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Interview
Marc Brysbaert over de (inter)nationale
woordenschattest
FiliP DEVOS

Marc Brysbaert is verbonden aan de vakgroep Experimentele Psychologie van de Universiteit Gent, waar hij in 2008 het Centrum
voor Leesonderzoek oprichtte. Uit zijn lange publicatielijst en het
overzicht van begeleide doctoraatsonderzoeken blijkt zijn interesse
voor taal. Hij verrichtte onderzoek op het gebied van meertaligheid,
getalverwerking, (visuele) woordherkenning, syntactische ambiguïteit, leesprocessen, woordfrequenties, dyslexie … Hij is ook de man
achter het ‘Groot Nationaal Onderzoek’, dat dit jaar de woordenschatkennis van Vlamingen en Nederlanders in kaart wil brengen.
Met ruim 600.000 deelnemers is het wereldwijd de grootste taaltest
aller tijden. Een gesprek met een bevlogen (taal)psycholoog.

T

‘ oen ik in londen werkte aan het
royal Holloway College, werd in 2006 een Odysseusbeurs uitgeschreven in Vlaanderen, en de Gentse
universiteit vroeg me daarom terug te keren. ik vroeg
genoeg geld, en in 2008 kon ik het ‘Centrum voor leesonderzoek’ oprichten. We zouden onderzoek doen op
drie grote sporen: woordherkenning, dyslexie en neuropsychologie. De onderzoekslijn ‘dyslexie’ was toch wel
belangrijk, omdat steeds meer studenten met dyslexie
hoger onderwijs volgen. Op vraag van de universiteit
heb ik dat in kaart gebracht. Er was immers weinig informatie over, en er waren wel honderd hypotheses over
de oorzaken van dyslexie. Nieuw in ons onderzoek was
dat we dyslectici testten op allerlei vaardigheden om
een totaalbeeld te krijgen. We keken naar hun zwaktes
en sterktes. in 2009 hebben we alle studenten met dyslexie die zich aanboden om een attest te krijgen, grondig getest. 100 proefpersonen en 100 controlepersonen
werden elk zes uur lang getest. Dat heeft ongeveer drie
manjaren gekost. inmiddels hebben we de data gepubliceerd, onder meer in twee doctoraten. Sterktes zijn
er niet veel. Vooral in redeneren, problemen oplossen,
nieuwe kennis vergaren en wiskunde zijn ze goed, en
qua persoonlijkheid en sociale relaties zijn ze ‘normaal’.
Alleen duurt het lezen bij dyslectici langer, en maken

ze hardnekkig spelfouten. Kortom: het duurt voor hen
langer om talige informatie, zoals woorddefinities, uit
hun hersenen te halen. Maar zonder tijdsdruk functioneren ze perfect normaal.’
'Al bij al kwam een positief en bemoedigend beeld te
voorschijn: hun iq is bijvoorbeeld niet lager dan dat
van de controlegroep, wat vroeger vaak beweerd werd.
Ze krijgen dus terecht examenfaciliteiten en zo.’
‘De drie grote onderzoekslijnen hebben in de eerste jaren van het centrum ontzettend veel data opgeleverd, en
dat ‘inventariseren’ zelf mag niet onderschat worden’,
aldus Brysbaert. ‘ik kan nog tot ver na mijn pensioen
die data analyseren.’

Taal en psychologie
‘ik zou mezelf geen taalpsycholoog noemen, omdat
mijn onderzoek verder en breder gaat dan dat. Het
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op ondertitels beter met de lexicale decisietijden correleerden dan
de frequenties gebaseerd op boeken. Werken met ondertitels staat
dichter bij het dagelijkse taalgebruik en geeft dus een beter beeld.’
Hoewel woordfrequentie de beste voorspeller is van woordkennis,
bestaan er toch uitzonderingen. ‘Een ervan hebben we al in kaart
gebracht. Woorden voor objecten als pollepel, wasmachine, mes,
vork, bord of zakdoek zijn gemakkelijk, want je komt ze dagelijks
tegen. Toch hebben ze een lage frequentie, omdat er weinig over
deze voorwerpen geschreven of gesproken wordt. Dit deed de vraag
rijzen of er nog andere woorden zijn die iedereen
nde
snel herkent, maar die toch niet frequent vooror
wo
er
ov
ta
met da
komen in corpora. Zo is het idee van een grote
we vrij ter beschikking
woordentest gegroeid.’

grote verschil tussen taalkundigen en psychologen - als ik dat zo
extreem mag stellen - is lange tijd de benadering geweest: psychologen stellen de experimentele methode centraal en verzamelen
vooral data, terwijl linguïsten lange tijd puur intuïtief te werk zijn
gegaan. Zo kwamen we soms tot bevindingen die net tegengesteld
waren aan die van taalkundigen. ik herinner me in dat verband het
onderzoek rond het woordje er (als presentatief of locatief er) dat
we samen met de leuvense onderzoekers Stefan Grondelaers en
Dirk Geeraerts hadden. Onze experimenten (oogbewegingen, of

65 miljoen lijntjes
schatkennis stellen
voor verder onderzoek.

hoe lang proefpersonen zinnetjes met er lezen) en statistische gegevens wezen op resultaten die niet overeenkwamen met de intuïtieve bevindingen van taalkundigen. Op die manier hebben we een
andere kijk gekregen op zinnen met er. Anderzijds werken veel psychologen tegenwoordig nog met te beperkte data, zoals 20 woordjes of 20 zinnetjes, en ze missen wat er nu aan het gebeuren is
rond werken met ‘big data’ in de computationele linguïstiek en de
natural language processing. Daarin zit er net heel wat toekomst.’

Woordfrequenties
Brysbaert heeft veel gepubliceerd over woordfrequenties. Hoe vaker je een woord ziet, hoe makkelijker je dat woord herkent, en
hoe vroeger een woord verworven is, hoe makkelijker je het ook
herkent. ‘De eerst geleerde woorden, zoals bal, pop, olifant, leeuw
of tent zijn makkelijk en snel te herkennen, ook al heb je ze jaren
niet gebruikt, zoals de woorden heks of reus. Voor de rest is woordfrequentie de beste voorspeller van verwerkingssnelheid.’
Het grootste probleem waar Brysbaert zich mee geconfronteerd
zag, was de vraag hoe je woordfrequentie, en het gebruik van woorden op een goede manier meet. De Amerikaanse psychologen waren daar slecht mee bezig. Ze gebruikten oude woordenlijsten uit
de jaren zestig, waarop ze dan grootse theorieën bouwden. Bovendien waren de frequentieschattingen gebaseerd op kranten- of nonfictiecorpora. ‘Wij ontdekten dat je veel betere resultaten krijgt
met ondertitels van films en televisieprogramma’s, die je makkelijk
op het internet vindt. in een mum van tijd kun je 10.000 films
downloaden en een corpus van 50 miljoen woorden bouwen. Die
woordfrequenties kun je dan vergelijken. Zo blijken er allerlei afwijkingen tussen klassieke krantencorpora en onze ondertitelcorpora. Tot de frequentste woorden in krantencorpora behoren the in
het Engels, de/het in het Nederlands en le/la in het Frans. Maar in
ondertitelcorpora blijken dat de woorden ik en jij te zijn. Dit komt
doordat kranten vooral dingen beschrijven, terwijl ondertitels over
menselijke interacties gaan.’
‘Voor beide lijsten kun je vervolgens kijken hoe goed ze woordverwerkingstijden voorspellen. De taak die we hiervoor gebruiken,
is de lexicale decisietaak: de proefpersoon krijgt letterreeksen en
moet aanduiden of de reeks een bestaand woord is of niet. Voor
alle talen die we getest hebben, bleek dat frequenties gebaseerd
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Grootste taaltest ooit
Dit jaar peilde een grootschalig onderzoek in Nederland en Vlaanderen naar de woordenschatkennis van de modale taalgebruiker.
Het onderzoek kwam er op vraag van de Nederlandse publieke omroepen NTr en VPrO, en het NWO, de Nederlandse Organisatie
voor Wetenschappelijk Onderzoek. Na een openbare ‘call’ kwamen
die verenigingen bij de Vlaming Brysbaert en zijn Centrum voor
leesonderzoek terecht. Het vijfde ‘Groot Nationaal Onderzoek’
kreeg daarmee meteen een internationale dimensie. Nooit eerder
is in de wereld een dergelijk onderzoek naar taal gedaan. Begin
november had ruim 3% van de bevolking in Nederland en Vlaanderen de test gemaakt!
‘De methodologie in dit grootse onderzoek was van in den beginne
uitermate belangrijk: stel dat 10.000 mensen tegelijk de enquête
zouden maken, zou het computersysteem wel overeind blijven?
Hoeveel volk zou op die test afkomen? Kon de server dat wel aan,
of zou het systeem crashen? Mensen van ons computercentrum
hebben dat zeer goed uitgedokterd. Het systeem bleef overeind,
ook toen na enkele dagen al 200.000 deelnemers geregistreerd waren. Nu (begin november; nvdr) zitten we al aan meer dan 600.000
deelnemers. Ter vergelijking: de vorige nationale test over rekenen
haalde zo’n 10.000 deelnemers. Nooit hadden we gedacht dat de
test zo’n succes zou hebben.’
Van honderd woorden moet worden aangegeven of het een bestaand
Nederlands woord is of niet (zoals bij een lexicale decisietaak dus).
in totaal zijn er 750 tests met 100 woorden. De woorden komen
uit een lijst van 50.000 Nederlandse woorden (op basis van attestaties in allerlei woordenlijsten), en 25.000 ‘niet-bestaande’ woorden.
Op basis van het aantal goede antwoorden krijgt de deelnemer een
schatting van zijn of haar woordenschat te zien en daarmee welk
percentage van de Nederlandse woorden hij of zij kent.
‘Het was vooral belangrijk om goede nepwoorden te hebben in de
test’, aldus Brysbaert. ‘We hebben daarvoor een programma geschreven, Wuggy, dat die nepwoorden maakt. Maar soms bleken
dat echt bestaande woorden te zijn. Gepel (uitgesproken zoals in
lepel) is een niet-bestaand woord, maar uitgesproken zoals in gebel,
is het dat wel. Zo’n 3% van de nepwoorden bleken problematisch
te zijn, waar de deelnemers aan de test ons gelukkig snel op wezen
(via http://www.wetenschap24.nl/). Na een week konden we die
dan ook veranderen. Een andere interessante bevinding is dat sommige woorden helemaal niet meer bekend zijn. Brijn bijvoorbeeld

blijkt een soort pekel te zijn, en het staat ook in Van Dale, maar
niemand kent dat woord nog. Vaak zijn dergelijke spookwoorden
via etymologische woordenboeken op lijsten van te kennen woorden terechtgekomen, lijsten van scrabbelaars bijvoorbeeld.
iets anders wat ons verraste, was hoe persoonlijk veel mensen de
test namen. We kregen reacties in de trant van: ‘ik had eigenlijk
78% moeten hebben.’ ik heb dat wat onderschat, die emotionele
reacties. Veel mensen gaan voor 100% en nemen verschillende keren deel, tot meer dan 100 keer. Soms gaan ze woorden opzoeken,
zo blijkt uit de lange reactietijden … De test is wel confronterend
voor velen, want hij zegt iets over de algemene kennis. Dat mag je
ook niet onderschatten: de woordenschattest meet wat je algemene
taalcapaciteit is.’
‘in een nieuwe versie gaan we waarschijnlijk een tussencategorie
inlassen van woorden die eventueel kunnen, zonder dat dat invloed
heeft op de score. Het onderzoek heeft noodgedwongen - zoals
elke studie - zijn beperkingen. Een woord als vlaag wordt mogelijk
anders geïnterpreteerd in Nederland dan in Vlaanderen, maar daar
kunnen we niets over zeggen. We kunnen alleen zeggen dat het
woord in beide regio’s bekend is.’
Er blijken 14.000 woorden te zijn die zo goed als iedereen kent,
en 20.000 woorden die meer dan 97,5% van de deelnemers kent.
‘Ja, dat is al uitgelekt, maar verder kan en mag ik niets zeggen over
de resultaten en de variabelen in het onderzoek. ik heb een contract moeten tekenen en heb dus zwijgplicht tot de tv-uitzending
van 15 december.’
We blijven aandringen en ‘vissen’. ‘Echt spectaculair zijn de resultaten natuurlijk niet’, laat Brysbaert zich plots ontvallen, ‘op enkele
zaken na’. En dat is terug naar af.

Gigantisch onderzoekspotentieel
Het nut van dit grootschalige onderzoek ligt voor de hand: woordenlijsten op school (een updating van de bekende Streeflijst woordenschat zesjarigen), nieuwe streeflijsten voor 12- of 18-jarigen,
leesbaarheidsonderzoek, allerlei lexicografische toepassingen, enz.
Je kunt nagaan welke woordenschat overlapt in Nederland en
Vlaanderen, en welke uit elkaar aan het groeien is. Maar ook longitudinaal onderzoek is mogelijk. ‘Over driehonderd jaar zal dit nog
altijd een interessant databasebestand zijn. De test blijft zolang hij
draait’, aldus Brysbaert.
‘De tests bevatten bijvoorbeeld een 700-tal scheldwoorden. Je zou
de geografische spreiding daarvan kunnen nagaan. Er valt gigantisch veel onderzoek mee te doen, mede door de personalia (leeftijd, geslacht, opleidingsniveau, (moeder)taalkennis, woonplaats)
en de reactietijden per woord. Mensen onderschatten hoeveel werk
erin gekropen is om het gedeelte ‘personalia’ zo eenvoudig mogelijk
te krijgen. Aan de hele test is toch bijna drie jaar werk geweest. Onder meer ook over de wijze van feedback is veel denkwerk verzet.’
Daarnaast kunnen we uit de test zelf weer nieuwe tests gaan ontwikkelen. Uit de algemene test zouden we een test kunnen ontwikkelen met 10 woorden die 100% scoren, 10 tussen 90-100%, 10
tussen 80-90% enz.
Naast de tests voor volwassenen en voor kinderen, kwam er al gauw
ook een auteurstest, waarbij de deelnemers moesten aanduiden of
ze de auteur al dan niet kenden. ‘De auteurstest hebben we zelf
toegevoegd, want het houdt ermee verband: het is al langer bekend

dat mensen die veel lezen, een grotere woordenschat hebben.’
‘Alles wordt voor het publiek beschikbaar gesteld voor verder onderzoek: we geven dat vrij op het web. Maar maak je geen illusies.
in totaal gaat het om 65 miljoen lijnen van data. 600.000 deelnemers aan 100 woorden, met daarnaast alle personaliagegevens
levert al gauw 65 miljoen lijntjes data op voor verder onderzoek.
We zullen dat op de een of andere manier moeten verwerken, zodat
mensen daarmee aan de slag kunnen.’

