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ACTA UNIVERSITATIS PALACKIANAE OLOMUCENSIS 
FACULTAS PHILOSOPHICA                                          NEERLANDICA IV – 2008 

 
 
 

Voorwoord 
 

Als we stellen dat de neerlandistiek in Centraal-Europa er zonder Jos Wilmots heel 
anders uit zou hebben gezien, zeggen we zeker geen woord teveel.  

De betekenis van Jos Wilmots voor de regio Centraal-Europa is vooral dat hij in de 
periode dat het zogeheten IJzeren Gordijn de regio min of meer hermetisch afsloot van 
de rest van Europa, nooit is vergeten dat in deze regio behalve politici ook gewone 
academici en studenten woonden. Collega’s die om welke reden dan ook nieuwsgierig 
waren naar zijn moedertaal en cultuur. Deze nieuwsgierigheid werd door hem beloond en 
vaak bleek Jos bij machte om het de nieuwsgierigen mogelijk te maken om ter plekke te 
gaan beluisteren, hoe Nederlands klinkt als het door moedertaalsprekers wordt gesproken, 
om de schatten van Vlaanderen te gaan bewonderen, in Vlaanderen te gaan studeren of 
boeken te ontvangen die verdere studie mogelijk maakte. 

Wie “Jos Wilmots” zegt, denkt eerst en vooral aan de Zomercursus Nederlandse Taal 
en Cultuur te Diepenbeek die sinds 1971 ruim 30 jaar lang onder zijn leiding stond en 
waar ontelbare studenten en huidige collega’s uit Centraal-Europa vaak voor de eerste 
keer kennis maakten met levend Nederlands in een Nederlandstalige omgeving. De titel 
van deze bundel De beste vriend van de zomercursus wil hiernaar verwijzen. 

Veertien collega’s van negen universiteiten in zes Centraal-Europese landen en een 
voormalige collega hebben elk op haar of zijn manier in deze bundel vorm gegeven aan 
een wetenschappelijk of memorie-moment dat een facet van het werk van Jos Wilmots in 
de regio belicht. Als zestiende publicatie hebben we het afscheidscollege van de jubilaris 
van 5 maart 1999 opgenomen, waarin de jubilaris nog eens zijn eigen wetenschappelijke 
en didactische zwaartepunten pakkend heeft verwoord. 

Rest ons nog om aan het hoofdbestuur van de Orde van den Prince en aan de leiding 
van de Faculteit Geesteswetenschappen van de Palacký Universiteit in Olomouc dank te 
zeggen voor de financiering van deze publicatie. 

 
Olomouc, 15 april 2008 

Wilken Engelbrecht 
Bas Hamers 
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Een curriculum vitae 

 
 

Jozef G. Wilmots werd op 15 april 1933 geboren in het Vlaamse St.-Truiden. Nadat hij 
zijn studie Germaanse Filologie bij de Katholieke Universiteit Leuven in 1956 met lof 
had afgerond, werkte hij van 1959 tot 1966 als lector Nederlands achtereenvolgens in 
Göttingen, Bonn en Frankfurt am Main. Deze baan legde de grondslag voor zijn 
levenslange bemoeienis met de extramurale neerlandistiek. 

In 1966 maakte Jos de overstap van extramuraal naar intramuraal door te gaan wer-
ken bij de Economische Hogeschool Limburg. Het extramurale veld liet hem echter niet los. 
Toen in 1971 het Limburgs Universitair Centrum werd opgericht, waarin de EHL geleidelijk 
in opging, werd tevens voor het eerst in opdracht van de Vlaamse Gemeenschap (later 
ook van de Nederlandse Taalunie) de Zomercursus Nederlandse Taal en Cultuur georganiseerd 
volgens een concept dat eigenlijk nooit meer is losgelaten. De hoofdorganisator en 
drijvende kracht achter deze cursus was Jos. Sinds de bouw van de Campus Diepenbeek 
werd deze nieuwe omgeving tevens een vertrouwd terrein voor velen van ons uit 
Centraal-Europa. 

Na de verdediging van zijn doctoraat bij zijn alma mater, de KU Leuven, in 1979 werd 
Jos benoemd tot ordinarius hoogleraar taalkunde, een functie die hij tot zijn emeritaat in 
1999 twintig jaar lang zou blijven bekleden.  

Jos Wilmots was niet alleen als docent actief. Hij bleek ook een begenadigd 
organisator in het neerlandistische verenigingsleven. In 1982 werd hij lid van de afdeling 
Limburg I van de Orde van den Prince, om al een jaar later secretaris Neerlandistiek te 
worden, een functie die hij tot 1999 bekleedde en sinds 2003 wederom bekleedt. Van 
2000 tot 2002 was hij voorzitter van de afdeling Limburg I en van 2000 tot 2005 
presidiumraad Neerlandistiek. 

In die twintig jaar nodigde Jos heel veel studenten, jongere en oudere collega’s uit 
Centraal-Europa naar Hasselt uit, organiseerde ettelijke banden van afdelingen van de 
Orde van den Prince met extramurale vakgroepen en reisde ook zelf vrijwel alle afdelingen 
neerlandistiek in Centraal- en Oost-Europa af om er voor kortere of langere tijd college 
te geven dan wel andere praktische hulp te verlenen. 

In 2003 kreeg hij als dank voor alles wat hij tot die tijd voor onze regio heeft 
betekend – en nog steeds betekent! – van de Palacký Universiteit in Olomouc het 
doctoraat honoris causa uit de handen van rectrix Jana Mačáková uitgereikt. Sinds die tijd 
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fungeert Jos met de regelmaat van enkele weken per semester als buitengewoon 
hoogleraar praktische Nederlandse taalkunde aan de Palacký Universiteit. 

Dit alles was niet mogelijk geweest zonder zijn echtgenote, steun en toeverlaat, de 
Hasseltse Lutje Cools, met wie Jos Wilmots drie zonen heeft: Rik Wilmots, advocaat bij 
de balie van Turnhout, ing. Karel Wilmots, intendant bij de Zomeropera van 
Aldenbiezen en bedrijfsrevisor Hans Wilmots, afgestudeerd romanist. 

Jos, ad multos annos! 
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Publicaties van Jos Wilmots1

1971-1980 

• Voor wie Nederlands wil leren. Hasselt: Economische Hogeschool Limburg 1971, 2 delen. 

• Entwurf eines Programms für begleitetes individuelles Lernen im Rahmen einer Tonbandbibliothek, 1972. 

• Letterlijk en figuurlijk. Hasselt: Uitgeverij Heideland-Orbis NV 1973, 133p. 

• Voor wie al wat Nederlands kent. Diepenbeek: Wetenschappelijk Onderwijs Limburg, 
Universitaire Campus, z.j. [1973], 299p. (m.m.v. A. Wethley, X. Staelens, J. Cajot, J. de Rooij)  

• Voor wie Nederlands wil leren. Eerste deel. Diepenbeek: Wetenschappelijk Onderwijs Limburg, 
Universiteitscampus 1974, 2e bijgewerkte uitgave, D/1974/0991/003, 188p. 

• Voor wie Nederlands wil leren. Tweede deel, tekst mondelinge oefeningen. Diepenbeek: 
Wetenschappelijk Onderwijs Limburg, Universiteitscampus 1974, D/1974/0991/003, 107p. 
(met 2 geluidsbanden) 

• ‘Kritische overwegingen bij onderwijsmethoden Nederlands voor anderstaligen met een 
verwante moedertaal.‘ Kwartaalschrift Wetenschappelijk Onderwijs Limburg 1975, p. 137-153 (met 
G. Christensen, I. Devin-Gerrits, R. Arntz) 

• ‘Juryverslag (poëzieprijs van de stad Sint-Truiden),’ Appel 3 (1978), nr. 3, p. 16-20. 

• Nederlandse teksten met verklaring en oefeningen. Thema 3: Natuur en Natuurbescherming. Diepenbeek: 
Wetenschappelijk Onderwijs Limburg & Ministerie van Nationale Opvoeding en 
Nederlandse Cultuur 1978, 33p. (met F.J. Redeker) 

• ‘Nederlands en Nederlands,’ Neerlandica extra muros 16 (1978), p. 27-37. 

• Voor wie Nederland en Vlaanderen wil leren kennen. Diepenbeek: Wetenschappelijk Onderwijs 
Limburg & Ministerie van Nationale Opvoeding en Nederlandse Cultuur 1978, 
D/1978/0991/12, 216p. (recensie in NEM nr. 31 (1978), p. 70-71). (met J. de Rooij, m.m.v. 
R. Arntz, G. Christensen, P. Groenewold, H. Keeris, H. Kellens, S. Klimaszeeska, R. 
Mangold, K. Middelhoff, M. Standaert, W. Van Laeken, G. Verbeek, W. Verhaert, T. 
Waegeman, I. Wikén-Bonde) 

• ‘Nederlands en Nederlands’, Nederlands buitengaats: contactblad zomercursussen Nederlandse taal en 
cultuur 1979, nr. 9, p. 17-23. 

