl/o_taal.htm
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Workshops over tweede kindertaalverwerving:
http://www.workshops-en.childbilingualism.org/home
Over Berbertalen in Marokko:
http://www.kennislink.nl/publicaties/eerste-taalatlas-van-berbertaal-verschenen
Over het Nederlands van Vlaams-Marokkaanse jongeren:
http://taalschrift.org/reportage/001767.html
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Over de auteur en de kunstenaars
Leonie Cornips (1960) werkt als taalkundige op het Meertens Instituut, met als specialisatie sociolinguïstiek en syntaxis van het Nederlands. Zij doet onderzoek naar ‘nieuwe’ va
riëteiten van het Nederlands, methodologie van veldwerk, tweede kindertaalverwerving en
de relatie taal en identiteit. Eerdere populair-wetenschappelijke publicaties zijn Heerlens
Nederlands (Den Haag: sdu 2003) en samen met Hans Bennis en Marc van Oostendorp
Verandering en verloedering. Normen en waarden in het Nederlands (Amsterdam: aup 2004).
Vanaf 1 september 2011 is zij als bijzonder hoogleraar ‘Taalcultuur in Limburg’ verbonden
aan de Universiteit van Maastricht.
Nynke Deinema (1963, www.nynkedeinema.nl) studeerde beeldhouwen aan de Gerrit
Rietveld Academie, Amsterdam en aan de Hochschule der Künste (HdK) in Berlijn. Zij
werkt met verschillende media. De laatste jaren werkt zij vooral met video en fotowerken.
Speciaal voor dit boekje maakte zij de videofilm eigen en vreemd: een combinatie van de
video Honey (Deinema 2004) met scènes uit de werkelijkheid. ‘Mijn thematiek is de mens
en zijn onvermogen. Ik heb een fascinatie voor de eigenaardigheden van het menselijk
lichaam en van de geest en ben op zoek naar de randjes van het leven; die vind ik interessant. Ik gebruik het lichaam als ruw materiaal om emoties, ideeën, verlangens en angst
mee op te wekken. Veel van het werk is gerelateerd aan de huid of als huid bedoeld. Ik zoek
niet naar perfectie maar zoek de schoonheid in de imperfectie: aantrekken en afstoten…’
Caroline de Roy (1962, www.carolinederoy.nl) is beeldend kunstenaar. Zij studeerde af
aan de Gerrit Rietveld Academie in het vak beeldhouwen. Speciaal voor dit boekje maakte
zij het omslagontwerp en tien beelden, gebaseerd op de last en lust die afkomst met zich
meebrengt. ‘Mensen kiezen hun afkomst en hun fysieke en mentale gesteldheid niet. Je
hebt het maar te doen met waar en hoe je ter wereld komt. Dit is van invloed op de (on)
mogelijkheid tot communiceren en de mate waarin de eigen belevingswereld kan worden
doorbroken. Dit is waar het om gaat in mijn werk.’
De auteur bedankt Hans Bennis, Nynke Deinema en Caroline de Roy voor commentaar op
een eerdere versie van de tekst. Méland Langeveld corrigeerde de tekst.