Voor veel dee
lnemers is de
test
toch wel confr
onterend: woor
denschatkennis ze
gt immers iets
over
algemene kenni
s.
Toch een primeur …
Jammer van het spreekverbod, maar toch heeft Brysbaert een primeur voor Over taal. De resultaten worden midden december bekendgemaakt in een speciale aflevering van het wetenschapsprogramma Labyrint (NTr/VPrO), dat later ook op Canvas te zien
zal zijn. Daarnaast worden de resultaten gepubliceerd in de Volkskrant en De Morgen.
‘De dag na de tv-uitzending in Nederland op zondag 15 december
(NTr/VPrO, Nederland 2) komt er een rapport over het onderzoek op de website, en dat is alvast een primeur voor de lezers van
dit blad!’

websites
http://crr.ugent.be: het Centrum voor leesonderzoek
(Center for reading research)
http://woordentest.ugent.be: de woordentest voor volwassenen, de woordentest voor kinderen en de auteurstest
http://www.wetenschap24.nl/programmas/grootnationaalonderzoek/nieuws/Het-taal-onderzoek/Dit-woord-bestaatwel.html: reacties van deelnemers over ‘bestaande’ en ‘nietbestaande’ woorden
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Taalwerk
You say potato, I say patatje.
Engelse leenwoorden in het Nederlands
Eline Zenner

Omdat de krant er niet doorkwam, las ik deze
ochtend dan maar de achterkant van de doos
ontbijtgranen. Een nest saaie informatie over de
voedseldriehoek in onze twee landstalen. En een
prentje van het speelgoedje dat je ergens binnen
in de doos kunt vinden, als je maar lang genoeg
schrokt. En naast het prentje een paar Engelse
slagzinnen die aangeven hoe hip en geweldig het speeltje wel is. Nederlands voor de saaie kost, Engels voor wat cool is. Zo lijkt het tegenwoordig altijd wel te gaan. Maar is dat ook zo? Waarom en wanneer
gebruiken we het Engelse woord als er Nederlandse alternatieven
voorhanden zijn, is de invloed van het Engels de laatste decennia zo
sterk toegenomen als de goegemeente beweert en wie zijn die onverlaten die al dat Engels gebruiken? Dit zijn de belangrijkste vragen
waar we hieronder een antwoord op proberen te formuleren aan de
hand van analyses van drie verschillende datasets.

spekt met een boel Engelse leenwoorden en -uitdrukkingen (bv. computer, not amused). Voor beide gebruiken van het Engels is de algemene opinie duidelijk: het
gaat van kwaad naar erger. Steeds meer mensen gebruiken steeds meer Engels in steeds meer situaties. Maar
klopt dat aanvoelen? Kunnen we de toename van het
Engels staven met cijfers?
Daartoe moet er eerst en vooral relevant diachroon materiaal verzameld worden. Het is vooral uitdagend om
materiaal op te sporen dat ons toelaat om zowel de macro- als de microverspreiding van het Engels in kaart te
brengen. Dit kan aan de hand van personeelsadvertenties. Zoals te zien is in figuren 1 en 2 treffen we zowel
advertenties aan die volledig in het Engels zijn opgesteld
(macroniveau), als Nederlandstalige advertenties waarin
Engelse leenwoorden worden gebruikt (microniveau).
Daarbij vormen vacatures dankbaar materiaal voor de
verzamelaar: personeelsadvertenties bestaan al jaren, en
worden vaak samen gebundeld in een welbepaald tijdschrift of katern.

De opmars van het Engels

I edereen praat erover – al dan niet met

afkeer en een diepgewortelde angst voor
de nakende dood van het Nederlands: het
Engels is een wereldtaal geworden en valt
niet meer weg te denken uit onze moderne samenleving. Opvallend is daarbij dat
die wereldtaal zich op twee verschillende
manieren verspreidt. Ten eerste is het Engels het communicatiemiddel bij uitstek
voor internationale contacten. Vooral in
het bedrijfsleven en in de academische
wereld worden hele gesprekken in het Engels gevoerd, vaak zonder dat er moedertaalsprekers van het Engels aanwezig zijn.
Dit noemen we de macroverspreiding van
het Engels. Daarnaast is er ook microverspreiding: het Nederlands wordt door-
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Figuur 1

Zo is er Intermediair in Nederland, en Vacature in Vlaanderen. Voor
dit onderzoek werden meer dan 13.000 personeelsadvertenties verzameld die tussen 1989 en 2008 in deze weekbladen verschenen.
Om de evolutie in de frequentie van het Engels op te tekenen werd
de taalkeuze gecodeerd. Voor het macroniveau gingen we na of een
advertentie helemaal in het Engels werd opgesteld. Voor het microniveau is de vraag of er in een Nederlandstalige advertentie Engelse
woorden werden gebruikt om de functietitel op te smukken. Via
deze taalcodering kunnen we nagaan of er de laatste decennia een
stijging plaatsvond in het percentage Engelse advertenties.

Figuur 2
De resultaten laten zien dat in de periode 1989-1995 slechts 2,8%
(of ongeveer 1 op 35) van de advertenties helemaal in het Engels
werd opgesteld. Minder dan twee decennia later, in de periode
2005-2008, vinden we vier maal meer Engelse advertenties: 12,5%
(of 1 op 8) van de advertenties verschijnt helemaal in het Engels.
Voor het microniveau zien we een gelijkaardige verviervoudiging.
Terwijl in 1989-1995 14,3% van de Nederlandstalige advertenties
Engelse woorden bevatte in de functietitel, komen we tien jaar later
aan 53,8%: meer dan de helft van de advertenties bevat Engelse
leenwoorden.
Wanneer we de data in meer detail bekijken, valt op dat deze sterke
stijging gekoppeld kan worden aan een hoog gebruik van het Engels in enkele specifieke bedrijfssectoren: informatietechnologie,
consultancy en human resources. Dit zijn natuurlijk net sectoren
die sterk gericht zijn op ontwikkelingen in de Anglo-Amerikaanse
wereld, wat het gebruik van het Engels mee kan verklaren. Vooral
voor het microniveau speelt dit een rol: met nieuwe producten uit
de IT-sector die ons land binnenkomen, komt vaak ook een nieuw
Engels leenwoord mee (bv. tablet). In zulke gevallen is het gebruik
van het leenwoord haast niet te vermijden. Maar dat is natuurlijk
niet altijd het geval …

Je bent mijn boezemvriend, mijn zielsvriend, mijn
soulmate
Er zijn best wat leenwoorden waar een Nederlands alternatief voor
bestaat. Zo hoef je het niet te hebben over hooligans. Je kan die
agressieve nozems ook voetbalvandalen noemen. Of je kan je over-

werkte collega een arbeidsmaniak noemen in plaats van een workaholic. Of je soulmate je boezemvriend.
Wat in dit lijstje voorbeelden meteen opvalt, is dat niet alle vermelde Nederlandse termen even courant zijn. Er is variatie in de
mate waarin ze weerwerk bieden aan de Engelse term: soms is het
Nederlandse woord populairder dan het leenwoord, soms omgekeerd. Hoe kunnen we die variatie verklaren?
woorden gebruikt in
het Nederlands

frequentie
in corpus

relatieve
frequentie

backpacker

425

31.1%

rugzakker

441

32.3%

rugzaktoerist

501

36.6%

Tabel 1
Om deze vraag te beantwoorden starten we met een lijst van 150
Engelse persoonsaanduidende nomina (zoals dandy, chicken, ghostwriter) waar in het Nederlands alternatieven voor bestaan (respectievelijk saletjonker, bangerd, schaduwschrijver). Voor elk van de
leenwoorden kijken we in een krantencorpus van Nederlandse en
Vlaamse kranten, dat meer dan 1 miljard woorden bevat, na hoe
vaak de term wordt gebruikt. Hetzelfde doen we voor de Nederlandse alternatieven. Het succes van de verschillende termen definiëren we vervolgens als de relatieve voorkeur voor de term, vergeleken met de mogelijke alternatieve uitdrukkingen. Zoals te zien is
in Tabel 1, werd het succes van backpacker bijvoorbeeld vastgelegd
op 31 % (425 attestaties voor backpacker gedeeld door 1367 – het
totaal aantal vindplaatsen van de drie termen). Op dezelfde manier
berekend, ligt het succes van hooligan op 94 %, zowat drie keer
hoger dan dat van backpacker.
In een poging om de variatie in percentages van de verschillende
anglicismen te verklaren verzamelden we een hoop kenmerken van
de leenwoorden, van de Nederlandse alternatieven en van het concept dat door de termen wordt uitgedrukt. Die kenmerken correleerden we met de berekende succesmaat. We overlopen hier kort
de vier belangrijkste correlaties.
De belangrijkste factor voor het verklaren van de geattesteerde
variatie is lexicale leemte. Wanneer het Engelse leenwoord in het
Nederlands werd geïntroduceerd om een nieuw concept te benoemen (bv. workaholic of webmaster), zal het berekende succes hoger
liggen dan wanneer het Engelse leenwoord opdook als alternatieve
benaming voor een concept dat al door een Nederlandse term kon
worden benoemd (zoals loner, een alternatief voor eenzaat). Ook al
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werd later arbeidsmaniak geïntroduceerd als alternatief voor workaholic, het feit dat het Engelse woord er eerst was om je overwerkte
vriend te benoemen, zorgt ervoor dat het anglicisme altijd een
streepje voor heeft.

De ongeveer duizend uitroepende zinnen die we in de drie seizoenen terugvonden, werden manueel getranscribeerd. Zoals in de
voorbeelden hieronder te zien is, vinden we zowel uitroepen met
als uitroepen zonder Engelse elementen.

Ook de leeftijd van het leenwoord speelt een rol: hoe ouder het
leenwoord, hoe hoger het succes. De verklaring voor dit patroon is
eenvoudig. Nieuwe woorden hebben tijd nodig om zich in te burgeren. Hoe ouder het woord, hoe meer het zich in het Nederlands
heeft kunnen verankeren en hoe meer succes het dus zal kennen.
Zo doet dandy (ontleend in 1832) het bijvoorbeeld beter dan chicken (ontleend in 2000).

(1)

Mohammed: maar toch wil ik jullie uitnodigen dezen
avond op ons feestje.
Frank: zo verschiete!

(2)

Carl: geef is één één voorbeeld van wa gij wel doe?
Meredith: jesus jonge seg tis daarom da’k er nog in zit!

Een volgende, meer stilistische factor heeft te maken met de relatieve lengte van het anglicisme. Het meeste succes vinden we voor
Engelse leenwoorden die minder lettergrepen hebben dan de alternatieven die ervoor in omloop zijn (bv. bellboy versus piccolo). Tot
slot zien we een duidelijk effect van het lexicale veld waartoe de
termen behoren. Aansluitend bij de resultaten van het onderzoek
op de personeelsadvertenties, zien we ook hier dat vooral media en
IT gevoelig zijn voor Engelse invloed. Anglicismen uit dit terrein
(bv. hacker, royaltywatcher) worden doorgaans vaker gebruikt dan
de Nederlandse alternatieven. Ook termen die te maken hebben
met sport en ontspanning doen het goed (bv. cheerleader, keeper).
Relatief gesproken vinden we het minste succes voor krachttermen.
Termen als bitch of asshole hebben het moeilijk om op te boksen
tegen Nederlandse varianten als teef, kreng of lul. Dat het bekende
bitch het niet zo goed doet, lijkt misschien weinig intuïtief. Vermoedelijk heeft een en ander te maken met de onderzochte data:
krantentaal is niet meteen representatief voor spontaan taalgebruik,
waar krachttermen toch het vaakst voorkomen.

Let’s get ready to rumble
Dat brengt ons bij onze laatste vraag, en onze laatste dataset. Wie
zijn nu precies de onverlaten die zo graag Engels gebruiken? Om
deze vraag te beantwoorden, richten we ons op uitroepend taalgebruik. Omdat een corpus met dergelijk materiaal niet echt voorradig is voor het Nederlands, gingen we zelf aan de slag.
Specifiek verzamelden we alle uitroepen uit drie seizoenen van de
reality-tv-show Expeditie Robinson. Dit programma hoort binnen
reality-tv tot het subgenre van de gamedoc: ongeveer achttien deelnemers moeten zien te overleven op een (zogezegd) onbewoond
eiland. Daarbij nemen ze het geregeld tegen elkaar op in fysieke
en intellectuele proeven. Aan het einde van elke aflevering is er
een eilandraad, waarbij een van de deelnemers naar huis wordt gestemd. Wie het tot het einde van het programma volhoudt, wint
de titel van Robinson van dat jaar. Aangezien de deelnemers van
verschillende sociale achtergronden komen (dit in tegenstelling tot
andere realityprogramma’s als The Bachelor of Temptation Island),
vormt het programma een interessante bron voor sociolinguïstische analyses. Daarbij worden ze in het programma in een heleboel verschillende sociale omstandigheden geplaatst, van formeel
(de eilandraden) naar informeel (ontspanning op het eiland) en
van individueel (videodagboekfragmenten) tot in groep (de wedstrijdmomenten). Al deze factoren kunnen mee in rekening gebracht worden in de zoektocht naar de typische kenmerken van
sprekers die graag Engels gebruiken.
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Van de 1190 uitroepen zijn er 198 (of ongeveer 1 op 6) die Engelse elementen bevatten. Wanneer we nagaan welke kenmerken
de sprekers van deze 198 uitroepen gemeen hebben, zien we dat
Engels meer wordt gebruikt door jongere dan door oudere deelnemers. Verder gebruiken mannen meer Engels dan vrouwen. Ook
opleiding speelt een rol: hoe hoger de opleidingsgraad, hoe meer
Engels wordt gebruikt. Tot slot zien we dat deelnemers die in stedelijke omgevingen leven meer Engels gebruiken dan de deelnemers
uit meer rurale omgevingen.
Ook de emotionele huishouding van de spreker speelt een rol.
Wanneer de spreker negatieve emoties wil uitdrukken, zal hij sneller naar Engels grijpen dan wanneer hij positieve emoties wil uitdrukken. Wanneer we de data in meer detail bekijken, zien we dat
dit een rechtstreeks gevolg is van de populariteit van de woorden
shit, fuck en damn. Die woorden staan in voor 51 van de 227 Engelse uitdrukkingen die we in de dataset terugvinden.
Naast deze krachttermen zijn ook vaste verbindingen populair: de
deelnemers nemen vaak hun toevlucht tot bekende Engelse uitdrukkingen.
(3)

Judge: oh what a day, de zege heeft gevierd vandaag!