• ‘Te veel of te weinig verschil? Wat wil het werkwoord?’ Neerlandica extra muros 17 (1979), nr. 
32, p. 39-44. 

• Nederlandse teksten met verklaring en oefeningen. Tekstsoorten van kinderbrief tot advertentie, van essay tot 
gedicht. Diepenbeek: Wetenschappelijk Onderwijs Limburg & Ministerie van Nationale 
Opvoeding en Nederlandse Cultuur 1979, D/1979/0991/012, 127p. (Brochurereeks 

                                                 
1 In deze lijst zijn alle publikaties opgenomen die achterhaald konden worden. De lijst is echter niet 
volledig. 
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DONA). (met B. Joosten, m.m.v. X. Staelens, G. Verbeek, W. Verhaert, A. Wethlij en J. 
Cajot) 

• ‘Doelstellingen en verwachtingspatronen in het onderwijs Nederlands als vreemde taal,’ in: 
(ed.) J. de Rooij e.a.: Verslag van het zevende colloquium van docenten in de neerlandistiek aan 
buitenlandse universiteiten. Onder auspiciën en met steun van de Gemengde commissie ter uitvoering van het 
Belgisch-Nederlands cultureel verdrag. ’s-Gravenhage 1980, p. 61-71. 

• recensie van Tony Suffeleers: Taalverzorging in Vlaanderen, in: Neerlandica extra muros 18 (1980), 
nr. 34, p. 24-30. 

• ‘Knobbel versus naarstigheid?’, Neerlandica extra muros 18 (1980), nr. 35, p. 24-30. 

1981-1990 

• Eenheid in verscheidenheid = Variety in unity. L.K. Engels 60. Leuven: Acco 1981, ISBN 90-334-
0336-6, 195p. (redactie) 

• ‘Leidt de presentatie van taalstructuren tot inversie of aversie?’, Neerlandica extra muros 19 
(1981), nr. 37, p. 19-27. 

• ‘Nederlands/Hollands/Vlaams: an untranslatable title,’ Canadian Journal of Netherlandic Studies 
4 (1983), nr. 2, p. 28-32. 

• ‘Regionale en substandaardvormen van het Nederlands als uitgangspositie naar de doeltaal 
Duits,’ in: (ed.) B. Callebaut: Linguïstische en socio-culturele aspecten van het taalonderwijs: handelingen 
van het 2e Fakulteitscolloquium gehouden te Gent op 24-25-26 november 1982. Gent: RUG 1983, p. 
162-173. 

• ‘Verscheidenheid in het aanbod als kwaliteitsfactor van het vreemde-talenonderwijs,’ 
Neerlandica Wratislaviensia 1 (Acta Universitatis Wratislavensis 764 – 1983), p. 337-343. 

• ‘Hartelijke groeten voor je en jouw vrouw,’ Neerlandica extra muros 22 (1984), nr. 43, p. 66-71. 

• ‘Ons fruit als spraakmakende gemeente,’ Historische bijdragen ter nagedachtenis van G. Heynen. 
(Historische Bijdragen over Sint-Truiden 4) Sint-Truiden: Geschiedkundige kring van Sint-Truiden 
1984, p. 385-389. 

• ‘Hoe goed verstaan taal en wetenschap elkaar?’ in: (red.) A. Grypdonck: Nederlands als taal van 
de wetenschap. (Aula paperback 109) Utrecht: Het Spectrum 1985, ISBN 90-274-6262-3, p. 61-
68. 

• Knack or Toil? Leuven 1985. 

• ‘Verdoffing van voornaamwoorden,’ Onze Taal 54 (1985), nr. 10, p. 126-127. 

• recensie van Paul Stassar: Beheers je taal, taalbeheersing, in: Neerlandica extra muros 24 (1986), nr. 
47, p. 79. 
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• ‘Normatieve studies,’ in: (ed.) P.C. Paardekoper: De Nederlandse taalkunde in kaart. Leuven: 
Katholieke Universiteit Leuven, Departement Linguïstiek 1986, ISBN 90-9001423-3, p. 84-
87. (met J. Vromans) 

• Voor als je Nederlands gaat leren. Diepenbeek: Wetenschappelijk Onderwijs Limburg, 
Universitaire Campus 1986, D1986/0991/04, 272p. 

• Waarom ook Nederlands? Brussel 1986. 

• ‘In memoriam Louise Nelson-Vanhee,’ Neerlandica extra muros 26 (1988), nr. 50, p. 1. 

• Neerlandica extra muros: een proeve van een profielschets. [’s-Gravenhage]: Nederlandse Taalunie 
1988, 23p. 

• ‘Word ik straks de mantel uitgeveegd?’ Neerlandica extra muros 28 (1990), nr. 54, p. 14-20. 

1991-2000 

• ‘Cijfers voor letters’, in: (ed. André Helbo: Evaluation and language teaching: essays in honor of 
Frans Van Passel/ Evaluatie en taalonderwĳs: Liber Amicorum aangeboden aan Frans Van Passel/ 
Évaluation et enseignement des langues: hommages à Frans Van Passel. Bern: Lang 1992, ISBN 3-261-
04283-4 (met Erik Moonen) 

• ‘De professor uitbeelden, Nachwuchs ausbilden. Over met uit/aus samengestelde werkwoorden,’ 
in: (ed.) Stanislaus Prędota: Studia Neerlandica et germanica. Norberto Morciniec sexagenario oblata 
(Acta Universitatis Wratislaviensia 1356), Wratislaviae: Sumptibus Universitatis Wratislaviensis 
1992, ISBN 83-229-0766-4, p. 583-588. 

• Duitse taalkneepjes. Köln: Deutschlandfunk 1992, 127p. 

• ‘Ist Deutsch eine schwierige Sprache? Is Nederlands een moeilijke taal?’ in: (ed.) Helga Hipp: 
Niederlandistik und Germanistik: Tangente und Schnittpunkte. Festschrift für Gerhard Worgt zum 65. 
Geburtstag. Frankfurt am Main: Peter Lang 1992, p. 139-144. 

• ‘Profielschets van de neerlandistiek extra muros,’ Ons Erfdeel 35 (1992), nr. 1, p. 91-98. 

• ‘Het leerboek en zijn omgeving,’ in: (ed.) Ludo Beheydt: Taal en leren: een bundel artikelen 
aangeboden aan prof. dr. E. Nieuwborg. (Bibliothèque des cahiers de l’Institut de Linguistique de Louvain 
69), Louvain-la-Neuve: Peeters 1993, ISBN 90-6831-476-9. 

• ‘Semantische produktiviteit,’ in: (red.) Stanisław Prędota: Handelingen Regionaal Colloquium 
Neerlandicum 1993. (Acta Universitatis Wratislaviensis 1651), Wrocław: Wydawnictwo 
Uniwersytetu Wrocławskiego 1994, ISBN 83-229-1213-7, p. 345-350. 

• ‘Gesellschaftliche Mentalitätsunterschiede und WQohlstandsgefälle zwischen Ost und West,’ 
in: (ed.) Leopold R.G. Decloedt & Herbert van Uffelen: Der niederländische Sprachraum und 
Mitteleuropa. Aufgaben und Ziele der Auslandniederlandistik (Buchreihe des Institutes für den 
Donauraum und Mitteleuropa 2). Wien: Böhlau 1995, p. 55-57. 
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• ‘Lehrbuch und Grammatik,’ in: (ed.) José Cajot, Ludger Kremer & Hermann Niebaum: 
Lingua theodisca. Beiträge zur Sprach- und Literaturwissenschaft: Jan Goossens zum 65. Geburtstag, 
(Niederlande Studien 16). Münster: Lit 1995, ISBN 3-8258-2279-6, p. 795-802. 

• ‘Die Maas als artikulatorisch-phonetische Sprachgrenze,’ in: (ed.) Zdena Palková: Charisteria 
viro doctissimo Přemysl Janota (Acta Universitatis Carolinae. Philologica 1/Phonetica Pragenisa 9), Praha: 
Karolinum 1996, p. 325-336. 

• recensie van Leopold Decloedt e.a.: Der Niederländische Sprachraum und Mitteleuropa, in: 
Neerlandica extra muros 34 (1996), nr. 3, p. 65. 