We zien zelfs dat vrijwel alle Engelse fragmenten die uit meer dan
een woord bestaan zulke vaste, idiomatische verbindingen zijn.
Slechts 22 meer-woord-uitdrukkingen werden spontaan gecreëerd
door de sprekers, en kunnen als echte traditionele codeswitches
geklasseerd worden. Dus hoe graag we ook Engels gebruiken in
ons Nederlands, echt intens worden de twee talen nog niet gemixt.
Vooralsnog durven we dan ook stellen: wees niet bang, het Nederlands is nog lang niet dood.

Eline Zenner is postdoctoraal onderzoeker aan KU Leuven, waar ze
de invloed van vreemde talen op het Nederlands bestudeert met speciale aandacht voor de verspreiding van het Engels. In haar onderzoek
combineert ze inzichten uit de cognitieve linguïstiek, contactlinguïstiek
en corpuslinguïstiek. Haar voornaamste doel is om variatie in ontleenbaarheid en het proces van ontlening beter te begrijpen. Hiertoe introduceert ze onder meer inferentiële statistiek en experimentele methodes
in het huidige leenwoordonderzoek.
e-mail: eline.zenner@arts.kuleuven.be

Taalkronkels
Zoet of zout?
Bert Cappelle

H et was vroeg vanochtend. Om 6.25 uur vertrok de
enige rechtstreekse trein van Brugge naar Parijs. Ik ben
erin geslaagd de voordeur achter me dicht te trekken
zonder vrouw en kinderen wakker te maken, nog voor
het krieken van de dag. Nu zit ik in het bordeauxrode
en dieppaarse pluchen interieur van een Thalyswagon.
Zonder verkeersproblemen of technische mankementen zal de trein om 9.05 uur Paris-Nord binnenglijden.
Volgens het bekende liedje van Jacques Dutronc zal
Parijs dan al lang ontwaakt zijn.
Mijn wagon is nagenoeg leeg. Pas in Brussel-Zuid komt
er wat volk bij en krijg ik het gevoel ergens naartoe te
reizen. Werden passagiers op het Belgische traject niet
bijzonder verwend, dan klinkt nu in vier talen: ‘Over
enkele ogenblikken serveren we u graag een ontbijt.’
Het thuisfront is ondertussen wakker. Mijn echtgenote
belt om te vragen of ik van mijn ontbijtje aan het genieten ben. Ik zeg haar dat het er zo meteen aankomt.
Ontbijt op de trein, dat vind ik pas reizen in klasse. Ik
ben er nu helemaal op gefocust.
Een treinbegeleider, notitieblok in aanslag, komt langs
en stelt me een vraag. Paniek. Ik heb de vraag niet begrepen. Het ging zo snel als een trein. Hij verwacht dat
ik routinematig antwoord, maar ik weet niet wat hij
mij wil aanbieden. Dat hij iets wil aanbieden, heb ik
afgeleid uit de vriendelijke vraagintonatie. Ik wil zijn
voorstel niet meteen afslaan. Misschien gaat het wel om
een opkikkertje bij de koffie. Of iets anders wat ik niet
aan me wil laten voorbijgaan.
‘Wat is dat dan precies voor iets?’, vraag ik hem zo neutraal mogelijk.
‘Wel, mijnheer, we kunnen regelen dat er een taxi voor
u klaarstaat in Parijs.’
Nu is me duidelijk dat hij ‘taxiservice’ had gezegd. Ik
voel me stom dat ik dat niet meteen begrepen had.
‘O, nee, dat zal niet nodig zijn, dank u.’
Hij is professioneel en zonder bijvoorbeeld eerst eens
met de ogen te draaien, gaat hij verder de wagon af met
zijn eenwoordvraag.

Even later passeert hij weer, dit keer een trolley voor
zich uit duwend.
‘Kan ik u een ontbijt aanbieden, mijnheer?’
Hij weet ondertussen dat ik Nederlandstalig ben. En ik
heb zijn vraag helemaal begrepen.
‘Dat kan perfect’, antwoord ik nu zelfzeker. Ik heb ondertussen namelijk ook het volste vertrouwen in zijn
kunnen: als hij taxi’s kan regelen, kan hij zeker ook een
ontbijtje voor me neerzetten.
‘Zoet of zout?’
‘Hmm. Te veel zoet is niet gezond. Wat is zoet eigenlijk?’
‘Dat is rozijnenbrood, mijnheer.’
‘En wat is zout?’
‘Gewoon een broodje met een schelleke kaas eigenlijk.’
Nu gebruikt hij taal die ik goed begrijp.
‘Doe mij maar zout.’
Terwijl ik het lichte ontbijt nuttig, moet ik terugdenken
aan mijn vroegste traumatische taalervaring. Die liep ik
op in het eerste leerjaar bij mijnheer Ameel, op de lagere
school in de Brugse binnenstad. In een dictee had ik
zout per abuis als zoet gespeld. Mijnheer Ameel haalde
smalend naar me uit, omdat ik het woord op zijn WestVlaams had geschreven. Zoet op je ei, hoe was het mogelijk! Het moet zout zijn, niet zoet! Hij was natuurlijk gespeeld boos, maar dat had ik toen amper door. Ik vond
zijn ernstige aantijging onterecht. Ik wist heus wel dat
je zout als zout moest uitspreken. Sterker, ik had toen
nooit zoet in plaats van zout durven te zeggen, precies
omdat dat dialect was. En dialect was fout en stout, wist
ik, met de ou van zout. Het was echt niet mijn bedoeling
van de standaardnorm af te wijken; ik kon die dubbele
klinkers gewoon nog niet goed uit elkaar houden. Toen
ik na schooltijd thuis aan tafel ontdaan vertelde wat me
overkomen was, moesten mijn ouders er nog om lachen
ook. Waarschijnlijk vonden ze mijn opwinding schattig.
En terwijl ik zit te kauwen, bedenk ik nog iets: ik had
zo’n plakje kaas eigenlijk nog het lekkerst gevonden met
dat rozijnenbrood. Zo zout is kaas nu ook weer niet.
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Idioom & Co
Niet toevallig mijn lievelingsergernis.
Over de combinatie niet toevallig
bert cappelle

Het menselijk brein is iets raars. Het zorgt ervoor
dat we soms dingen zeggen of schrijven die we
niet echt bedoelen. Een interessant geval, als je
er dieper over nadenkt, is niet toevallig. Met die
woorden willen we wel eens een stand van zaken
bestempelen die eigenlijk wél nogal toevallig is.
Ik lees bijvoorbeeld: Vijf mei is niet toevallig de
verjaardag van de zangeres. Heus, een verjaardag die niet toevallig
is?

Dat de presentatie op 17 februari plaatsvindt,
is niet toevallig. Het is de verjaardag van mijn
overleden moeder. (www)
In het geval van het vermeende huwelijksaanzoek aan
Adele had er dus ook beter kunnen staan:
… Dat Konecki naar verluidt die datum heeft
uitgekozen, is niet toevallig. Vijf mei is de verjaardag van de zangeres.

Hogere macht

O

uders mogen bij de conceptiedaad dan wel berekend
proberen te mikken op een welbepaalde bevallingsdatum negen maanden later, maar een geboortedag blijft
toch meestal grotendeels een zaak van louter toeval,
of althans van factoren die ouders niet helemaal in
de hand hebben. Waarom kan een verjaardag dan
toch niet toevallig genoemd worden? Stond die dag in
de sterren geschreven? Was die vijfde mei door God
beschikt? Laten we de context van de geciteerde zin
bekijken. Dat is vaak verhelderend.
Adele blijft de roddelpers interesseren. Na de
vermeende sekstape van eind vorige week, pakt
de Daily Star nu uit met nakende bruidsklokken voor de populaire zangeres. Normaal blijft
een huwelijksaanzoek geheim, maar de Daily
Star zou nu al weten dat partner Simon Konecki Adele op 5 mei ten huwelijk zou vragen.
Vijf mei is niet toevallig de verjaardag van de
zangeres. (www)
Uit deze context blijkt dat het helemaal niet de verjaardag van zangeres Adele is die de auteur als niet toevallig
wil karakteriseren, maar de datum van het vermeende
huwelijksaanzoek. Die datum zou niet lukraak gekozen
zijn, want hij valt samen met de verjaardag van Adele.
Het eigenaardige is dat het in deze context niet echt
opvalt dat niet toevallig hier verkeerd gebruikt is. Maar
verkeerd lijkt het me wel degelijk. Hoe het wel correct had kunnen worden geformuleerd, illustreert dit
voorbeeld:
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Het verkeerde gebruik, waarbij niet toevallig dus gezegd
wordt van de situatie die juist wel toevallig is, vindt
misschien zijn verklaring in het feit dat de spreker of
schrijver onbewust denkt aan uitgerekend. Dit bijwoord
werd van oorsprong als een germanisme gebrandmerkt
– het komt van het Duitse ausgerechnet – en betekent
volgens het Woordenboek der Nederlandsche Taal ‘juist,
nu net, precies’. In het volgende zinnetje kun je niet
toevallig vervangen door uitgerekend en diens synoniemen zonder dat de bedoelde interpretatie merkbaar
verandert:
Specialiteiten van het huis zijn caipirinha en
margarita. Niet toevallig mijn twee favoriete
cocktails. (www)
Oordeel zelf maar:
Specialiteiten van het huis zijn caipirinha en
margarita. [Dat zijn] uitgerekend / juist / nu
net / precies mijn twee favoriete cocktails. (Of
vlotter: … En laten dat nu net mijn favoriete
cocktails zijn.)
Het bijwoord uitgerekend beschrijft een door het lot
bepaalde situatie – zoals in Dat dit nou uitgerekend míj
moet overkomen! – maar het suggereert dan tegelijkertijd
dat de gebeurtenis niet louter toeval is. Het voorval is
misschien wel de gewilde uitkomst van een reeks zetten
gedaan door een al dan niet sadistisch ingestelde hogere
macht: het moest zo zijn. Vandaar wellicht dat niet

toevallig beter klinkt dan toevallig: de losse delen van je vertelling
krijgen door die toevoeging een sterkere samenhang en er hangt
een zweem van onafwendbaarheid boven. Die cocktails en mezelf,
zo lijkt het zinnetje te zeggen, zijn een match made in heaven.
Maar soms slaat dit niet toevallig nergens meer op. Op het einde
van het volgende fragment is het een zwakke, clichéachtige inlassing. Toeval of niet, maar de auteur is alweer een caipirinhadrinker:
Opgefrist schoven we bij de andere gasten in de Secret
Garden aan, namen dankbaar onze caipirinha’s in ontvangst, genoten van de stilte die in een tropisch klimaat
altijd ietwat drukkender klinkt, hoorden aan de kabbelende
gesprekken dat het met de sfeer op het terras goed zat en
stelden ons voor als Jo, Jolanda en Zoé from Belgium. Niet
toevallig ook onze echte namen en ons land van herkomst.
(www)
Hier had de auteur evengoed een van de volgende flets smakende
woordencocktails kunnen kiezen:
… Dat waren dan ook onze echte namen en ons land van
herkomst.
… Dat waren namelijk onze echte namen en ons land van
herkomst.
…, want dat waren onze echte namen en ons land van
herkomst.
Zelfs als we niet toevallig, zoals bij het bericht over Adele, op zijn
logisch correcte plaats zetten, klinkt het geheel nogal vreemd en
geforceerd:
… en stelden we ons niet toevallig voor als Jo, Jolanda en
Zoé from Belgium, want dat waren ook onze echte namen
en ons land van herkomst.

Taalkundige beperktheid
Wat te denken van dit citaat van politicus Bart De Wever? Ik laat
hem even uitgebreid aan het woord:
Zonder mezelf veel talent toe te dichten – schrijven is
voor mij vooral hard labeur en wanhopig botsen op mijn
taalkundige beperktheid – of de illusie te koesteren dat
mijn stukjes een geweldige impact hebben, heb ik met
deze bijdragen getracht om het maatschappelijk debat in
Vlaanderen open te breken naar Nederlands voorbeeld. De
kroonjuwelen van de linkse kerk zijn dan ook niet toevallig mijn favoriete onderwerpen: het debat over normen en
waarden, het omgaan met burgerschap in een multiculturele omgeving en tot slot de relatie tussen identiteit en
democratie. (www)

De Wever is iemand die het goed kan zeggen, maar dit fragment
illustreert dat hij inderdaad soms tegen zijn eigen taalgrens aanloopt. Het zou me niet verbazen dat hij dít bedoelde:
… Het is niet toevallig dat ik de kroonjuwelen van de
linkse kerk tot voorbeeld neem, want dat zijn dan ook mijn
favoriete onderwerpen …
Natuurlijk zou De Wever zich eruit praten door te zeggen dat niet
toevallig hier wel degelijk juist gekozen is en op zijn plaats staat,
omdat het geen toeval is dat normen en waarden etc. zijn favoriete
onderwerpen zijn. Niet toevallig kan hier dan worden gelezen als
met recht en reden, niet zomaar. Maar ik maak me sterk dat hij niet
toevallig hier op de logisch verkeerde plaats zette, of als een stoplap
gebruikte, quasi-redundant aan dan ook, dat er net aan voorafgaat.
Ik heb ondertussen een hele reeks voorbeelden waar niet toevallig
verkeerd geplaatst is, of semantisch verwaterd is tot en laat dat nu
net … zijn, en dat is trouwens… of en dat is zoals je wellicht kunt
raden ook … Ziehier nog twee typische gevallen:
Ik vond het daarom mijn plicht dit te melden aan de arm
der wet van het stukje autostrade waarop dit misdrijf werd
gepleegd, niet toevallig mijn eigen gemeente. (www)
Likeurstokerij De Klok uit Serskamp kreeg enige tijd terug
tv-kok Jeroen Meus over de vloer. De kok toog er samen
met eigenares Veerle Van de Velde aan de slag om advokaat, niet toevallig de specialiteit van de firma, te maken op
grootmoeders wijze. (www)
Bij niet toevallig verwacht ik altijd dat de auteur of spreker aangeeft
waarom iets ‘niet toevallig’ is, maar dat gebeurt bijna nooit.
Kortom, niet toevallig wordt vaak fout gebruikt, in de zin van
onlogisch of onoordeelkundig, ook door mensen die veel met
taal bezig zijn – ja, ik hoor het zelfs bij collega’s-taalkundigen!
Gek genoeg heeft daar blijkbaar nog nooit iemand, behalve ikzelf,
aanstoot aan genomen. Er is niks over te vinden op de nochtans
uitgebreide websites van de Vlaamse Taaltelefoon, de Taalunie
en het Genootschap Onze Taal. Ik hoop hiermee een bescheiden
primeur te hebben gescoord. Het mag om deze redenen geen toeval heten dat, na het zin-gevend koppelteken, niet toevallig mijn
lievelingsergernis is.