• ‘Banden tussen landen,’ in: (ed.) Zdenka Hrnčířová & Hanny Visser: Handelingen Symposion 75 
jaar Neerlandistiek: de verhouding Tsjechië-Nederland-Vlaanderen door de eeuwen heen. Praag: 
Karelsuniversiteit 1997, ISBN 80-7308-002-8, p. 113-124. 

• ‘Der Gebrauch von Akkusativ und Dativ nach Wechselpräpositionen,’ Deutsch als Fremdsprache 
34 (1997), nr. 3, p. 144-149 (met Erik Moonen). 

• ‘In memoriam Gerhardt Worgt,’ Neerlandica extra muros 35 (1997), nr. 3, p. 63. 

• ‘Nederlandse Taal en Cultuur tijdens een internationale zomercursus: een didactisch 
concept,’ in: (ed.. Leopold R.G. Decloedt & Wilken W.K.H. Engelbrecht: Didactiek van de 
Nederlandse Taal en Cultuur in Midden- en Oost-Europa/Didaktika jazyka a kultury niozozemštiny ve 
střední a východní Evropě (Acta Comenii Societatis Neerlandicorum Europae Centralis et Orientalis 
AMOS 1/Acta Universitatis Palackianae Olomucensis- Germanica IX), Olomouc: Vydavatelství 
Univerzity Palackého 1997, ISBN 80-7067-738-4, p. 161-164. 

• Ontstaan, groei en bloei van onze faculteiten. Uitgave Humoris Causa. Hasselt: LUC 1998. 

• ‘Normatieve studies,’ in: (ed.) Willy A.J. Smedts & P.C. Paardekoper: De Nederlandse taalkunde 
in kaart. Leuven: Acco 1999, ISBN 90-334-4296-5 (gewijzigde herdruk – met J. Vromans). 

• ‘Bij de begrafenis van Guido Wulms,’ Appel: driemaandelijks literair tijdschrift 24 (1999), nr. 1, p. 
5-6. 

• ‘Genus, Deklination und Pluralbildung der deutschen Substantive in einer didaktischen 
Grammatik,’ Deutsch als Fremdsprache 36 (1999), nr. 4, p. 212-219 (met erik Moonen). 

2001-heden 

• ‘Kontrastive Analysen Deutsch-Niederländisch: eine Übersicht,’ in: G. Helbig e.a.: Deutsch als 
Fremdsprache: ein internationales Handbuch (Handbücher zur Sprach- und Kommunikationswissenschaft 
19). Berlin: De Gruyter 2001, p. 331-337. 

• ‘Mei: een stilistisch-psycholinguïstische analyse van de aanhef van het gelijknamige dichtwerk 
van Herman Gorter’, in: (red.) Zdenka Hrnčířová: En niemand zo aardig als zij… Opstellen voor 
Olga Krijtová (Acta Comenii Societatis Neerlandicorum Europae Centralis et Orientalis AMOS 5), 
Praag: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta 2001, ISBN 80-7309-5,. p. 63-69. 
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• Niederländisch lernen, Warum und wie? Hannover: Niedersächsisches Ministerium für Wissen-
schaft und Kultur im Auftrag der Grenzländerkonferenz (Bremen, Flandern, Niederlande, 
Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen) 2001, 24p.. 

• Beknopt woordenboek Nederlands-Pools voor de zakenwereld. Deel 1: Thematische Lijsten. Diepenbeek: 
Limburgs Universitair Centrum, Universitaire Campus 2001, D/2001/2451/1, 168p. 
(eindredactie; (red.) Z. Klimaszewska, A. Kowalska-Szubert, S. Prędota, P. Cuvelier, J. 
Wilmots, m.m.v. Iwona Iskra, Marta Kopniak, Jolanta D. Ordon, Filip Seuntjens, Sylwia 
Walecka) 

• Beknopt woordenboek Nederlands-Pools voor de zakenwereld. Deel 2: Alfabetische Lijst. Diepenbeek: 
Limburgs Universitair Centrum, Universitaire Campus 2001, D/2001/2451/2, 159p. 
(eindredactie; (red.) Z. Klimaszewska, A. Kowalska-Szubert, S. Prędota, P. Cuvelier, J. 
Wilmots, m.m.v. Iwona Iskra, Marta Kopniak, Jolanta D. Ordon, Filip Seuntjens, Sylwia 
Walecka)  

• ‘Semantische velden in een woordenboek: context versus woordenboekdefinitie,’ Neerlandica 
Wratislaviensia 13 (Acta Universitatis Wratislaviensis 2286 – 2001), p. 121-126. 

• Kontrastsprache Niederländisch: ein neuer Weg zum Leseverstehen. (Hildesheimer Universitätsschriften 8), 
Hildesheim: Universitätsbibliothek 2002, ISBN 3-934105-01-7, 169p. (met Reiner Arntz). 

• Moet het kind een naam hebben? Diepenbeek: Limburgs Universitair Centrum. 
Wetenschappelijke Leergangen voor Senioren 2002. 

• ‘Opvattingen over taalonderwijs in de voorbije eeuw’, Acta neerlandica 2 (2002}, p. 247-254. 

• Mijn frank is gevallen, of wat de taal met ons geld doet. Diepenbeek: Limburgs Universitair Centrum. 
Wetenschappelijke Leergangen voor Senioren 2003, 74p.  

• ‘Van vroeger en nu.’ in: (red.) Stefan Kiedroń & Agata Kowalska-Szubert: 170 jaar 
neerlandistiek in Silezië. Ve Colloquium Neerlandicum Universitatis Wratislaviensis – Wrocław, 12–15 
oktober 2000 (Acta Comenii Societatis Neerlandicorum Europae Centralis et Orientalis AMOS 6),  
Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego 2002 (=2003), p. 21-24. 

• ‘Meine Sicht der Dinge,’ in: Wege zur Weltanschauung: Ehrenkolloquium für Dieter Aner. Leipzig: 
Rosa-Luxemburg-Stiftung 2004, p. 29-32. 

• ‘Nog  even meegeven…’, in: (ed.) Stefan Kiedroń, Agata J. Kowalska-Szubert: Thesaurus 
polyglottus et flores quadrilingues: Festschrift für Stanisław Prędota zum 60. Geburtstag. Wrocław: 
Oficyna Wydawnictwa ATUT 2004, ISBN 83-7432-000-1, p. 467-475. 

• Polsko-Niderlandzki dla świata biznesu: zwięzły słownik: dla świata biznesu. Diepenbeek: Limburgs 
Universitair Centrum 2005 (met Kris Van Heuckelom). 

• Nu even zakelijk! Diepenbeek: Limburgs Universitair Centrum 2005, D/2005/2451/2, 223p. 
(met Agata Kowalska-Szubert) 
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• ‘Als het Nederlands verdwijnt, komt dat omdat de bovenlaag van onze taalgemeenschap dat 
zelf zo wilde. Jos Wilmots en de uitstraling van het Nederlands in Europa. Interview door 
Elise Ruijsendaal.’ Neerlandia 109 (2005), nr. 3, p. 17-19. 

• ‘De lichtere toon van het Nederlands,’ in: (red.) Zofia Klimaszewska: Culturele Identiteit in het 
Nieuwe Europa. Język, Literatura i Kultura Niderlandów. Warszawa: Uniwersytet Warszawski, 
Zakład Niderlandystyki, Instytut Germanistyki, Wydział Neofilologii 2005, ISBN 83-919284-
1-1, p. 423-437.  

• ‘Gods bier over Gods akker… Het Belgische Bierlandschap,’ in: (red.) Cecilia Bálint, Réka 
Eszenyi, Orsolya Varga: Het belang van kleine talen in een nieuw Europa. Verzameling van 
internationale bijdragen tot de neerlandistiek ter gelegenheid van het tienjarig bestaan van de vakgroep Neder-
lands./ A kis nyelvek jelentősége egy új Európában. A Néderlandisztika Tanszék tízéves jubileuma 
alkamából rendezett kongresszus előadásainak gyűjteménye. Budapest: Vakgroep Nederlands Károli 
Gáspár Protestantse Universiteit 2005, ISBN 96 3 8 392 886, p. 288-298.  

• ‘In Memoriam Jan Czochralski,’ Neerlandica extra muros 43 (2005), nr. 2, p. 82. 

• Taalknutselboek. Amsterdam: Ruijs & Daal 2005, ISBN 90-75745-12-5, 211p. (2e verbeterde 
druk) 

• Nederlands. Hasselt: Universiteit Hasselt/Zomercursus Nederlandse Taal en Cultuur 2006, 
197p. (met Reiner Arntz) 

• Nu even zakelijk! Diepenbeek: Universiteit Hasselt 2005 (=2007), D/2005/2451/2, 223p. (2e 
druk – met Agata Kowalska-Szubert) 

 

Bij het ter perse gaan van dit boek nog niet verschenen maar gepland en in druk (2008): 

• ‘Wirtschaftsdeutsch in Heinrich Bölls frühem Werk,’ in: Hans Peter Krings & Felix Mayer: 
Festschrift für Reiner Arntz zum 65. Geburtstag.  

• Kontrastsprache Niederländisch – Ein neuer Weg zum Niederländischen auf der Grundlage der 
germanischen Sprachverwandtschaft. Wilhelmsfeld: Gottfried Egert Verlag 2008, 250p. (met Reiner 
Arntz). 
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De gelegenheid maakt  het lief of Wie het laatst lacht, denkt het traagst. 

Notities van een lezer van het Taalknutselboek 

Júlia Albert (Boedapest) 
 
 

Het boekje hebben we cadeau gekregen bij het Colloquium Neerlandicum in Gent. 
Het is voor mensen bestemd die graag met taal bezig zijn en van een grapje houden, en 
die op deze manier aan het werk worden gezet om zelf iets met taal te doen, meer dan 
lezen en even stilstaan bij wat hun oog heeft geregistreerd. 

De auteur, Jos Wilmots, werd op de flap niet alleen als hoogleraar voorgesteld, maar 
ook als iemand die tussen het Nederlands als eerste- en tweede taal pendelt en tussen de 
beide standaardvariëteiten die het Nederlands rijk is. En die zich, getuige het 
knutselboekje, graag laat afleiden. 

Na al die grappige versjes, spreuken en vaststellingen staan er in het bundeltje enkele 
lege bladzijden met de uitnodiging: Notities van den lezer. Hieronder maak ik van de 
gelegenheid gebruik en stel ik een soort best of samen van de Nederlandse taalspellen die 
tegen een of andere regel stoten. De voorbeelden komen al of niet van een bierviltje of 
soms van websites op dit gebied, maar ook vaak van Battus’ Opperlandse Taal- en 
Letterkunde. 

Spreekwoorden, maar dan anders 

Het is niet alles koek en ei wat er blinkt 

Wie met beide benen op de grond staat, komt geen stap vooruit 

Hoge bomen vangen geen vis 

Met de deur in de boter vallen 

Een vreemde bijt in de eend 

De aandeelhouder wint 

Honger maakt rauwe bonen zoet, stroop ook 

Zoals het klokje thuis tikt, dansen de muizen op tafel 

In de kroeg gelogeerd zijn 

Met je mond vol tandpasta staan 
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Je bent nooit te oud om iets af te leren 

De gebakken peren uit het vuur halen 

Wie het laatst lacht, denkt het traagst. 

Wees jezelf, er zijn al anderen genoeg 

Een zwaluw maakt nog geen nest 

 

Homoniemen zonder grenzen (een lesje Hongaars) 

F. Karinthy, een ekende Hongaarse schrijver en vertaler van het begin van de 20ste 
eeuw heeft ons erop attent gemaakt dat de woorden ‘eleven ember comb’ zowel in het Engels 
als in het Hongaars een betekenis hebben, respectievelijk ‘elf benen kam’ (Engels) en ‘levend 
menselijke bout’ (Hongaars). Ook met het Duits zijn er rijmpjes als Megy a vonat néma 

sínen, wie die alten Nähmaschienen (de trein rijdt op geluidloze rails, net als de oude 
naaimachine). 

Hieronder volgen woorden die in het Nederlands en in het Hongaars vergelijkbaar 
geschreven of uitgesproken worden maar toch iets anders betekenen: 

étlap (menukaart) ≠ eetlap 

vérzik (bloeden) ≠ weer ziek 

fatál (houten schotel) ≠ fataal 

lepel (omhulsel, sluier) ≠ lepel 

kanál (lepel) ≠ kanaal 

már (al) ≠ maar 

bever (inslaan) ≠ bever 

 

Verplichte letters (lipogrammen) 

In Battus lezen we de volgende a-saga: 

“Paaschmaandag, a-saga 

't Lam was haar kaars. 

‘Alarm, Alarm’ galmt gansch Walacra: want Haralds aanmarsch jaagt angst aan, aan al wat aâmt.  

Harald was Jarl van Laaland. ‘’t Zwaard’ - dacht Harald - ‘baant ‘t pad naar ‘t Walhalla;’ vandaar, 
dat Harald zwalkt, strand af, strand aan; vandaar, dat Haralds zwaard landplaag was van al wat aan 
't strand lag. - Aadlaar van Ran, was vaak Haralds naam. 
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Thans klampt Harald 't strand aan van Walacra. Al wat kan, aanvaardt 't staal; maar Ach! dag van 
ramp! Haralds schaar valt aan; 't slagzwaard vlamt; landzaat naast landzaat valt; Ja, Harald waagt d' 
aanval van Walacra's stad, d' aanval van Aarstad, waar Alward, Markgraaf van Walacra, 
standplaats had. ….”  

En zo gaat het verder met een tekst waarin de a de enige toegestane klinker is. Het spel 
bestaat ook in het Hongaars: 

Alma -Ata hatvan fajta alma-halma hatvanhat hatalmas barakkba van rakva. A nagy almafarm 
alapja Alma-Ata vasas savakban gazdag altalaja. (De zestig soorten appelen van Alma-Ata 
zijn in 66 enorme barakken gestapeld. De basis van de grote appelenteelt is de 
ondergrond van Alma-Ata die rijk is aan ijzerhoudende zuren) Nagy László in Grétsy: 80. 

Aangezien de klinker e in het Hongaars het vaakst voorkomt, heeft de ‘taal’ waarin alleen 
e toegestaan is een eigen naam: het Esperente. 

Een Esperente tekst bij Battus: E-legende 

Lees - en Beef!  

“Een vreemde heerscher betreedt Berthes erfdeel. Geen der edelen wederspreekt des wreeden Werners recht, 
het recht des sterksten. …….” 

 

Een anagram is een woord of zin, die volledig bestaat uit de letters van een ander woord 
of een andere zin. Anagrammen worden ook vaak gebruikt als pseudoniem: 

Gerard van het Reve: Darger Tavehernen 

Minister Zalm: mal zinsritme, Osama Bin Laden: Inslaande A-bom (Battus), Joseph Ratzinger: 
'n Grijze pastor, he, Erasmus: Masseur 

 

Palindromen zijn woorden of zinnen die zowel van rechts naar links als van links naar 
rechts hetzelfde zijn: 

‘De mooie zeeman nam Anna mee’, zei oom Ed. 

Ai, de massamedia 

Mooi, dit idioom 

Negen neven negen (drs. P.) 

Hongaars palindroom: Sok almádi vidám lakos [veel vrolijke inwoners van Almádi] 

 

Plaatsnamen 

Rolde, Een, Oudeschild, Ermelo, Engeweer, Sloten, Vierhouten, Huizen, Engelen, Etten. 
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Rolde een oude schilder meloen, geweersloten, vier houten huizen, en gele netten? (Battus) 

Pendant in het Hongaars: Uraságod beretválják (U wordt gescheerd, meneer). De plaatsen:  

Ura, Ságod, Beret, Vál, Ják. 

 

Ik kan de voorbeelden van leuke taalspellen in beide talen nog tot in het oneindige 
blijven opsommen, maar de lege bladzijden van het boekje zijn op. 

Wel nog de wens: moge onze jubilaris nog lang van het maken en lezen van taalspellen 
genieten. 

 

 

Geraadpleegde Literatuur: 

Battus (Hugo Brandt Corstius): Opperlandse taal- & letterkunde. Amsterdam: Querido’s Uitgeverij 
1981 

Grétsy, László: Anyanyelvünk játékai.. Budapest: Gondolat 1974 
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De geheimzinnige stoel 

Cecilia Bálint (Boedapest) 
 
 

Zij was jong. En zorgeloos. En vooral was ze heel blij, omdat haar vriendin ook aan 
de cursus deel kon nemen. Samen zullen ze zeker heel veel kunnen lachen en een aantal 
avonturen meemaken. 

Aangekomen in Hasselt was het eerste avontuur al meteen paraat. Op straat kwamen 
ze echte Vlamingen tegen. Wat meer, de Vlamingen stopten direct voor hen en vroegen 
iets in het Nederlands. Ze kon niet helemaal volgen waarom haar vriendin consequent 
alle vragen met “Ja” beantwoorde, maar later bleek het een communicatiestrategie te zijn, 
die de stroom van vragen tot een relatief snel eind leidde, al liet weliswaar het 
waarheidsgehalte van de antwoorden te wensen over. 