Bert Cappelle is docent en onderzoeker Engelse taalkunde aan de
universiteit van Rijsel.
e-mail: bert.cappelle@univ-lille3.fr
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Broodje taal
Hoe meer ik oefen, des te beter (word ik)
Sofie Gordts

Maandag 2 september 2013 was een historische
dag in het leven van vele jongelingen die hun eerste stappen in het schoolleven zetten. Ook voor
mij was het weer een eerste schooldag. Die avond
woonde ik namelijk de eerste les bij van mijn
avondcursus ‘Basis naaien’. Heerlijk, dacht ik,
iets met mijn handen doen, het hoofd laten leeglopen na een zware
maandag-werkdag. Al snel merkte ik echter dat ik zelfs tijdens de
naailes mijn taalvoelsprieten niet tot rust kan laten komen …

Hoe meer je erover nadenkt, hoe minder je
oplet

N a lang twijfelen tussen een extra taalcursus en een

dezelfde manier gebruiken als hoe (‘Hoe harder je duwt,
hoe sneller je stikt’)? Zo ja, hoe is de taalgebruiker ertoe
gekomen om zoveel te te gebruiken naast hoe? Hoe komt
het dat er in het tweede deel van de zin inversie optreedt
bij de zoveel-variant en bij de hoe-variant niet? Of kan
inversie bij hoe misschien ook? En wat met andere mogelijke variatie in die constructie? De rest van de naailes
heb ik die avond dan ook volledig gemist.

Een uitzonderlijk unicum of een frequent
fenomeen?
Thuisgekomen wilde ik eerst en vooral te weten komen
of wel meer mensen zoveel gebruiken zoals in de naailesconstructie, of dat het eerder om een onregelmatigheid
gaat die is binnengeslopen in het taalgebruik van mijn

naaicursus, koos ik toch voor het laatste. Mijn taalsen-

docent. Aangezien dit Broodje taal niet eindigt na deze

soren staan namelijk al elke dag op scherp, zowel op het

alinea, kunt u er alvast van uitgaan dat het niet om een

werk als daarbuiten, vaak tot lichte ergernis van al wie

alleenstaand geval gaat. Toen ik de letterlijke combina-

regelmatig mijn pad kruist en mijn taalontdekkingen

tie zoveel te harder door een willekeurige zoekmachine

moet aanhoren. Tijdens de naailes hoopte ik dus mijn

haalde op het internet, kreeg ik 37.800 hits, wat zeker

taalhersenhelft even te kunnen uitschakelen. Niets was

niet niets is (ter vergelijking: hoe harder leverde 200.000

echter minder waar. Behalve het nieuwe jargon waar ik

zoekresultaten op). De meeste resultaten waren ver-

me de nodige talige vragen bij stelde (‘Waarom heet dat

gelijkbaar met de naailesconstructie, waarbij zoveel te

ding stikzijde als het van polyester gemaakt is?’), was er

tweemaal wordt gebruikt als synoniem van hoe. Wat

ook één bepaalde uitdrukking van de docent die de on-

opviel, was dat de meeste hits afkomstig waren van dis-

vermoeibare alertheid van mijn voelsprieten opwekte:

cussiefora. Dat zou erop kunnen wijzen dat de naaile-

‘Let op: zoveel te harder ge duwt, zoveel te sneller stikt

sconstructie vaker voorkomt in informeel of gesproken

ge’.

taalgebruik.

Dat gebruik van zoveel had ik nog nooit gehoord. Mijn
taalbrein probeerde me dan ook snel gerust te stellen
en verzekerde me dat het hier wel om een uitzonder-

Zoveel te beter

lijke, zeer dialectische variant zou gaan. Toch was ik

124

vastbesloten na de les de constructie in kwestie verder

Nu ik wist dat de naailesconstructie ook een leven leidt

uit te pluizen: komt zoveel misschien toch vaker voor

buiten mijn naailes, wilde ik ook graag te weten komen

als voegwoord van verhouding, en kun je het dan op

waar de constructie precies vandaan komt. Aangezien

de hoe-variant naar mijn mening zeer gebruiksvriendelijk aanvoelt,
vroeg ik me af waarom taalgebruikers dan toch zouden overschakelen op de zoveel-variant. Ik besloot allereerst zoveel op te zoeken
in Van Dale, wat intussen een standaardreflex is geworden die bij
mij opkomt wanneer ik meer te weten wil komen over een woord
en de gebruiksmogelijkheden ervan. Tijdens die zoektocht vond
ik een plausibele verklaring voor het zoveel te-fenomeen. Zoveel is
namelijk een synoniem van des in de constructie zoveel te beter / des
te beter. Des lijkt op zijn beurt dan weer gebruikt te kunnen worden
als synoniem van hoe in de naailesconstructie: ‘Des te harder je
duwt, des te sneller je stikt / stik je’.
Daarmee lijkt de cirkel rond: doordat zoveel in de constructie zoveel
te beter een synoniem is van des, schakelen taalgebruikers ook in
andere constructies zoveel in als synoniem voor des. Het ziet er dus
naar uit dat zoveel ook binnen andere contexten als synoniem voor
des te kan optreden, en niet enkel bij dat ene voorbeeld zoveel te
beter. ‘Zoveel te + comparatief ’ is op die manier een flexibele constructie, waar naast beter ook andere comparatieven passen, zelfs
gevolgd door een onderwerp en een werkwoord. Toch blijven ook
nog vele vragen onbeantwoord. Het is namelijk niet duidelijk of
‘zoveel te + comparatief ’ een nieuwe constructie in opmars, dan wel
een verdwijnende oude constructie is. Ook weten we niet waarom
de taalgebruiker zoveel te als synoniem gebruikt voor des te in de
naailesconstructie. Een mogelijkheid zou kunnen zijn dat zoveel
minder formeel aanvoelt dan des en ook een frequenter gebruikt
woord is.

Het werd pas echt ingewikkeld toen ik ook de woordvolgorde van
de rompzin (het tweede deel van de constructie) onder de loep
nam. Als in het tweede deel hoe staat, gebruiken we de gewone
woordvolgorde (‘Hoe meer je eet, hoe dikker je wordt.’). Bij des te
als inleiding op het tweede deel, raden de naslagwerken echter aan
om voor een omkering van de gewone woordvolgorde te kiezen
(‘Hoe meer je eet, des te dikker word je.’). Al spreken de bronnen
elkaar hier en daar tegen: Taalbaak zou een gewone woordvolgorde
bij de des te-variant niet afkeuren, terwijl Taaladvies toch over een
‘voorkeur’ voor de omgekeerde woordvolgorde spreekt. De ANS
geeft aan dat beide woordvolgordes voorkomen bij beide constructies, maar Taalbaak beweert dat de volgorde bij de hoe-variant ‘altijd’ onderwerp-persoonsvorm is.
Het laatste punt dat mijn aandacht verdiende, was de komma.
Daarover vond ik enkel informatie terug in Taalbaak. Bij de korte
zinnetjes waar geen werkwoord meer volgt op de comparatief, hoeft
volgens dat naslagwerk geen komma te staan, als u dat zelf mooier
vindt: ‘hoe meer hoe beter’. Bij langere zinnen is een komma wenselijk en wanneer er des te in het tweede deel van de constructie
staat, is een komma gebruiken zelfs altijd verplicht, aldus Taalbaak.
Ziet u ook door alle draden het stiksel niet meer? Dan heb ik een
goede tip wanneer u een gelijkaardige constructie uit uw pen wilt
laten vloeien of in de mond wilt nemen: speel op veilig en gebruik
de hoe … hoe… -variant. Die variant is algemeen aanvaard, klinkt
minder formeel dan de mogelijkheid met des te in de rompzin en
volgt doorgaans de gewone woordvolgorde. Op zich is die zoveel
te-variant wel slim gevonden van de taalgebruiker. Het is een in-

Hoe meer je erover opzoekt, des te duidelijker wordt
het / het wordt

formelere variant van de des te-constructie, die inderdaad erg for-

De grote vraag die cruciaal was om het mysterie van de naailesconstructie op te lossen, was of zoveel te en des te aanvaardbare
varianten zijn van hoe. Als algemeen aanvaard synoniem van hoe
vond ik zoveel te alvast noch op Taaladvies, noch in Taalbaak of
in de ANS terug. Over de des te-variant vond ik wel informatie:
alle voorgenoemde taaladviesbronnen benadrukken dat des te enkel
in het tweede deel van de naailesconstructie kan optreden. In het
eerste deel moet hoe dan ook hoe staan. Het correcte gebruik van
de naailesconstructie met des te is dus ‘Hoe harder je duwt, des te
sneller stik je’. Taalbaak voegt daar nog aan toe dat hoe … des te niet
bruikbaar is in korte zinnetjes. Zo is ‘Hoe meer zielen, des te meer
vreugd’ volgens Taalbaak geen aanvaardbaar alternatief voor ‘Hoe

wat de naailes betreft: ik heb nog zoveel te leren, maar hoe meer ik

meer zielen, hoe meer vreugd’.

e-mail: sofie.gordts@arts.kuleuven.be

meel aanvoelt. Ik ben alvast benieuwd naar hoe constructies als
het naailesvoorbeeld zullen evolueren de komende jaren. Oh ja, en
oefen, des te beter (word ik)!

Sofie Gordts is verbonden aan de KU Leuven als praktijkassistent voor
de vakken Nederlandse taalbeheersing en Nederlandse bedrijfscommunicatie.
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Interview
Geert Joris: De Nederlandse Taalunie naar
een grotere relevantie
BrUNO COMEr

D e Nederlandse Taalunie moet een sterker profiel
krijgen. Met die ambitie heeft Geert Joris sinds 1 januari 2013 zijn taak als algemeen secretaris opgenomen.
De instelling dateert van 1980 en na 33 jaar is het niet
abnormaal dat de Taalunie op zoek is naar een nieuwe
impuls. Daarom werd iemand aangetrokken die geen
taalkundige is, maar wel heel actief geweest is als manager. Zijn diploma’s, moraalwetenschappen en daarna
de Vlerick Management School, zijn a-typisch voor een
instelling als de Taalunie.
Veel bedrijven die jarenlang door een vakspecialist
geleid worden, voelen op een bepaald moment de nood
aan een andere kijk, een blik van buitenaf. iemand die
zoekt naar antwoorden als: ‘Waarom doen we wat we
doen?’, ‘Hoe ziet de buitenwereld ons?’, ‘Wat kunnen
we verbeteren?’. Op dit moment is het niet slecht om
een persoonlijkheid aan te trekken die meer bezig is
met het ‘hoe’ dan met het ‘wat’.
Als de Taalunie dit voor elkaar kan krijgen, zal ook de
perceptie veranderen die ze in de maatschappij heeft.

1+1=3

‘Perceptie blijft een gevolg van je presteren en je verandert die niet door advertenties in de kranten te plaatsen.
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Heel wat mensen hebben dagelijks met de Nederlandse

Wat niet wil zeggen dat ik geen belang hecht aan com-

Taalunie te maken. Docenten Nederlands in het bui-

municatie: iedere medewerker van de Taalunie is ook

tenland bijvoorbeeld krijgen heel wat ondersteuning

een communicatiemedewerker’, vat onze gesprekspart-

van de organisatie. Maar voor veel andere lui, die noch-

ner zijn standpunt samen.

tans rechtstreeks of onrechtstreeks met het Nederlands

De maatschappelijke meerwaarde wil Geert Joris leve-

bezig zijn, blijft de Taalunie een nobele onbekende.

ren als partner en niet als concurrent van andere instel-

‘Daarom moet de Taalunie meer ambitie tonen’, zegt

lingen. De Taalunie heeft volgens hem een brugfunctie

Geert Joris. ‘Ze moet in heel de samenleving bekend

en moet proactief op zoek gaan naar iedereen die bij

zijn. Die doelstelling bereiken is een permanente

taal betrokken is. ‘Op het vlak van digitalisering wordt

opdracht en dat lukt maar door een stevigere maat-

er te vaak naast elkaar gewerkt’, geeft de algemeen

schappelijke verankering te realiseren. En zoiets verkrijg

secretaris als eerste voorbeeld. ‘Er zijn heel wat pro-

je door ook een economische meerwaarde te creëren.’

jecten denkbaar waar de ‘1 + 1 = 3’-regel kan gelden:

door het samengaan van meerdere partners wordt per saldo meer

op Engels in het hoger onderwijs, kan bruusk met de relevantie

tot stand gebracht dan de som van de individuele bijdragen van

van de eigen taal geconfronteerd worden. ‘Het wordt niet ondenk-

de betrokkenen. Op dat vlak zijn er al initiatieven genomen die

baar dat een huisarts zijn patiënt niet meer nauwkeurig kan inlich-

vruchten afgeworpen hebben, bijvoorbeeld bij archieven en biblio-

ten over zijn kwaal omdat hij te veel Engelse termen gebruikt. Nu

theken. Maar de Taalunie kan hier een rol spelen als makelaar

al rijzen er problemen in de communicatie tussen Nederlandse en

en schakelaar om dit pad verder te volgen, zeker als het over een

Vlaamse artsen omdat de Nederlanders meer Engels gebruiken in

samenwerking met meerdere partners over de grenzen heen gaat.’

hun jargon dan de Vlamingen’, weet hij. ‘Het ideaal, een behoorlijke kennis van het Nederlands, het Engels en andere talen, is
bereikbaar als er in de opleiding en het onderwijs voldoende in

Taal schept kansen

taal geïnvesteerd wordt.’
‘Nederland en België hebben in 1980 de Taalunie opgericht als

Ook het Nederlands voor nieuwe Nederlanders en nieuwe Bel-

een verdragsorganisatie. later is Suriname toegetreden’, legt de

gen is grotendeels onontgonnen terrein. Het economisch belang

algemeen secretaris uit. ‘Onze werking is erop gericht dat wie

spreekt hier voor zichzelf. De kennis van het Nederlands is een

Nederlands gebruikt of leert daarvoor op alle mogelijke steun moet

belangrijke hefboom om het samenleven tussen de verschillende

kunnen rekenen. Daarbij is het belangrijk dat iedereen blijft open-

bevolkingsgroepen en maatschappelijke participatie te bevorderen.

staan voor wat gemeenschappelijk en wat verscheiden is. Niemand

Zonder taalpolitie te willen spelen, moeten we toch aandacht

mag van zichzelf vinden dat hij de enige is die goed Nederlands

hebben voor de kwaliteit van het Nederlands dat nieuwkomers

spreekt en iedereen moet openstaan voor nieuwigheden.’

aanleren. Voor migranten in Nederland en Vlaanderen is het
Nederlands soms de lingua franca in hun onderlinge contacten en
naargelang van hun afkomst ontstaan er verschillende versies van
het Nederlands. Neem het voorbeeld van een telg uit een Turks
gezin dat in Brussel leeft en naar het Nederlandstalig onderwijs
gaat. Thuis wordt Turks gesproken en in de klas Nederlands.
Maar op de speelplaats en op straat spreekt hij een variant van het

De Nederlan
dse Taaluni
e moet een
stevigere m
aatschappel
ijke verankering rea
liseren.�

Frans. Het resultaat is dat de volwassen geworden migrant geen
enkele van de drie talen goed beheerst. Om dergelijke fenomenen
in goede banen te leiden, kan voor de Taalunie een rol weggelegd zijn. Zij kan de overheid adviseren over een algemene visie

Nederlands binnen Europa

op meertaligheid. Men moet beseffen dat een taal leren meer is
dan cursisten een paar uur per week in een klas stoppen. Goede

Geert Joris beseft ook dat taalbeleid met allerlei gevoeligheden

talenkennis vereist een blijvende inzet en investeringen. Die lonen

gepaard gaat. Hij moet er rekening mee houden dat de Vlamingen

de moeite, want een goede taalbeheersing doet de kansen op de

gevoeliger voor hun taal zijn dan Nederlanders. De verklaring

arbeidsmarkt enorm toenemen.’

daarvoor ligt voor de hand: Vlamingen hebben in de recente

Die doelstelling gaat gepaard met een waakzaamheid voor veren-

geschiedenis veel meer moeten vechten voor het behoud van

gelsing van het hoger onderwijs. ‘Globaal gesproken hebben we

hun taal. Een dergelijke reflex vind je bijvoorbeeld ook in litou-

geen bezwaar tegen het gebruik van het Engels om technische

wen, waar er een taalpolitie aan het werk is om het litouws te

redenen, maar de kennis van het Nederlands is even belangrijk’,

beschermen tegen het opdringerige russisch. Taalfouten worden

luidt het. ‘iemand die voor zijn job wel Engels moet kennen, maar

er bestraft met een boete. Die houding is niet verwonderlijk als je

daarover niet in het Nederlands kan communiceren in een Neder-

weet welke druk het litouws in de voorbije decennia van de taal

landstalige omgeving, heeft ook een probleem.’

van de grote buur heeft ondervonden.

Het basisprincipe voor Geert Joris is: Engels moet gebruikt worden

‘Door de migratie zal een nieuwe druk op het Nederlands ont-

daar waar het relevant is. Een land als Nederland, dat volop inzet

staan’, voorspelt Geert Joris. ‘Maar we kunnen geen slotgracht
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met ophaalbrug rond het Nederlands taalgebied graven. Het heeft
geen zin je te verzetten tegen onomkeerbare evoluties, ook op taal-

Wat we doen

gebied. We kunnen wel zorgen voor een nauwkeurige beschrijving
van het Standaardnederlands, zodat het als norm kan gelden.’ Die

in de Nederlandse Taalunie werken de Nederlandse,

norm ziet Geert Joris vooral als een leidraad. ‘Je past je taal aan de

Vlaamse en Surinaamse regering samen voor de Neder-

omgeving aan waar je ze spreekt’, stelt hij. ‘in dat opzicht vind ik

landse taal. De Taalunie is vooral een beleidsinstantie.

de discussie rond het Verkavelingsvlaams een ietwat loze discussie

Dat wil zeggen dat het hier gaat om het antwoord van de

die gaat over het pak dat je moet dragen. Als je gaat zwemmen, doe

regeringen van de leden op concrete problemen in de maat-

je een zwembroek aan en naar een gala-avond ga je in smoking, en

schappij. De belangrijkste werkterreinen zijn:

niet omgekeerd. Zo is het ook met taal.’

- taal en taalhulpmiddelen

De Nederlandse Taalunie heeft ook aandacht voor de plaats van

- technologie

het Nederlands in Europa. Die positie is wat dubbelzinnig: het
Nederlands is zowel de grootste van de kleine talen als de kleinste
van de grote talen. ‘De Taalunie zal het Nederlands blijven bevorderen en daarbij zowel makelaar als schakelaar zijn. Makelaar,
omdat zij haar brugfunctie wil vervullen tussen allerlei initiatieven.
Schakelaar, omdat zij ook zelf zaken op gang wil brengen.’

- onderwijs in en van het Nederlands
- literatuur en lezen
- de positie van het Nederlands in Europa en in de wereld
- digitalisering van het Nederlandstalig erfgoed
Op sommige van die terreinen hebben Nederland en
Vlaanderen hun beleid geïntegreerd. Dat geldt vooral voor
het beleid op het gebied van taal en het beleid ten aanzien

n, do e je ee n
me
em
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at
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s
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na ar ee n ga la zw em br oe k aa n en
ok in g, en ni et
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ook met taal.�
omgekeerd. Zo is het

van het onderwijs Nederlands buiten Nederland, Vlaanderen en Suriname.
(http://www.taalunie.org)

De uitstraling van het Nederlands via een
uniek woordenboek
in 2010 vierde de Nederlandse Taalunie haar dertigjarig
Nieuwe aanpak

jubileum. in hetzelfde jaar bestond het Genootschap Onze
Taal 80 jaar. Beide instellingen zetten zich in voor de

Deze maanden is Geert Joris volop bezig met een strategisch plan

uitstraling van het Nederlands en naar aanleiding van dit

dat door het Comité van Ministers goedgekeurd moet worden.

dubbel jubileum ontving taalkundige Nicoline van der Sijs

Het is een periode van veel overleg met medewerkers en beleids-

een hoge koninklijke onderscheiding. Zij werd officier in

mensen, waarbij hij de verschillen tussen Nederlanders en Vlamin-

de Orde van Oranje-Nassau. Nicoline van der Sijs is de

gen aan den lijve ondervindt. Nederlanders zijn over het algemeen

auteur van ‘Nederlandse woorden wereldwijd’. Dat is het

assertiever en hechten veel belang aan overleg. Een voorstel moet

eerste woordenboek ter wereld waarin de ‘uitleenwoorden’

er soms een lang traject volgen vooraleer het definitief aanvaard
wordt. Het voordeel is dan weer dat als een beslissing genomen is,
iedereen daar dan ook voor staat en gaat. Vlamingen hebben dan
weer de neiging om de gemaakte afspraken breed te interpreteren.
Niet zelden zijn er naast de officiële vergaderingen nog onderonsjes
waarbij de officiële besluiten aan een kritisch nazicht onderworpen
worden. ‘Het zal erop aankomen iedereen mee te trekken in het
hele proces’, glimlacht Geert Joris. ‘ik ben in ieder geval van plan
om de komende jaren de relevantie van de Taalunie te bewijzen.
En daarvoor ligt er begin november een plan van aanpak.’
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van een taal, het Nederlands, vermeld zijn. Het boek bevat
ruim 17.560 trefwoorden die in 138 talen zijn aangetroffen
die over alle continenten verspreid zijn. Bij ieder trefwoord
wordt de betekenis in het Nederlands vermeld, door welke
taal het woord is overgenomen en welke betekenis het
woord in die taal heeft.
Nicoline van der Sijs, Nederlandse woorden wereldwijd.
Den Haag: SDU Uitgevers, 2010.

Taalwerk
Grammatica in het Vlaams lager en secundair
katholiek onderwijs: een verhaal van samenhang en continuïteit
Bart Masquillier en Marleen Lippens

In deze bijdrage reageren we als leerplanmakers
Nederlands van het katholiek basis- en secundair
onderwijs op het artikel ‘Grammatica in het
Vlaams lager- en secundair onderwijs: een
verkennend attitudeonderzoek bij leerkrachten’
(Over taal, jrg. 51, nr. 5, 2012). In dat artikel
verwijst Filip Devos naar onderzoeken van
Capelle en Vleminckx daarover. Hij concludeert
dat de leerkrachten lager en secundair onderwijs
het taalniveau van hun leerlingen op het
gebied van grammatica ondermaats vinden.
Bij de bevindingen over de overgang lagere
- secundaire school alludeert Devos erop dat
beide onderwijsniveaus naar elkaar kijken en
afwachten om elkaar tegemoet te komen, om te zorgen voor een
maximale afstemming. Hij eindigt met te stellen dat verder
onderzoek naar de afstemming van grammatica wenselijk is.
Eerst geven we kritische reflecties bij het gevoerde onderzoek dat
aan de basis ligt van het artikel van Devos. Daarna geven we
voorbeelden over samenhang en continuïteit als reactie op enkele van
de percepties van leerkrachten en de conclusies van Devos.

Kritische reflecties

D

e onderzoeken van Capelle en Vleminckx roepen bij
ons een aantal vragen op. Ten eerste is het onduidelijk
uit welke netten de respondenten komen. Het is dan
ook moeilijk om een uitspraak te doen over alle leerplannen van alle netten samen. Ten tweede blijkt uit
het onderzoek van Vleminckx dat van de 2141 aangeschreven scholen er slechts 318 leerkrachten bruikbare
antwoorden verstuurden. Dat lijkt minder dan 1% van
alle aangeschreven leerkrachten, wat echter op zich wel
een degelijke onderzoeksgroep is.

Alhoewel het om een verkennend attitudeonderzoek
gaat, hebben we ten derde moeite met de suggestieve
toon waarop de vragen gesteld zijn: bv. ‘Vindt u het
goed dat er in het huidig leerplan minder aandacht
wordt besteed aan grammatica?’ De vraag is trouwens
gebaseerd op een vooronderstelling: als er minder taalbeschouwelijke termen in het leerplan staan, dan is er
minder aandacht voor grammatica. Alsof de auto met
de meeste snufjes, de beste, de snelste, de veiligste auto
is en een goede chauffeur oplevert.
Verbazend is dat het onderzoek in de statistische
verwerking geen rekening houdt met het feit of de
leerkrachten de respectieve leerplannen waarover ze
uitspraken doen, al dan niet gelezen hebben. Waarop
baseer je een uitspraak over de aansluiting in de leerplannen als je ze niet gelezen hebt? Als je niet weet dat
de term ‘grammatica’ ook vanuit de eindtermen verruimd werd naar taalbeschouwing, en de term ‘grammatica’ zo minder in leerplannen gebruikt wordt?
Een nadeel van perceptieonderzoek lijkt ons dat de
respondenten ook geen voorbeeld of argumentatie
moeten geven bij een keuze voor een bepaalde stelling.
Waarop is de mening van de leerkrachten bijvoorbeeld
gebaseerd als ze stellen dat het taalniveau gedaald is?
Het lijkt ons bijvoorbeeld evident dat als je de term
‘bijwoord’ niet aanleert in het basisonderwijs (verder
‘bao’), je die dan ook niet kent. Is het niveau dan
gedaald of heb je andere verwachtingen ten aanzien van
de uitkomsten van onderwijs? Vragen als ‘Denkt u dat
de grammatica in het lager onderwijs voldoende afgestemd is op die van het secundair?’ geven dan misschien
wel aan wat 318 leerkrachten denken, maar niet wat de
reële situatie is. Zo staan er in het leerplan Frans niet
meer of geen andere taalbeschouwelijke termen dan in
het leerplan Nederlands, hoewel 81% van de leerkrachten derde graad bao dit wel ‘denkt’. Het leerplan Frans
(VVKBaO, 2010, p. 53) zegt uitdrukkelijk: ‘De terminologie (in het leerplan Frans) is alleen bestemd voor
de leerkracht en niet voor de leerlingen. Waar mogelijk
hanteert het leerplan Frans trouwens de gangbare terminologie uit de Nederlandse taalbeschouwing.’
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Samenhang tussen de leerplannen en de onderwijsniveaus
We zijn er als leerplanmakers van overtuigd dat de samenhang tussen de verschillende leerplannen en tussen de onderwijsniveaus in
het katholiek onderwijs verzekerd is. Meer nog, de leerplanmakers
zijn er van bij de start in de eindtermencommissie en later in de
leerplancommissies persoonlijk bij betrokken geweest om die aansluiting maximaal te garanderen.
De eindtermencommissie was niveauoverstijgend samengesteld:
er zetelden leden die met het basisonderwijs vertrouwd waren,
anderen kenden dan weer het secundair onderwijs, specifiek ook
de eerste graad. Zo zorgen de eindtermen zelf voor een degelijke
verticale opbouw van taalbeschouwelijke eindtermen, en dus een
continuïteit bij de overgang van het basisonderwijs naar de eerste
graad. Zelf maken we wel een kanttekening bij de datum van
invoering: op hetzelfde moment werden die eindtermen voor de
beide niveaus van kracht: 1 september 2010. In de praktijk was het
niet zo eenvoudig om een duidelijke leerlijn uit te bouwen als de
vernieuwing niet progressief ingevoerd kan worden.
Na de bekrachtiging van de eindtermen in het Vlaams Parlement
in 2009 gingen de leerplancommissies met die eindtermen aan de
slag. Ze vertaalden de eindtermen, die sindsdien resultaatgericht
i.p.v. attitudineel geformuleerd zijn, in leerplandoelen. Bij het
schrijven van die leerplannen kwamen leerplancommissies - een
voor basisonderwijs en ook twee voor de eerste graad (A- en
B-stroom) - verschillende keren samen. De leerplancommissievoorzitters namen deel aan elkaars leerplancommissie en bewaakten de aansluiting. Tussendoor hadden beiden verder overleg
over de afstemming, op niveau van de doelen, de termen en de
aanpak. De ideeën werden telkens weer afgetoetst bij de leden van
de leerplancommissies en ook via resonansgroepen van leraren.
Bovendien vindt de leraar eerste graad in het leerplan van 2010 een
deel over de voorkennis van de leerlingen (na het bao) dat door de
leerplanvoorzitter bao zelf aangeleverd werd.
Wie de beide leerplannen leest en vergelijkt, ontdekt een gelijklopende visie. Bij taalbeschouwing reflecteren leerlingen op taalgebruik en taalsysteem. Het doel van taalbeschouwing is nadenken
over de manier waarop je met taal situaties aanpakt en diverse
taalverschijnselen onderzoeken. In de eerste plaats reflecteer je
dus op taalgebruik (luisteren, spreken, lezen en schrijven) met
daaraan gekoppeld de reflectie op de systematiek van taal. Bij het
taalsysteem reflecteren leerlingen op de taal die zijzelf en de ander
gebruiken. In beide leerplannen staan doelen over aspecten van
taal zoals klanken, woorden, zinnen, teksten, betekenissen en spellingvormen. Zowel in het leerplan van het bao als in het so (secundair onderwijs) is de component taalbeschouwing de tweedeling
taalgebruik en taalsysteem terug te vinden.
Verschillende doelen en alle taalbeschouwelijke termen uit het
leerplan taalbeschouwing bao komen in de eerste graad so opnieuw
aan bod. Die doelen worden echter verder aangevuld, verbreed en
verdiept, rekening houdend met het niveau van de leerlingen van
de eerste graad. Er is plaats voor differentiatie, onder andere door
een aanbod van basis- en uitbreidingstermen, door ander materiaal
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te gebruiken … Doelen met de aanduiding ‘op hun niveau’ komen
in de leerplannen vaak voor. ‘Hun niveau’ is verschillend voor
basis- en secundair onderwijs. De beide leerplannen bouwen op
elkaar voort wat de termen betreft. Wat aan bod komt in het bao,
wordt in de eerste graad herhaald. Het secundair onderwijs voegt
termen toe; zo komen er bijvoorbeeld in het domein ‘woorden’
termen bij als telwoord, voorzetsel, voornaamwoord, hulpwerkwoord, voltooide en onvoltooide tijd … De termen komen overeen met de Advieslijst taalbeschouwelijke termen van de overheid.
Die werd in 2009 verspreid opdat alle onderwijsniveaus in leerplannen en leerboeken dezelfde terminologie zouden gebruiken.
Nog belangrijker is dat de doelen ook op elkaar aansluiten. Soms
gebeurt dat door de aanduiding ‘op hun niveau’, wat aansluiting
maar tegelijk verschillen aanduidt tussen basis - en secundair
onderwijs.
De leerlingen
kunnen

15

bij alle leerplandoelen Nederlands de
bijbehorende taalbeschouwelijke
termen gebruiken (zie lijst) (ET 26).