Het schemerde haar dat deze echte Vlamingen iets over telefooncellen en hun 
gebruik met munten vroegen. Dat deze voortgang volgens haar vriendin zonder meer 
mogelijk was, verbaasde haar minder, dan het antwoord op de allereerste vraag, namelijk 
of ze in Hasselt bekend waren. 

Niettemin, voor goede stemming was meteen gezorgd. De avonturen volgden elkaar 
redelijk snel op, zij hadden een uitstekende en leerzame tijd daar. 

Neem bijvoorbeeld het avontuur in het klooster. De hele cursus ging met grote bus-
sen naar de Middeleeuwse locatie. Tegen het einde van de tweede week waren al de lach-
spieren getraind, de gezichten bekend. Sommige cursisten waren al redelijk moe van het 
onophoudelijk bijleren, sommigen van het drukke terrasjesleven. De Franse jongen 
bijvoorbeeld, die met zijn fameuze lach misschien even bergen kon verplaatsen. In elk 
geval wist je altijd waar hij zich bevond, als je de lachbron kon identificeren. 

Hij ging in het museum voor oude ambachten gewoon in de stoel van de bakker 
zitten. Toen hij daar in slaap viel, kwam het gevoel voor humor van de gids naar voren. 
Zij voegde aan haar verhaal toe, hoe veel de bakkers in die tijd moesten werken en dat 
het soms echt onvermijdelijk was dat zij een dutje deden in hun bakkerij. Niemand 
durfde erg hard te lachen, en wie dat van allen het best kon, was in een diepe zoete 
droom. 

De excursie naar het klooster was op dezelfde mooie zomerdag georganiseerd. 
Uitgeput liepen de cursisten in de sporen van hun docenten. Het weer was uitgesproken 
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warm, het programma druk. Het klooster was wel mooi, maar veel ontvankelijkheid 
ervoor kon nauwelijks iemand meer tonen. Zo liepen ze van de ene ruimte naar de 
andere, vingen hier en daar een woordje van de uitleg op. 

Het was zeker niet verbazingwekkend dat iedereen zijn aandacht meer en meer op 
vrije zitmogelijkheden richtte. Hier een oude bank, daar een koele trap, alles was begeerd. 
In een klein kamertje van de nonnen aangekomen kon zij de verzoeking niet weerstaan. 
Een oude stoel stond daar in de hoek uitnodigend, zelfs aanlokkend. Alsof hij erom 
vroeg: Kom en zit hier neer... Nu was zij net als de anderen ook erg moe, lang nadenken 
kwam dus niet in vraag. Voorzichtig, zachtjes, onopvallend gleed ze in het prachtstuk. 
Wat een aangenaam gevoel! Ze kreeg een wat rare blik op de rug en heupen van de 
medecursisten. In spijkerbroek gepakte benen vormden een hek voor haar, het uitzicht 
beperkend. Uit de verte hoorde ze een onvermoeibare vrouwenstem over het leven van 
de nonnen vertellen. Het contrast tussen toen en het heden boeide haar meer dan de rest 
van de uitleg. Stilte en eenzaamheid tegenover drukte en geroezemoes, zwart-witte kleren 
tegenover kleurrijke T-shirts. Geslotenheid en grenzen tegenover de openheid en 
internationalisme. 

De gids kwam aan het einde van haar tekstje toe. Ze bleef stil. Het was tijd om te 
vertrekken. In ieder geval een beetje uitgerust sloot zij zich weer bij de groep aan. Dank-
baar wierp ze nog een blik op de oude stoel, toch fristen die paar gedachten, die daar 
spontaan ontstonden, haar voor de rest van de excursie op. 

Voor het klooster moest de groep nog even op de bussen wachten. Ze gingen ook 
nog een ijsje eten. Alles ging dus goed. Uit haar blije vermoeidheid keek ze op, toen de 
cursusleider voor haar verscheen. Zijn altijd zo uitdrukkingskrachtige gezicht was deze 
keer uitgesproken ernstig. Met elke stap, waarmee hij haar naderde verdween de 
blijdschap, plaats voor vrees vrijmakend. Het werd duidelijk dat hij juist haar wilde 
benaderen. Doelgericht, niet om zo maar een praatje te maken. 

Wat wou hij dan van haar? Haar vriendin stond dichtbij, van haar kon ze tenminste 
wat steun verwachten. Ze was bang. Deze bekende pijnlijke ogenblikken: als een 
schaduw naderde, voor een onvoelbaar brokstuk van een seconde bleef alles staan, ook al 
klinkt het uiterst paradoxaal! 

Een strakke vraag blies ook haar laatste hoop weg. Het was erg. De strenge stem van 
de cursusleider nam aan tempo toe, om de vraag meer uitdrukkingskracht te geven: 

“Wie heeft op de oude stoel gezeten?” 

Wat is er toch gebeurd? - schoot snel door haar hoofd. Ging hij kapot? Of werd hij 
besmet? Of bevuild? Zij heeft een paar minuten geleden nog niets gemerkt. Is hij nu 
stuk? Moet er iets gerepareerd of uitbetaald worden? Het was een vrees, die letterlijk pijn 
deed. 
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Stilte. 

“Wie heeft op de oude stoel gezeten?” - vroeg de cursusleider opnieuw. 

“Ik…” antwoordde ze bijna onhoorbaar. 

“Weet je wat het betekent?” ging hij voort. 

Het drama bereikte zijn hoogtepunt. Nu komt het allervreselijkste. Hoe zien de 
Belgische gevangenissen er wel uit? - vroeg ze zich af, terwijl zij een nog stiller “Nee” 
mompelde. 

“Volgens de traditie en de opschriften van de nonnen wie op deze stoel gaat zitten, krijgt binnen een 
jaar een kind.” - barstte de cursusleider glimlachend uit. 

Wat? Hoe? Wanneer? Baby? Hoeveel? Geen boete?  

Dat was een opluchting. 

Binnen een jaar. Een baby dus. 

 

Met die gedachte moest ze nog veel spelen, ook omtrent de tijdens de cursus aan-
geknoopte relaties, die soms erg oppervlakkig, soms van langere duur waren. De laatste 
herinnering aan dit voorval kwam in de volgende lente, toen een vlinder minutenlang op 
haar buik rustte. 

Ze was nog steeds jong, maar niet meer zo zorgeloos. De cursus in Hasselt was de 
laatste actie in haar meisjesleven, een week later ging ze trouwen. Niet dat ze er geen zin 
in had, in tegendeel, maar toch voelde ze, dat haar leven binnenkort door en door gaat 
veranderen. In de cursisten ontdekte ze haar toenmalige identiteit. Ze was nu docente en 
bekeek de wereld dus niet persé van de tegenovergestelde kant, maar toch duidelijk 
anders. 

De zomer was weer extreem heet, de excursies vermoeiend.  

Ze herinnerde zich het voorval met het klooster niet meer, maar vaak had ze het 
gevoel, dat ze op zoek was naar een oude stoel. 
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Over verwachtingspatronen in de dagelijkse communicatie Bulgaars-Nederlands 

Bagrelia Borissova (Veliko Târnovo) 
 
 

In verband met de intensivering van sociale, politieke en economische contacten tus-
sen Bulgarije en de andere Europese landen in de laatste twee decennia, zijn de 
belangstelling voor vreemde talen en de behoefte aan vreemdetalenonderwijs in dit land 
enorm gestegen. 

Als antwoord op de grote vraag van de markt is er een vloed van woordenboeken, 
taalgidsen en taalcursussen verschenen, en blijft er ook verder veel nieuws op dit gebied 
verschijnen. Ongetwijfeld zullen deze leermiddelen mettertijd tot een groot en belang-
wekkend onderzoeksobject worden, aangezien er nieuwe visies en concepten van 
vreemdetalenonderwijs tot uiting komen. 

Zo zijn bij twee Bulgaarse uitgeverijen drie leermiddelen Nederlands van mijn hand 
verschenen. Bij de GRAMMA-uitgeverij in Pleven verscheen in 2002 de eerste taalgids 
Bulgaars-Nederlands en in 2003 het eerste leerboek Nederlands voor zelfstudie onder de 
titel Nederlands voor Bulgaren in dialogen. Reeds begin 2004 volgde bij de HERMES-uitgeverij 
in Plovdiv mijn tweede taalgids Bulgaars-Nederlands.1 (1). 