Extra termen die niet in de eindtermen voorkomen, zijn cursief
opgenomen.
Beginsituatie i.v.m. de termen: wat al in het basisonderwijs aan
bod kwam, kreeg een *.
BASIStermen
Grammatica
Fonologisch

Semantisch

UITBREIDINGStermen

klank*
klinker*
medeklinker*

tweeklank

rijm*
uitspraak*
intonatie

articulatie
tempo

synoniem*
homoniem
letterlijk
figuurlijk
spreekwoord
uitdrukking*

antoniem

beeldspraak

Fragment uit het leerplan Nederlands eerste graad A-stroom (VVKSO,
september 2010)
De aanpak vertrekt vanuit dezelfde principes. Samenhang is ook te
merken in de leerlijn over sommige taalbeschouwelijke inhouden
en termen die is opgebouwd van concreet (bao) naar abstracter
onderwijs (so). Bijvoorbeeld bij het nadenken over zinnen leren
de leerlingen in het bao de verschillende zinsdelen vinden op basis
van hun informatie in de zin. De leerlingen van het so bouwen
daarop verder, maar leren ook nagaan wat de grammaticale functie
is in die zin en met welke term ze die functie kunnen benoemen.

Besluit
In deze bijdrage gaven we aan dat als een leerkracht louter afgaat
op het aantal taalbeschouwelijke termen binnen het nadenken over
woorden (morfologie) en nadenken over zinnen (syntaxis) dat aan
bod komt in het bao, we redelijkerwijs kunnen aannemen dat
sommige leerkrachten het huidige aanbod een verschraling vinden.
Door de samenhang tussen de verschillende onderwijsniveaus qua
aanpak en terminologie, de samenhang met de moderne vreemde
talen, de opbouw van een leerlijn taalbeschouwing tot en met 18
jaar (wat een uitbreiding is t.o.v. vroeger) zijn we ervan overtuigd
dat de visie op het taalbeschouwelijk onderwijs sterker en duidelijker is dan ooit tevoren. Tussen de verschillende onderwijsniveaus
bestaat er eenvoudigweg geen discrepantie in de leerplannen.
Jongeren leren met meer inzicht nadenken over de taal die ze elke
dag gebruiken en voor die leerlingen die abstracter kunnen denken en verder willen verdiepen, is er daartoe de kans tot het einde
van het secundair onderwijs. Of het onderwijsniveau afgemeten
moet worden aan het aantal gekende taalbeschouwelijke termen
is niet bewezen, noch of traditioneel grammaticaonderwijs een
meerwaarde biedt. Integendeel, in ‘Taalbeschouwing – Een inventarisatie van empirisch onderzoek in basis- en voortgezet onderwijs

(SLO, 2010, p.58)’ vragen Bonset en Hoogeveen zich op basis van
empirisch onderzoek af waarom er zoveel tijd en aandacht besteed
wordt aan traditioneel grammaticaonderwijs, als het zijn instrumentele functie niet waarmaakt en niet leidt tot voldoende leerresultaten. We zijn het er, net zoals Coppen in zijn oratie ‘Leren
tasten in het duister’ (2010), mee eens dat grammaticaonderwijs
nodig is. We zijn het nog meer met hem eens dat grammaticaonderwijs drie componenten moet bevatten: het zien van delen en
samenhang (inzicht), creativiteit vanuit wat al grammaticaal aanwezig is bij elke taalgebruiker en het manipuleren van taalvormen.
Het probleem is volgens Coppen dat deze manipulaties vaak als
ezelsbruggetjes worden gepresenteerd die gericht zijn op benoemingsresultaat en niet op het manipuleren zelf. Vandaar dat de
nieuwe leerplannen van het katholiek onderwijs in aanvang termen
minder belangrijk vinden dan inzicht, creativiteit en manipulatie.

Bart Masquillier en Marleen Lippens zijn leerplanvoorzitters Nederlands VVKBaO en VVKSO.
e-mail: bart.masquillier@vsko.be
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Dossier
Een jaar Taalkalenders
filip devos

Een nieuw najaar, een nieuwe lading (scheur-)
kalenders. Of het nu wetenschap, seks, psycholo-

het ‘De voetballers moesten allemaal hun paspoort laten
zien’ of ‘De voetballers moesten allemaal hun paspoorten laten zien’? Wat is een pupillenlat of bamisweer?

gie, katten, poëzie, wijn of taal betreft, in deze

Hoeveel woorden op -achtig zijn er? De 21ste editie

periode van het jaar worden de scheurkalenders

van de kalender wordt terecht aangekondigd als ‘de

weer gretig op de boekenmarkt gegooid. We
brengen een (selectief) overzicht van enkele taalscheurkalenders voor
2014. Voor jong en oud, van spellingfreak tot taalpuzzelaar …

Taalkalender 2014’.

Ton den Boon, Van Dale taalscheurkalender 2014. Utrecht/Antwerpen: Van Dale,
2013, ISBN 9789460770685, 14,95 euro.
‘Elke dag vindt u op de voor-

Genootschap Onze Taal (red.), de Taalkalender 2014. Amersfoort: Bekking & Blitz
Uitgevers, 2013, geen ISBN, 14,99 euro.

De Taalkalender van het genootschap Onze Taal is een klassieker.
Verschillende vakspecialisten brengen allerlei weetjes over taal in zes
vaste rubrieken. Jaarlijks wisselen
de thema’s. In het verleden kwamen onder meer de
Amsterdamse taal, namen en etymologie aan bod. In
2014 zijn de rubrieken: op maandag ‘modern klassiek’
(verzorgd door Hans Beelen en Nicoline van der Sijs),
op dinsdag ‘taaladvies’ (door de taaladviesdienst van
Onze Taal), op woensdag ‘vergeten woorden’ (door
Raymond Noë), op donderdag ‘verwant Engels’ (door
Gaston Dorren), op vrijdag ‘spreektaal’ (door Berthold
van Maris) en op zaterdag/zondag ‘taalkronkels’ (door
de redactie van Onze Taal).
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kant van de pagina een verrassende
vraag, een opzienbarend feit of een
prikkelende bewering die te maken
heeft met onze taal. De uitgebreidere uitleg vindt u vanaf nu op
de achterkant van de pagina’s.’ Zo kondigt Van Dale
Uitgevers zijn Taalscheurkalender 2014 aan. De kalender focust vooral op onze woordenschat, met aandacht
voor verdwenen woorden (zeepklopper), eufemismen
(een uitgaande vrouw), etymologie (toerisme), merknamen (thermos), eigennamen (Joost mag het weten),
spreekwoorden (iemand bij de lurven pakken), vreemde
woorden (jeans), uitdrukkingen (het verdriet van …).
Sinds wanneer zijn we bijvoorbeeld de schaamte voorbij?
Sinds 1976, zo blijkt, toen feministe Anja Meulenbelt
het gelijknamige boek schreef.
Deze kalender, samengesteld door Ton den Boon,
hoofdredacteur van de ‘Dikke Van Dale’, staat borg
voor een jaar dagelijks taalplezier. Bij dezelfde uitgever
verschijnt ook de Van Dale junior taalscheurkalender
2014 voor 8-12-jarigen met weetjes, raadsels of quiz-

Is er een verwantschap tussen goedkoop en cheap, of tus-

vragen, en de Van Dale puzzelscheurkalender 2014, met

sen booze en buizen? Wat is de herkomst van placebo?

Zweedse puzzels, legpuzzels, woordzoekers, kruiswoor-

Wanneer gebruik je in spreektaal shit, klote of kut? Is

den en sudoku’s (zie www.vandale.nl).

Jeanine Roos, Tous les jours. Taalkalender Frans.
Amsterdam/Antwerpen: Intertaal, 2010 (tweede
druk), ISBN 9789460300455, 18,95 euro.
De taalkalenders van uitgeverij Intertaal zijn
niet zomaar scheurkalenders, en ze zijn ook
niet aan één jaar gebonden. In feite geven de

pinksterweekend een boek over Renaissanceschilders’ moet zijn:
‘De taxateur las in het pinksterweekend een boek over renaissanceschilders’. Daar blijft het (helaas) bij.

Eric Tiggeler, Taalkalender 2014. SDU, 2013, ISBN
9789012585392, 15,95 euro.

afscheurblaadjes samen een soort van minicursus taal, waarin allerlei aspecten van taal

Taaladviseur Eric Tiggeler, verbonden aan het

aan bod komen: (thematische) woordenschat

Taalcentrum van de VU, verzorgde de 21ste

(woorden en uitdrukkingen), grammaticale onderwerpen (y versus

Taalkalender 2014 van uitgeverij Sdu.

en, le, la en les), valse vrienden, het juiste voorzetsel, uitspraakre-

Net als de kalender van het Genootschap

gels, enz. Vele blaadjes bevatten invul- en vertaaloefeningen (zoals

Onze Taal is deze scheurkalender opgebouwd

werkwoordvervoeging of woordenschat), maar ruimer komen ook

rond zes rubrieken: maandag is taalvraagdag,

cultuur en gebruiken aan bod. Een toch wel leuke manier om

dinsdag beroemdenamendag (een rubriek die verzorgd wordt door

dagelijks (en haast spelenderwijs) de taal te leren, want deze kalen-

Maarten van der Meer), woensdag woordquizdag, donderdag dic-

der, die zich richt tot beginnende leerders, is zeer divers. Zo vind

teedag, vrijdag afwisselend taaltriviadag en spreekwoordendag, en

je er ook puzzels en kruiswoordraadsels. De kalender is daarnaast

zaterdag en zondag taal-in-beelddag.

doorspekt met allerlei weetjes (zoals het verschil tussen montre en

Klopt de stelling dat het woord gevat betekent ‘in een vat gedaan’?

horloge, wat zijn crêpes?, waar wordt er Frans gesproken?). Een

(antwoord: ja). Hoe schrijf je iTunes aan het begin van een zin?

pluspunt bovendien is dat achteraan een register van grammaticale

(antwoord: ITunes). Waar ligt heinde in het van heinde en verre?

en lexicale onderwerpen opgenomen is. Niet alleen als leerder,

(antwoord: ‘bij de hand’, ‘dichtbij’). Wat zijn spookwoorden in

maar ook als leraar bijvoorbeeld kun je hier ontzettend rijk mate-

woordenboeken? Is diefstal een ‘dubbelop-woord'? Waarom koos

riaal uit putten. Intertaal heeft ook kalenders Nederlands, Engels,

de nieuwe paus de naam Franciscus? En wat is het lelijkezussenef-

Spaans, Italiaans, Portugees en Chinees (zie www.intertaal.be).

fect? Een veelbelovende taalscheurkalender …

Job Ligteringen (samenstelling), Goet of fout. Test
uw taalkennis. Scheurkalender 2014. Soest: De Lantaarn, 2013, ISBN 9789460971624, 8,99 euro.

Kindertaalkalender 2014. SDU, 2013, ISBN
9789012585415, 15,95 euro.
Uitgeverij Sdu brengt ook de tiende editie van

Elke dag van het jaar krijgen we in deze scheur-

de Kindertaalkalender uit, bedoeld voor kin-

kalender een zin voorgeschoteld waar een fout

deren tussen 8 en 12 jaar. Het taalaanbod is

in staat. Het systeem kennen we onder meer

zeer gevarieerd: taalweetjes, moppen, raadsels,

ook van de elektronische ‘taaldrops’. Op de

ezelsbruggetjes, tongbrekers, door kinderen

achterkant van elk kalenderblaadje vindt de

zelf bedachte neologismen, oefeningen (maak

lezer de correcte versie. De zinnetjes bevatten

het spreekwoord af, schrijf de woorden correct, maak woorden

enkel spellingfouten (zoals geë-maild  ge-e-maild; ornitologen
 ornithologen, locatie  lokatie, jeu des boules  jeu de boules),

langer en langer, enz.). Het geheel is geïllustreerd met tekeningen

en maar heel zelden schort er ook iets grammaticaals aan (zoals

Weet je waarom een ei nooit bevriest? (Er zit een dooier in!).

waarmee  met wie, onderin  onder in, zijn beleid  haar beleid,

Waar komt de naam januari vandaan? Wat betekent iemand over

alles dat  alles wat). Jammer ook dat enkel de juiste zin gegeven

het paard tillen? Of een blauwtje lopen? Waarom heet een pink

wordt, zonder verdere uitleg. Een zin als ‘De taxateur las in het

een pink, en een duim een duim (maar worden de andere vingers

van Cornelie Gogelein.
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met vinger genoemd? Wat is het langste Nederlandse woord? (in

ook (sporadisch) taalkundige onderwerpen aan bod: Wat is een

woordenboeken: meervoudigepersoonlijkheidsstoornis en arbeids-

meme, of polyamorie? Wat zeggen de woorden die je gebruikt over

ongeschiktheidsverzekering). Wat is een mononiem? Waarom heet

je? Wat is het verschil tussen een stereotype, een vooroordeel en

‘pindakaas’ niet pindapasta? Een ‘topkalender’ voor kinderen (ook

discriminatie? Wat zijn plusouders, of helikopterouders? Algemener

geschikt voor volwassenen trouwens). Plezierig en leerrijk!

zijn onderwerpen als ‘de naamgeving voor verwanten als universeel
gebruik’, ‘schrijftherapie bij traumaverwerking’ en ‘communicatiefouten’.

Guido van Eijck en Hans Schouwenberg, To pee
or not to pee en 364 andere schunnige, komische en
ontroerende wc-teksten. Wc-kalender 2014. Schiedam: Scriptum, 2013, ISBN 978 90 5594 290 9,
14,95 euro.

Wetenschappelijke scheurkalender 2014. Veen,
2013, ISBN 9789085714002, 15,95 euro.
De Wetenschappelijke scheurkalender 2014

Freelance tekstschrijver Guido van Eijck en

biedt 365 intrigerende wetenschappelijke fei-

wetenschapsfilosoof Hans Schouwenburg ver-

ten en verrassende inzichten uit verschillende

zamelen en bestuderen al jaren wc-graffiti. De

wetenschapstakken, maar vooral uit de bio-

laatste schreef zelfs een scriptie over studen-

logie, geneeskunde, wiskunde, informatica,

tengraffiti in de Utrechtse universiteitsbiblio-

techniek, scheikunde en bouwkunde. De bij-

theek. Het ‘tekstgenre’ levert heel wat histo-

dragen zijn geschreven door de redactie en vaste medewerkers van

risch bronnenmateriaal op, maar zou ook een bron van taalkundig

het maandblad New Scientist. Sporadisch komen taalkwesties aan

onderzoek kunnen zijn. Af en toe krijgen de verzamelde wc-zinne-

bod: Waar komt de naam keizersnede vandaan? Wat is een ademaf-

tjes of -tekstjes wat commentaar van de samenstellers: over zinne-

druk? Of een nubot? En wat is er eigenlijk fundamenteel fout aan

tjes die beginnen met ‘Here I sit’, over de vindplaats (een openbaar

het begrip Napoleoncomplex?

toilet in België, een bordeel in Pompeii, de universiteit van Benin),
over onderzoek naar sekseverschillen (mannen doen het meer dan
vrouwen), over waarom mensen op toiletmuren schrijven, over
de oorsprong van sommige citaten (‘Today is the first day of the
rest of your life’), over maatschappijprotest (‘je mag niet spreken

Peter van Straaten, Peter’s zeurkalender 2014. Amsterdam: De Harmonie, 2013, ISBN 9789076168685,
15 euro.

met een volle mond / maar wel met een leeg hoofd’). Een leuke
kalender vol creatief en vaak spitsvondig taalgebruik (‘voer geen

‘Ik wil geen psychiater die vraagt / ik wil een

oorlog / maar eendjes’, ‘als je de richting niet kunt houden / ga

psychiater die antwoordt’ staat te lezen onder

dan zitten gelijk de vrouwen’, ‘iedereen wil terug naar de natuur /

een cartoon van een vrouw die bij een thera-

maar niet te voet’).

peut op consult is. Of een neergeslagen man
die een weglopende vrouw zegt: ‘Jullie wijven
noemen alles maar meteen aanranden’. Of de

Psychologie scheurkalender 2014. Veen, 2013, ISBN
9789085714064, 15,95 euro.

ene wielertoerist die de andere vraagt: ‘Hoe zit het eigenlijk met
jouw cholesterol?’ Het zijn enkele van de vele zeer herkenbare situaties waar de onovertroffen Peter van Straaten al jaren op inspeelt

Een buitenbeentje in ons overzicht van taal-

in zijn cartoons.

kalenders. De Psychologie scheurkalender 2014

Voor de speciale gouden editie van de Zeurkalender 2014 selec-

biedt een jaar lang ‘inkijkjes’ in de menselijke

teerde van Straaten zelf de beste tekeningen die verschenen tussen

geest. Dit jaar besteedt de kalender ruim aan-

1994 en 1998. Beeld en taal weet hij voortreffelijk te combineren.

dacht aan ‘mindfulness, geluk, relaties, seks,
angsten, depressies, eten, slapen, werken en

Aan een dagelijkse portie taal(plezier) zal er dus ook in 2014 zeker

nog vele andere onderwerpen’, onderwerpen die door een 25-tal

geen gebrek zijn. Er komen meer taalscheurkalenders op de markt

vakspecialisten helder toegelicht worden. Hier komen natuurlijk

(voor elk wat wils), en dat valt alleen maar toe te juichen.
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aal voor in bed, op het toilet of in bad. Het is een uit- ‘Dat zoeken we op: woordenboeken’ en ‘Toegift: nooit
nodigende titel: gauw even tussendoor (op het toilet), meer d/t-fouten’.
maar ook wat langer (in bad of bed) iets leuks lezen10%
over taal: weetjes, grappige anekdotes, kronkels. Softe, De titel dekt de
0%lading dus niet: geen luchtigheid, maar
lichtvoetige, grappige en makkelijk verteerbare taalon- (enkele) harde (traditionele) thema’s binnen de (Neder"Er zijn veel Daar "Het
mijaan.
"Het
Engels
levert
andere
is mijn
derwerpen.
denkwerd
je dus
Het
nieuwe
boek
van motieven
landse)"Het
taalEngels
en taalkunde.
Het is allemaal wel al eens
buitenlandse
door helaas
de eenweinig
meerwaarde
moedertaal"
Heidi
Aalbrechtgevraagd
maakt daar
van waar, al eerder gezegd
en
beschreven.
En de bekende drie prinstudenten
universiteit"
aan het OO"
heeft
het
zeker
zijn
verdiensten.
cipes
van
de
Nederlandse
spelling:
het is niet meteen
ingeschreven voor
toilet- of badlectuur.
dit OO"
Aalbrecht is historisch taalkundige en eigenaar van
	
  
tekstbureau de Taalwerkplaats. Eerder verschenen van De vorm, de presentatiewijze, in dit boek is navenant.
haar onder meer Waarom is een blauwe maandag blauw? Niet luchtig, maar vrij zakelijk en ernstig qua toon, zij
(over de herkomst van spreekwoorden en uitdruk- het dat de thematiek vrij eenvoudig beschreven wordt
kingen) en Schrijfstijl (een taaladviesboek). Ze is ook voor een ruim publiek. Hier komen in vrij kort bestek
coauteur van het pas verschenen Woordenboek van het (een 150-tal bladzijden) vragen aan bod als (we citeren
Algemeen Onbeschaafd Nederlands.
de flaptekst): ‘Hoe is het mogelijk dat kleine kinderen
zoiets ingewikkelds als taal snel leren?’, ‘Hoe zag het
Om twee redenen dekt de titel van haar laatste boek de oudste Nederlands eruit?’, ‘Verandert het Nederlands
nog steeds?’, ‘Waarom ‘lenen’ talen woorden van ellading niet.
kaar?’, ‘is het erg om neger te zeggen?’, ‘Waarom gebruiken we spreekwoorden en uitdrukkingen?’, ‘Hoe
Ten eerste is de inhoud minder luchtig dan de titel (bed,
is het alfabet ontstaan?’ en ‘is spelling belangrijk?’, en
toilet, bad) doet vermoeden. in drie grote delen (met
‘Waarom spellen we zoals we spellen?’
samen 19 hoofdstukjes) schetst Aalbrecht immers de
belangrijkste componenten en ontwikkelingen in de
Nederlandse taal. Het eerste deel is een ‘inleiding op in dezelfde reeks ‘voor in bed, op het toilet of in bad’
de belangrijkste onderdelen van de taalkunde’. Hier verschenen al een tiental boekjes, die handelen over filokomen aan bod: ‘wat is taal?’; ‘grammatica: de regels sofie, geschiedenis, sport, economie, politiek …
in je hoofd’; ‘morfologie: hoe vormen we woorden?’;
‘fonologie: de studie van spraakklanken’, en ‘semantiek:
de betekenis van taal’. De klassieke onderdelen binnen
de taalkunde dus.

Het tweede deel heeft het over ‘taalgeschiedenis en
taalverandering’, met hoofdstukken over ‘taalverwantschap: hoe verhouden talen zich tot elkaar?’; ‘het oudste
Nederlands’; ‘taalverandering’; ‘leenwoorden’; ‘de taal
verandert waar je bij staat’; ‘figuurlijk taalgebruik’; ‘verhaspelingen’; ‘standaardtaal en dialect’, en ‘Fries’. Dit
deel had even goed een andere noemer kunnen krijgen,
of vele andere subthema’s kunnen bevatten.
Het derde deel ‘Spelling en woordenboeken’ bundelt
hoofdstukjes over ‘van spijkerschrift tot alfabet’, ‘de geschiedenis van de Nederlandse spelling’, ‘de drie belangrijkste uitgangspunten van de Nederlandse spelling’,

Basis dus, maar daar is, niettegenstaande velerlei andere
gelijkaardige boeken en boekjes, (nog steeds) nood aan.
Taal voor in bed, op het toilet of in bad is een boekje
voor de literatuurlijst van instromende taalstudenten
(al is een opmerking over de
titel wel op zijn plaats, of misschien net niet?).

Heidi Aalbrecht, Taal voor in bed, op het toilet of in bad.
Amersfoort: BBNC Uitgevers, 2013, iSBN 978 90 453
1323 8, 156 blz., 9,95 euro.
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Te boek
Groot beeldwoordenboek
Filip Devos

I

n een vertaling van Femke van Doorn en Mariska
Albers, met aanvullingen van Hans de Groot, verscheen
bij Van Dale Uitgevers een nieuwe editie van het Van
Dale Groot Beeldwoordenboek, een vertaling van het
oorspronkelijk in Canada gepubliceerde Visual Dictionary. In 2004 verscheen al een tweetalig (NederlandsEngels) beeldwoordenboek, in 2005 kwam het Frans
erbij, in 2007 het Duits, en nu werd voor de nieuwe
editie van 2013 het Spaans toegevoegd.
Het woordenboek bevat 8.000 ‘loepzuivere’ en veelkleurige afbeeldingen met termen in het Nederlands,
Engels, Frans, Duits en Spaans. Samen komen ruim
22.500 begrippen in die vijf talen voor. Die begrippen
staan ook vermeld in de uitgebreide alfabetische registers per taal (samen goed voor 120 bladzijden).
De indeling is thematisch (en de gekleurde rechterbovenhoeken van elke pagina verwijzen naar het met
dat kleur overeenkomende thema). Het woordenboek
is opgebouwd rond 18 grote thematische delen: astronomie, aarde, het plantenrijk, het dierenrijk, de mens,
voedsel en bereiding, huis, doe-het-zelven en tuinieren,
kleding, uiterlijk en persoonlijke artikelen, kunst en
architectuur, communicatie, kantoorautomatisering,
transport en machinerie, energie, wetenschap, samenleving, sport en spel. Per thema komen allerlei deelonderwerpen aan bod, soms zeer beperkt, zoals onder
‘astronomie’, soms vrij uitgebreid, zoals onder ‘sport
en spel’. Woorden als schouderbladbraadstuk, buis van
Eustachius, sommeliersmes, capslocktoets of ondersleutelbeenader wijzen in ieder geval op de gedetailleerdheid
van de beschrijving.
Natuurlijk heeft een beeldwoordenboek zijn beperkingen. Beelden tonen van abstracte begrippen of
eigenschappen is immers moeilijk. De afbeeldingen
in dit woordenboek tonen dan ook concrete zaken,
gaande van de doorsnede van een wasmachine en de
onderdelen van een toilet tot de benamingen van internationale eenheden, de delen van de oogbol of van een
toetsenbord. Beelden dus, veel beelden, waarbij allerlei
woorden - per definitie moeten dat praktisch altijd
zelfstandige naamwoorden zijn - vermeld staan. Voor
het Nederlands is bij zelfstandige naamwoorden ook
het lidwoord weergegeven, en voor het Frans, het Duits
of het Spaans ook het woordgeslacht. Britse en Amerikaanse varianten worden vermeld voor het Engels
Categorisering is een moeilijke zaak en dit beeldwoordenboek ontsnapt daar niet aan, getuige de onevenwichtige verdeling in de inhoudsopgave. Soms blijft
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de gebruiker ook op zijn honger zitten, want beelden
hebben, net als woorden, hun (noodgedwongen) beperkingen. Een van die beperkingen heeft te maken met
conceptvorming. Woorden verwijzen niet rechtstreeks
naar referenten, maar doen dat via concepten. Precies
die concepten (definiërende/prototypische kenmerken
van begrippen) komen in een beeldwoordenboek niet
(expliciet) aan bod. Het valt dus moeilijk uit te maken
waarin bijvoorbeeld een joertde, yurt, yourteF, JurteF, yurtaF (onder het thema ‘traditionele woningen’) precies
verschilt van een hutde, (straw) hut, hutteF, StrohhütteF,
chozaF indigena. Een ander soort woning heet dan
weer hutde, (mud) hut, caseF, LehmhütteF, chozaF. Alleen
indirect, via de vertalingen of het plaatje zelf, kun je
opmaken dat de ene hut een strohut is, de andere een
leemhut, maar de Nederlandse term houdt het in beide
gevallen op het hyperoniem hut. Een joert, zo valt uit
de afbeelding af te leiden, is dan weer niet gemaakt van
leem of stro, maar van stof of vilt.
Niettegenstaande deze (onvermijdelijke) beperkingen
is het Van Dale Groot Beeldwoordenboek. NederlandsEnglish-Français-Deutsch-Espaňol een ongemeen rijk
naslagwerk. Het is een leuk en uiterst interessant
hulpmiddel bij het leren van (een) taal, bij het vertalen,
bij de woordenschatuitbreiding (van moedertaal of
vreemde taal), maar ook om nieuwe kennis op te doen
of gewoon om ‘op woorden te komen’.

Jean-Claude Corbeil en Ariane Archambault, Van Dale
Groot Beeldwoordenboek. Nederlands-English-FrançaisDeutsch-Espaňol. Utrecht/Antwerpen: Van Dale Uitgevers, 2013, ISBN 978 94 6077 067 8, 692 blz., 29,95
euro.