Deze leermiddelen kwamen tot stand tegen de achtergrond van de brede en inten-
sieve discussie van de laatste jaren over interculturele communicatie. Elke leerder van een 
vreemde taal heeft als uitgangspunt zijn eigen culturele achtergrond die een complex is 
van conventies, tradities en normen en hij moet via de taal een inzicht krijgen in een 
vreemd systeem van specifieke culturele bijzonderheden. Op die manier kan hij 
contacten realiseren met een andere cultuur en identiteit, andere mentaliteits- en 
gedragspatronen leren kennen, vaardigheden aanleren om in een context met andere 
verwachtingsnormen te ageren en zo uiteindelijk eventuele misverstanden bij de 
communicatie te vermijden en moeilijkheden uit de weg te kunnen ruimen.2 (2). 

                                                 
1 Bulgarsko-niderlandski razgovornik, Plovdiv: Izdatelska kushta HERMES 2004 (200 p.). 

2 De hier aangeboden opvattingen en conclusies staan in de context van de discussies over interculturele 
communicatie en taalonderwijs van de laatste decennia. Sommige publicaties daarover die bij het ontstaan 
van dit artikel geraadpleegd werden, zijn:  

Shadid, W.A.: Grondslagen van interculturele communicatie. Studieveld en werkterrein.  Houten/Diegen: Bohn Stafleu 
Van Loghem 1998. 
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Een belangrijk verschil tussen deze twee taalgidsen dient meteen vernoemd te 
worden: Het concept van de GRAMMA-uitgeverij 3  veronderstelde een auteur die de 
basistekst aan de specifieke aspecten van de doeltaal aanpast. De HERMES-uitgeverij gaf 
me de opdracht niet een taalgids te schrijven maar een basistekst te vertalen. 

Daar kwamen in de HERMES-taalgids ook problemen uit voort die de specifieke 
aspecten van zowel het Nederlands als ook van het Bulgaars betreffen en waar ik hier op 
wil ingaan. 

Ten eerste ontbreken er in de basistekst van deze taalgids heel typerende woorden en 
uitdrukkingen die bepaalde typerende verschijnselen in Nederland of Vlaanderen benoe-
men of gewoon in de gesproken taal zeer gebruikelijk zijn, die dus uit een specifieke 
socio-culturele achtergrond komen, maar om begrijpelijke redenen niet in de lijst staan 
omdat de basistekst voor alle talen algemeen geldig moet zijn. 

Ten tweede is het vaak onmogelijk om direct en nauwkeurig uitdrukkingen te verta-
len die in de Bulgaarse basistekst wel heel goed klinken, maar die in hun vertaling eerder 
zullen vervreemden dan tot een normale communicatie  bijdragen. 

Ten derde vindt men in de woordenschat van sommige hoofdstukken termen die in 
het doeltaalgebied geen equivalent hebben. 

Ten vierde kwamen er in deze basistekst woorden aan de orde die in het hedendaagse 
Nederlands niet frequent genoeg zijn om in de beperkte omvang van de taalgids opge-
nomen te moeten worden. 

In verband met het oplossen van deze problemen staat de vertaler natuurlijk ook 
voor de vraag hoe hij een zo nauwkeurig mogelijke weergave van de basistekst kan leve-
ren (wat de uitgever van hem verwacht), maar tegelijkertijd ook de communicatieve 
equivalentie van de problematische gevallen te zoeken. Weglaten van lexicale eenheden 
die niet van toepassing zijn of toevoegen van typerende woorden was niet toegestaan. 

De vraag was dus hoe te proberen de nadelen van het concept van de basistekst ten 
gunste van de bruikbaarheid van de taalgids te boven te komen. In principe is dat 
mogelijk door de problematische uitdrukkingen te modificeren of te transformeren zodat 
ze maximaal – indien mogelijk - de betekenis van de betrokken lexicale eenheden uit de 
basistekst weergeven. Zo zou men ze op een manier in de nieuwe spreek- en schrijf-

                                                                                                                                            
Entzinger, H.: Het voorportaal van Nederland: inburgeringsbeleid in een multiculturele samenleving. - C.H.M. Geuijen, 
Werken aan ontwikkelingsvraagstukken. Multiculturalisme. Utrecht: Lemma 1998. 
Bruin, K., & Van der Heijde, H.: Intercultureel onderwijs in de praktijk, Amsterdam: Coutinho 2002. 
Hofstede, G.: Culture’s Consequences, Comparing Values, Behaviors, Institutions and Organizations Across Nations.  
Thousand Oaks (CA): Sage Publications 2003. 
Hofstede, G.: Cultures and Organizations, Software of the Mind, London: McGraw-Hill 1991.  
3 Bulgarsko-niderlandski razgovornik, Pleven: Izdatelstvo GRAMMA 2001 (447 p.). 
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situatie van de doeltaal en ook voor een nieuwe en onbekende recipiëntenkring omzet-
baar kunnen maken. 

Om de bovenvernoemde moeilijkheden kort te illustreren, geef ik hier een paar 
voorbeelden. 

1.  Typerende en heel frequente woorden in het Nederlands die in de Bulgaarse 

basistekst ontbreken 

Onder de meer dan 4000 woorden die de taalgids aanbiedt zal de Bulgaarse gebruiker 
die zich met behulp van de taalgids in Nederland en Vlaanderen verstaanbaar hoopt te 
maken, woorden als bijvoorbeeld “gracht”, “dijk”, “duin”, “dam”, “droogleggen”, “polder” niet 
vinden. 

Het ontbreken kan men natuurlijk weer daarmee verklaren dat de basistekst een 
algemeen geldige woordenschat moet bevatten die de meest frequente woorden dekt. 
Zeker is dat het geval met de Bulgaarse lexicale eenheden waar de bovenvernoemde 
woorden heel zelden voorkomen (blijkbaar is de keuze van de lexicale eenheden van de 
basistekst zo getroffen) maar klopt dat ook voor het Nederlands? 

 

2.  Moeilijkheden bij de directe vertaling van woorden en uitdrukkingen 

Deze groep problematische gevallen is groter en veelzijdiger. De vertaling veron-
derstelt formele maar vaak ook functionele veranderingen die als gevolg gezien kunnen 
worden van de selectie uit meerdere facultatieve betekenisvarianten of – indien dat niet  
mogelijk is – uit verschillende grammaticale verschuivingen. Dat alles wordt ondernomen 
met de bedoeling om een interculturele variant te vinden die in de betrokken situatie van 
toepassing kan zijn. 

Een belangrijke rol speelt daarbij de kennis van de socio-culturele factoren die de 
specifieke context bepalen. Deze kennis helpt erbij om te beslissen welke micro-
stilistische en/of macrostilistische verschuivingen nodig zijn om een communicatie tot 
stand te brengen die voor de anderstalige vaak op principieel verschillende conventies en 
normen gebaseerd is. 

Zo zijn bijvoorbeeld het gevoel voor beleefdheid of het concept van zakelijkheid bij 
Bulgaren tamelijk anders dan bij Nederlanders en Vlamingen en daarom verschillen de 
middelen van de taal die gebruikt worden en die van andere conventies en verwachtings-
patronen afhankelijk zijn. 

In 3.4. Boodschappen doen zegt de klant tegen de verkoper in het Bulgaars letterlijk “Ik 
wil dat kopen”. Zo in het Nederlands vertaald klinkt de zin niet echt beleefd. Een 
Nederlandse equivalent komt tot stand door verandering van de modus en toevoeging 
van “graag”, als volgt:  
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“Ik wou graag dit kopen” of 

“Ik zou graag dat willen kopen.” 

Als deze Nederlandse varianten direct in het Bulgaars vertaald en in een typerende 
Bulgaarse communicatieve situatie zouden worden gebruikt, zouden ze zeker een 
vervreemdingseffect veroorzaken – ze klinken overdreven officieel en zelfs wat 
ouderwets. Wat stijllaag en cultuurspecifieke bijzonderheden betreft beantwoordt de 
indicatief van “willen” in het Bulgaars aan de conjunctiefvorm “wou” of “zou willen” in het 
Nederlands. Zo moet ook de vertaling zijn om geen onverwachte connotaties te wekken. 

In hetzelfde hoofdstuk staat een vraag in de Bulgaarse basistekst die letterlijk “Zeg het 
maar” betekent. In het Nederlands behoort deze uitdrukking eerder tot de omgangstaal. 
De verwachtingnorm in het Nederlands vereist de uitdrukking “Kan ik u helpen?”. “Zeg het 
maar” is in het Bulgaars beleefd genoeg maar niet in het Nederlands. In dit geval is 
blijkbaar ook een modificatie bij de vertaling nodig die de vastgelegde equivalenten 
aangeeft  als men geen vreemde effecten  wil veroorzaken. 

 

3.  Termen die in het doeltaalgebied niet bestaan. 

Vanuit de specifiek van de basistekst uitgaand is de keuze van sommige lexicale 
eenheden in hoofdstuk 3.3. Gerechten gemotiveerd (ze bezitten een hoge graad van fre-
quentie in het Bulgaars) maar de directe vertaling daarvan zou tot misverstanden kunnen 
leiden.  In dit geval gaat het om het zoeken naar de juiste interculturele variant die het 
denotaat niet alleen begrijpelijk maakt maar ook met een bekend begrip van de culturele 
achtergrond van het doeltaalgebied zal associeren. 

Hoe zou men bijvoorbeeld de brontaaleenheden (letterlijk vertaald) “een lange koffie” 
en “een korte koffie” in het Nederlands kunnen omzetten? Wat zal een kelner begrijpen als 
een buitenlandse toerist “een lange koffie” bestelt? Om een equivalente variant aan te 
bevelen leggen we uit wat de Bulgaarse benamingen betekenen. Een ‘lange’ koffie wordt 
gemaakt met de voor een gewone koffie nodige hoeveelheid koffie maar met de dubbele 
hoeveelheid water, een ‘korte’ koffie daarentegen maar met de helft van de normale 
hoeveelheid water. De lange koffie is dus geenszins koffie verkeerd of cappucino, hoewel 
hij meer vloeistof bevat, omdat er geen melk in zit. Het is ook geen espresso, omdat 
daarbij een andere toebereidingstechniek gebruikt wordt. 

In dit geval zou het ‘t gemakkelijkst zijn om deze twee lexicale eenheden in de 
Nederlandse vertaling zo te laten staan als ze in de Bulgaarse basistekst bestaan. Maar zou 
het gebruik daarvan door de buitenlander in Nederland of Vlaanderen zijn commu-
nicatieve functie vervullen? Uit de tot nu toe verschenen taalgidsen bij de HERMES-
uitgeverij blijkt dat in de taalgidsen Engels en Duits de letterlijke vertalingen staan, te 
weten “a short coffee” en “a long coffee” en respectievelijk “ein kurzer Kaffee” en “ein langer 
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Kaffee”. Ik vrees dat deze uitdrukkingen noch in de Engels- noch in de Duitstalige  landen 
iets betekenen. De definitieve keuze die voor de taalgids Bulgaars-Nederlands gemaakt 
werd, was een vertaling door omschrijving met benoemen van een kenmerkende eigen-
schap van het betrokken voorwerp.  Voor “een korte koffie” staat dus in de gids “een kleine 
sterke koffie”, terwijl “een lange koffie” als “een grote gewone koffie” verschijnt. Natuurlijk blijft 
de vraag open of het bestelde aan de verwachtingspatronen van de buitenlander in 
Nederland of Vlaanderen zal beantwoorden. 

Een andere moeilijkheid in hetzelfde hoofdstuk was bijvoorbeeld de vertaling van het 
Bulgaarse “alaminuut”. In Bulgarije is dat samenvattend begrip voor tamelijk grote warme 
gerechten die snel toebereid kunnen worden (vandaar ook de naam). De betekenis van de 
Bulgaarse uitdrukking “een alaminuut eten” is verwant met de Nederlandse “een hapje eten”. 
Maar de eventuele Nederlandse vertaling in dit geval met “hapje” zal iets anders bete-
kenen. 

Om met de culinaire terminologie door te gaan – wat te doen met de Nederlandse 
termen “versnaperingen” en “snoep”? Gelukkig staat er in de Bulgaarse tekst geen woord of 
uitdrukking die aan “versnapering” doet denken zodat men geen equivalent hoefde te 
zoeken door weer te omschrijven. Wat “snoep” of “snoepgoed” betreft, zo zijn er een paar 
mogelijkheden om aan te kunnen duiden wat dat eigenlijk betekent. Maar zij dekken 
allemaal alleen gedeeltelijk de betekenis van het Nederlandse woord. Het dichtst-
bijstaande verwachtingspatroon kan in het Bulgaars weergegeven worden met 
“suikerproducten” maar dit woord betekent helaas veel meer dan wat men in een Neder-
landse snoepwinkel kan kopen. Het semantische veld van het Bulgaarse woord 
“suikerproducten” bevat ook crèmes, taarten, jam, siroop etc. 

Eigenlijk wordt het nog ingewikkelder voor een Bulgaar die Nederlandse culinaire 
termen gaat leren als hij de eigen cultuur als een referentiepunt bij de verwerving van de 
nieuwe taal- en cultuurkennis gebruikt omdat – etymologisch gezien – de Bulgaarse 
“taart” in het Nederlands een “gebakje” is, het Nederlandse “gebak” in het Bulgaars een 
“koekje” is terwijl het Nederlandse “koekje” in het Bulgaars een “biscuit” heet... 

 

4. Woorden en uitdrukkingen in de basistekst die in het Nederlands niet heel 

frequent zijn. 

In hoofdstuk 3.5. Vrije tijd, toerisme, sport vindt men in de Bulgaarse basistekst zinnen 
als: “Ik wou graag een bergbeklimmersuitrusting, een skiuitrusting huren.” 

De selectie van deze uitdrukkingen is door de bedoeling gemotiveerd om een alge-
meen geldende basistekst samen te stellen. Maar vanuit het criterium van de meest 
frequente woordenschat in het Nederlands waren de lexicale eenheden in verband met 
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het bergtoerisme zeker weggevallen. Men vraagt zich af hoe vaak een Bulgaarse toerist in 
Nederland of Vlaanderen ernaar zou informeren.  

Een soortgelijke vraag duikt op ook in hoofdstuk 3.3. Gerechten. Dat daar alle moge-
lijke vissoorten en zeevruchten staan is begrijpelijk. Deze woordenschat zullen  Bulgaren 
die Nederland of Vlaanderen bezoeken beslist kunnen toepassen. Maar in Nederland of 
Vlaanderen zal een bestelling als 

“Brengt u mij alstublieft de beste wijn van deze regio!” 

wat vervreemdend klinken. Net zoals de hele reeks deegwaren en nagerechten die in 
de Nederlandse en Vlaamse keuken niet zonder meer voorhanden zijn. 

In verband met typerende taalcommunicatieve bijzonderheden en hun vertaling kan 
men nog op een ander probleem wijzen. Om sommige brontaaleenheden communicatief 
equivalent in de doeltaal te kunnen omzetten blijken gemotiveerde weglatingen of toe-
voegingen in veel gevallen heel belangrijk – hoe klein deze lexicale veranderingen ook 
zijn. In een discussie over cultuurspecifieke bijzonderheden kunnen we de rol van de 
clichéwoorden en -uitdrukkingen niet buiten beschouwing laten. En omdat iedereen de 
eigen culturele bagage in zich meedraagt, is het niet vanzelfsprekend dat een Nederlands 
lerende buitenlander de Nederlandse clichés zonder meer gebruikt. In de eigen taal 
bestaan er andere clichéwoorden met dezelfde of soortgelijke communicatieve functie en 
connotatie, van dezelfde stijllaag maar lexicaal afwijkend. Vanuit de eigen culturele 
achtergrond zou een Bulgaar die Nederlands leert niet zelfstandig op het idee komen om 
woorden of uitdrukkingen als “hartstikke”, “lekker”, “zeg maar”, “nou”, “noem maar op” te 
gebruiken. Eigenlijk kan het gebruik van deze clichéwoorden niet met behulp van een 
taalgids of zelfs een leerboek aangeleerd worden, gewoon omdat de omgangstaal zo 
veelvoudige gebruiksmogelijkheden en -varianten heeft ontwikkeld dat alleen het contact 
met de moedertaalsprekers en het taalgebied een buitenlander in staat kan stellen om de 
cultuurspecifieke details van de vreemde taal te verwerven. 

Voorts blijken toevoegingen of weglatingen nodig te zijn, ook bij woorden als het 
Nederlandse “alstublieft” en “graag” die vaak ook de waarde van clichéwoorden hebben. In 
dit opzicht zijn de verschillen in verwachtingspatronen en gedragsnormen tussen het Bul-
gaars en het Nederlands bepaald niet klein. In het Bulgaars wordt “alstublieft” minder vaak 
gebruikt dan in het Nederlands, zonder dat men onbeleefd is. In de Bulgaarse equiva-
lenten van Nederlandse zinnen als “Mag ik de sleutel voor kamer 112 alstublieft?”, “Vult u 
alstublieft dit aanmeldingsformulier in!” of “Mag ik uw paspoort alstublieft?” staat normaal geen 
“alstublieft”. Het eventuele gebruik daarvan beklemtoont de zin bijzonder sterk. 