Te boek
Tweetalig opvoeden
Filip Devos

Z owel in Nederland als in Vlaanderen zouden tussen

de 15 en de 20% van de mensen dagelijks twee talen
spreken. Dat blijkt uit een onderzoek van de Nederlandse Taalunie. Tweetaligheid komt steeds vaker voor,
onder andere - en vooral - doordat mensen naar andere
landen vertrekken om daar te gaan wonen en werken,
maar is het wel een goed idee om je kind tweetalig op
te voeden? Onder meer op die (centrale) vraag proberen
Elisabeth van der Linden en Folkert Kuiken een antwoord te formuleren in hun boek Het succes van tweetalig opvoeden. Gids voor ouders en opvoeders.
Van der Linden is docent Frans en Roemeens aan de
Universiteit van Amsterdam, en Kuiken hoogleraar Nederlands als tweede taal aan diezelfde universiteit. Met
hun boek wonnen ze vorig jaar de Nederlandse LOTPopulariseringsprijs, een prijs die (in Nederland) jaarlijks uitgereikt wordt ‘ter stimulering van het vervaardigen van populair-wetenschappelijke bijdragen over een
taalwetenschappelijk onderwerp’.
De auteurs geven in de eerste plaats een stand van zaken van het onderzoek naar (successieve en simultane)
tweetalige opvoeding, met veel praktijkvoorbeelden.
Hun werk omvat acht hoofdstukken, gevolgd door een
uitgebreide lijst van referenties en een index: (1) Wat is
tweetaligheid?; (2) Waarom al dan niet tweetaligheid?;
(3) Vroege taalontwikkeling; (4) Latere taalontwikkeling; (5) Hoe pak je het aan; (6) De ideale taalleerder;
(7) Meertaligheid op school, en ten slotte (8) Meertaligheid en taalbeleid. Het boek bevat allerlei illustraties
(cartoons, tabellen en figuren), naast kaderstukjes met
getuigenissen van leden van een onlinediscussiegroep
rond het onderwerp tweetalige opvoeding. Het merendeel van de hoofdstukken ((1), (3), (4) en (6)) geeft
algemene informatie, en enkele stukken ((7) en (8))
focussen alleen op de Nederlandse situatie. Hoofdstukken (2) en (5) vormen de centrale hoofdstukken in dit
boek, en proberen een antwoord te formuleren op twee
centrale vragen: is het wel een goed idee, en hoe pak je
het aan?
Tweetalige opvoeding geeft kinderen duidelijk een
voorsprong op vele terreinen, aldus de auteurs. Onder
die voordelen wijzen ze op het overdragen van de cul-

tuur, de mogelijkheid tot communicatie met andere
familieleden, remigratie, en de troef van vreemdetalenkennis op de arbeidsmarkt. Maar zorg daarbij wel
voor voldoende taalaanbod, en hou je consistent aan
het principe ‘een taal, een ouder’. Deze OPOL-strategie
(‘one parent, one language’) houdt in dat elke ouder
consequent een taal spreekt tegen zijn/haar kind en zich
daar ook consequent aan houdt. Daarnaast schetsen de
auteurs ook voor- en nadelen van andere methodes, zoals de thuistaal/landstaalmethode, waarbij binnen het
gezin thuis één taal wordt gesproken die niet dezelfde
is als de taal van het land waar het gezin woont. De
auteurs wijzen ook op (veronderstelde) problemen:
perfectie bestaat niet; twee talen leren is moeilijk, want
eerst moet de eerste taal goed verworven zijn; het is verwarrend; het leidt tot taalachterstand.
Het boek bevat - in talrijke kaderstukjes waarmee de
tekst doorspekt is - veel verwijzingen naar meningen
van ouders uit de discussiegroep rond tweetaligheid
op Yahoo! Dat geeft het werk allerlei concrete en ‘levensechte’ voorbeelden uit de dagelijkse praktijk. De
combinatie hiervan met recente bevindingen uit het
wetenschappelijk onderzoek rond het gegeven (zowel
de negatieve als de positieve visie), maakt van Het succes
van tweetalig opvoeden een gezonde en interessante mix.
Zo weten de auteurs de in wezen toch wel ingewikkelde
problematiek - die ze voorzichtig en relativerend benaderen - op een duidelijke en bevattelijke manier naar
een ruim publiek te brengen.

Elisabeth van der Linden en Folkert Kuiken, Het succes van tweetalig opvoeden. Gids voor ouders en opvoeders.
Leuven/Den Haag: Acco, 2012, ISBN 978 90 334
8815 3, 182 blz., 24,50 euro.
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Te boek
Culinair ABC
Filip Devos

V

an Ronald Hoeben en Harold Hamersma verscheen
Het culinaire ABC. Van A4’tje (‘hedendaagse menukaart’) tot zwezerik willen de auteurs een ‘wegwijzer’
bieden ‘in de wondere wereld van de gastronomie’, aldus de achterflap. Dit dunne, lange en smalle boekje
biedt ‘een praktisch, actueel maar vooral hilarisch overzicht op etenswaardigheden uit binnen- en buitenland’.
Ronald Hoeben en Harold Hamersma zijn respectievelijk restaurantrecensent en wijnjournalist voor onder
andere NRC Handelsblad. Ze zijn samen ook de bedenkers van FoodTube.nl, een site die ze aankondigen als
‘de grootste en leukste verzameling Nederlandse filmpjes over eten op het web’.
Het culinaire ABC is geen culinair woordenboek, maar
een Spoedcursus gastronomisch bluffen op zakformaat. Nu
er meer kookprogramma’s dan nieuwsuitzendingen en
documentaires te vinden zijn op radio en tv, moet de
geïnteresseerde zich wel weten te handhaven en/of te
distantiëren in de trendy gastroworld van kookscholen, hobbykeukens en tv-studio’s. Taal is daar een middel toe. Wie dus indruk wil maken bij gastronomen,
would-bechefs, keukensnobs of (andere) foodies, heeft
aan dit boek - een culinaire blufgids - een handig instrument. Vooral de kritische kijk op het trendy kookgebeuren levert mooie lemma’s op (zie kaderstukje). Leuk is
het vooral te zien hoe taal iets zegt over trends. Gehaktballenrestaurants zijn een nieuw fenomeen, en iedereen
slaat tegenwoordig (of is die trend alweer passé?) aan het
wokken. Opgeblazen taal genoeg: een grand cru hoeft
helemaal niet ‘groot’ te zijn … De auteurs weten heel
wat van dat taalgebruik te ontmaskeren.

Lunch. Boterhammen in een tupperwarebox. In
Nederland een nooit echt ingeburgerde vorm van
een middagmaaltijd in een restaurant gebruiken.
Tartin, tarte. Omgekeerde appeltaart van gezusters
Tatin, die zich nu regelmatig in hun graf omdraaien
bij de zoveelste variant op hun recept: tatin van witlof, tatin van zeewolf, tatin van rabarber, tatin van
tonijn, tatin van …
Tv-koks. Met de tv van: te veel.
Vacuvin: Gummi dagafsluiter van de wijnfles. De
Hollandse invulling van onbeperkt genieten. Uitdrukking: ‘Hè lekker, hebben we morgen ook nog
een glaasje.’

‘Hilarisch’ kun je dit boekje niet echt noemen, al staan
er veel leuke, grappige omschrijvingen in. Dit culinaire ABC bevat ook iets te veel insidersinformatie
(en knipogende insidershumor allicht), waaronder veel
cultuurspecifieke (Nederlandse) verwijzingen naar allerlei merk-, persoons- en plaatsnamen (Le garage, Willy
Selten, Camille Oostwegel). Daarnaast gebruikt het heel
wat voor de doorsnee taalgebruiker onbekend vakjargon
(ceviche, gravad lax, hoisin, quinoa, snuit). Maar dat alles
neemt niet weg dat dit abc’tje wel leuk is om te doorbladeren.

AGA cooker. Fornuis met twee pitten voor de prijs
van vierentwintig. Blokverwarming. Ongeschikt als
dagelijks kooktoestel. Delicious keuken-decoratiestuk.
Cuisinier. Kok die Frans in zijn pakket heeft gehad op de middelbare school. Vaak in combinatie:
patron-cuisinier. Kok die ook de baas speelt.
Friteuse. Altaar van de patatgeneratie. Bubbelbad
voor bitterballen. Keukenoliestook. Veroorzaker
van nachtelijke keukenbranden.
Groupon. Kortingsbonnencomplot om met z’n allen goedkoop te kunnen eten in een te duur restaurant waar anders niemand zou zitten.
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Ronald Hoeben & Harold Hamersma, Het culinaire
ABC. Spoedcursus gastronomisch bluffen op zakformaat.
Amsterdam: Nieuw Amsterdam / NRCboeken, 2013,
ISBN 9789046815380, 124 blz., 12,50 euro.

Column
Latijn
hugo brouckaert

De hervormingsdrift, een irritan-

Tegenwoordig wordt ‘Latijnse taal en klassieke cultuur’

te karaktertrek van alle ministers

aangeleerd met behulp van een handboek dat plaatjes

van Onderwijs in dit land, zal de

van Asterix en Obelix bevat. We zijn een generatie aan

leerlingen van alle studierichtin-

het kweken die obeliks zal schrijven in plaats van obelisk.

gen voortaan de kans bieden om

Toch zal de studie van het Latijn in het beste geval

de genoegens te smaken van de

een gunstige invloed hebben. De warme bakker zal een

studie van de Latijnse taal.

ruimere kijk krijgen op zijn zelfgebakken bolus en de

Als de dag van gisteren herinner ik me twee zinnetjes

fotograaf zal zijn camera in een ander perspectief zien.

Latijn, zoals die ons in de jaren vijftig van de vorige

De woorden normaliter en idealiter zullen misschien

eeuw in het eerste jaar van de humaniora werden aan-

niet meer uitgesproken worden als waren het inhouds-

geleerd aan de hand van de eerste tien woordjes die
in kalligrafische letters met krijt op het bord waren
aangebracht.
Er was allereerst het poëtische ancilla amat rosam.
Wij moesten dat knullig vertalen als het meisje bemint
de roos, ook al betekent ancilla in het klassiek Latijn
eigenlijk dienares of slavin, en zegt men in normaal
Nederlands niet dat iemand de roos bemint, maar van
rozen houdt. Vlot Nederlands was voor de classicus
destijds geen prioriteit.
Het tweede zinnetje, agricola amat ancillam, was er eentje waarvan de sensuele broeierigheid tot ons, twaalfjarigen van toen, niet doordrong. Mijn buurjongen in de
schoolbanken had het ongeluk dat zijn vader een welstellende landbouwer was. Het was tegen diens zin dat
zijn gedoodverfde opvolger ‘in de Latijnse zat’, maar
boer en boerin volgden niettemin de vorderingen van

maten en hopelijk wordt de trend om media en criteria
als een enkelvoud te beschouwen, eindelijk een halt
toegeroepen.
De keerzijde van de medaille is dat het wellicht moeilijker wordt om Latijnse, Griekse en Italiaanse enkelvouden en meervouden uit elkaar te houden. Is het geleerde
woord voor trefwoorden nu lemma’s, lemmae, lemmata,
lemmata’s of lemmatassen? Is scampi het meervoud van
scampus? En campi van campus? En als het meniscussen
zijn, zijn het dan ook politicussen en melancholicussen?
En waarom zou parfum niet parfa als meervoud hebben, en circus niet circi of circa, als dat laatste al niet het
meervoud van circum is? Welke zijn de criteria om aan
criteriums deel te nemen? De verwarring dreigt groot
te worden. Volgens mij zijn bijvoorbeeld cactussen en
cacti allebei fout. Cactus is in mijn West-Vlaams dialect

zoonlief in dat volgens hen volstrekt nutteloze taaltje op

immers geen enkelvoud, maar een imperatief.

de voet. Toen mijn nietsvermoedende klasgenoot trots

Er is voor de denktanks Itinera en Liberales (de meer-

de vertaling van dat zinnetje opdreunde, de landbouwer

vouden van respectievelijk iter en vld) beslist nog heel

bemint de dienstmeid, kreeg hij van zijn vader, een man

wat werk aan de winkel.

met handen als kolenschoppen, een draai om de oren.

Mijn grote vrees is dus dat het Latijn in fine helemaal

Een bijkomend gevolg was dat de relatie binnen het

een taal wordt voor snobistici, een woord waarvan het

agrarisch echtpaar daarna voor lange tijd ernstig ver-

enkelvoud mij op dit ogenblik ontgaat.

stoord bleef.
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Quiz over taal
Test uw kennis van het Nederlands
natalie hulsen

I.

Welk woord wordt hier omschreven?

4. a) Salomonsoordeel

1. West-Indisch gerecht van bananen
a) tumtum
b) bulgur
c) gadogado

b) teneergeslagen

2. het gelijktijdig rijp zijn
a) synchronie
b) polymetrie
c) homogamie
3. onbestemd hondenras
a) bastaardras
b) kruisingsras
c) vuilnisbakkenras
4. inspiciënt
a) iemand die eindexamen van een middelbare school gedaan heeft
b) persoon die verantwoordelijk is voor decor,
rekwisieten enz.
c) onvoldoende functionerend
5. romboïdaal
a) afgeplat bolvormig
b) ruitvormig
c) komvormig
6. graviditeit
a) zwangerschap
b) zuurgraad van een stof
c) ziekelijkheid
II.

c) rabelaisachtig
5. a) komodovaraan
b) gazellenogen
c) Hawaïhemd
6. a) pallissade
b) vergalloperen
c) van-negen-tot-vijftype
III. Van welk gezegde hebben we hier de klinkers en
spaties weggelaten?
1.	RSNTSNWSNDRDZN
2. ZJNVLLGWCHTNDSCHLWRPN
3. NGLSJPHBBN
4. ZCHDHRNTHTHFDTRKKN
5. NDRNHDJSPLN
6. NTVRNNCHTJSGN
IV. Voeg een woord toe en rijg de woorden aan
elkaar
1. trap … baan
2. straat … tocht
3. boter … blad

Welk woord is correct gespeld?

4. glas … zaag

1. a) represaille

5. toren … muis

b) dichtsbijzijnd

6. tijd … rem

c) macaroni
b) begroeiing
c) falikant
3. a) nochthans
b) ideeëloos
c) zeeëgel
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OPLOSSINGEN
I. 1a / 2c / 3c / 4b / 5b / 6a
II. 1c / 2b / 3b / 4c / 5a / 6c
III. 1. Er is niets nieuws onder de zon / 2. Zijn volle gewicht in de schaal
werpen / 3. Een glaasje op hebben / 4. Zich de haren uit het hoofd
trekken / 5. Onder één hoedje spelen / 6. Niet over één nacht ijs gaan
IV. 1. auto / 2. roof / 3. boem / 4. draad / 5. spits / 6. nood

2. a) guerilla
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