De hier genoemde problemen zijn natuurlijk geenszins alleen verklaarbaar door het 
specifieke concept van de taalgids dat de variabiliteit in de geïntendeerde communicatie 
in zekere mate beperkt. Ook al zou de vertaler niet primair als vertaler fungeren, maar als 
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samensteller en auteur (van de basistekst inbegrepen) de taalgids mogen ontwerpen, een 
groot deel van de problemen blijft verder bestaan. In hoeverre zijn structurele of lexicale 
weglatingen gemotiveerd om het specifieke karakter van taalnormen en conventies te 
kunnen weergeven?  

Als het criterium van de frequentie van woorden en uitdrukkingen in de twee talen bij 
de selectie van de woordenschat beslissend is, hoe moet dan het aantal van de soms heel 
verschillende meest frequente woorden in beide talen worden gecombineerd in een 
vooraf gegeven beperkte omvang? 

Zullen de gemaakte noodzakelijke omschrijvingen bij woorden die in de betrokken 
doeltaal geen directe equivalent hebben, voldoende zijn voor het begrijpen van cultuur-
specifieke details? Hoe moeten de cultuurspecifieke begrippen in een taalgids opgenomen 
worden die veel beperktere mogelijkheden heeft dan een woordenboek?  

In hoeverre kan men bij de vertaling van lexicale eenheden van de basistekst met hun 
normale vastgelegde equivalenten de in de doeltaal soms vreemde connotaties vermijden 
die door de directe en nauwkeurige vertaling eventueel gewekt worden?  

In hoeverre kan men de communicatieve equivalenten van typerende woorden en 
uitdrukkingen die met een andere culturele achtergrond en andere verwachtingspatronen 
verbonden zijn in de doeltaal zoeken en op referentiepunten daar steunen? 

Een vreemde taal leren betekent ook uitbreiden van de interculturele competentie om 
aan de verwachtingspatronen van de gesprekspartner tegemoet te kunnen komen. Hoe 
we dat alles kunnen realiseren in een tijd, wanneer interculturele communicatie steeds be-
langrijker wordt is eigenlijk het brede terrein zowel voor onderzoek als ook voor nieuwe 
onderwijsmethoden. 
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De voorliggende studie schetst een korte typologische, heel synthetische vergelijking 
met het protoptype van het Germaans gebaseerd op de eruitspringende kenmerken in 
twee Germaanse talen, het Engels en het Nederlands die een nogal uiteenlopende 
evolutie uitstippelen als twee vertegenwoordigers van de Westgermaanse tak van de 
taalfamilie tegen verschillende historische achtergronden. 

De meest vooruitspringende kenmerken van de Germaanse vormleer, zinsbouw 
en woordenschat zijn de volgende (König & Van der Auwera 1994): 

-  de sterke en zwakke verbuiging van naamwoorden 
- verschillende middelen van meervoudsvorming (Umlaut inbegrepen) 
-  genusverdeling en uitdrukkingsmanieren ervan 
-  synthetische en analytische uitdrukking van de naamval 
-  de persoonlijke en andere voornaamwoorden 
-  sterke en zwakke verbuiging van adjectieven 
-  primaire tijdoppositie van het praesens versus het praeteritum, waaruit later in de mo-

derne fasen van de talen een ingewikkeld analytisch symmetrisch tijdenstelsel voort is 
gekomen  

-  de tegenstelling indicatief – subjunctief 
-  sterke (Ablaut) en zwakke vervoeging 
-  analytische vorming van het passivum  
-  causatieve/inchoatieve verhouding: Umlaut en/of Ablaut effecten 
-  getalwoorden volgens de decimale en duodecimale principes 
-  woordvolgorde van bepaalde en bepalende woorden 
-  volgorde in vaste/losse hoofdzinnen en ondergeschikte zinnen 
-  types ondergeschikte zinnen 
-  consecutio temporum 
-  samenstelling en afleiding als middel van woordschatverrijking 
-  afgeleide werkwoorden in Germaanse talen (met hun overeenkomstige phrasal verbs) 
-  wijzen van achtervoeging 
-  de opbouw van de elementaire en uitgebreide woordenschat 
-  de bronnen van de woordenschat en het lot van ontleende en inheemse woorden 
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- semantische evolutie van de meest voorkomende Germaanse worden 

Laten we nu de twee talen toetsen aan de hand van enkele van voornoemde empi-
rische criteria. Vanwege de beperkte omvang van deze bijdrage zullen daarbij alleen 
bepaalde aspecten worden belicht. Om dezelfde redenen zal ook het aantal voorbeelden 
sterk worden beperkt. Voorts zij verwezen naar de aan het slot van het artikel 
aangegeven bronliteratuur.  

 

De sterke en zwakke verbuiging van naamwoorden 

Het onderscheid tussen sterke en zwakke naamwoorden is al sinds de taalfase van 
het Middelengels niet meer geldig, omdat de verbuigingsklassen verdwenen als gevolg 
van de reductie van niet-geaccentueerde klanken, het naamvalsynchretisme en het verlies 
van naamvalsuitgangen. Het Engelse sterke paradigma van het naamwoord (bijv. OE stan 
van de a-stammen-verbuiging) heeft de overhand gekregen boven de andere paradigmata. 
Middelnederlands heeft zijn stelsel met twee verbuigingen en vier naamvallen wel 
bewaard. De moderne taalfase van zowel het Engels als het Nederlands toont een 
algemene vereenvoudiging van de verbuiging met één enkel enig analytisch paradigma 
(Donaldson 1997). 

 

Meervoudsvorming 

Engels veralgemeende de uitgang -s van het sterke a-stamparadigma. De uitgangen: 
zero, -ren, -n, en de Umlaut worden slechts als uitzonderingen gebruikt. Dwz. die  respec-
tieve naamwoorden zijn slechts overblijfsels van andere verbuigingen. Daaraan voegde 
men vreemde meervoudsuitgangen uit het Grieks, Latijn, Hebreeuws, enz. en de 
singularia en pluralia tantum toe (Quirk & Greenbaum 1984). 

Het Nederlands gebruikt de uitgangen -n (van de zwakke verbuiging) en -s als 
hoofduitgangen en in sommige gevallen concurreren deze twee uitgangen met elkaar 
voor één en hetzelfde woord (bijv. zonen en zoons). Het Nederlands kent ook een 
overblijfsel van de aparte verbuiging voor onzijdige naamwoorden in de vorm van de 
uitgang -eren zoals in kind – kinderen. Umlaut-naamwoorden zijn gering in aantal, maar 
toch kan worden opgemerkt dat het er meer zijn dan in het Engels. Natuurlijk heeft ook 
het Nederlands tevens Griekse, Latijnse en andere vreemde meervoudsuitgangen 
overgenomen, zoals museum – musea, al bestaat er de laatste decennia een duidelijke 
neiging om deze woorden aan te passen aan de inheemse standaardparadigma’s: museum – 
museums is al tamelijk gebruikelijk. 
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Genus verdeling en de uitdrukkingsmanieren ervan 

Het Engels heeft een drie-genus stelsel dat oorspronkelijk was gebouwd op gram-
maticale principes en later werd omgevormd naar natuurlijk geslacht, zodat het moderne 
Engels meer dan 90% onzijdige (nietbezielde) naamwoorden omvat en de overige 
mannelijke en vrouwelijke naamwoorden volgens het natuurlijke geslacht worden bepaald. 
Het Engels kent ook onder bepaalde omstandigheden een verschijnsel van genus-hertoe-
bedeling langs de richtlijnen van het Oud-Engelse genus: in gedichten, allegorieën, 
retorische figuren, affectieve woordenschat. De genus-markering voor vrouwelijke of 
mannelijke instanties vindt plaats door analytische middelen, door de toevoeging van 
woorden zoals: lady-, female-, she- of he- zoals in female-teacher. (Ciutacu & Apahideanu 2005)  

Het Nederlands heeft het oorspronkelijke drie-genus stelsel feitelijk tot een twee-
genus stelsel teruggebracht, waarbij 75% van de woorden samen mannelijk of vrouwelijk 
(de-woorden) zijn en ongeveer 25% onzijdig (het-woorden) zijn. Het genus wordt ook  
aangeduidmet bepaalde achtervoegsels of voorvoegsels. Bijvoorbeeld be- brengt onzijdig-
heid teweeg of -ing drukt vrouwelijkheid uit.  

Het genus blijft in het Nederlands tamelijk grammaticaal en is niet per sé natuurlijk 
gericht. Om dit te bewijzen nemen wij het voorbeeld van het meisje (onzijdig wegens het 
achtervoegsel) en het wijf (onzijdig ondanks het natuurlijke geslacht van de referent).  
Hoewel het Nederlands slechts twee genera heeft, blijven we toch spreken over persoon-
lijke anaforische voornaamwoorden: hij, zij en het die met de drie oorspronkelijke genera 
in het Oud Germaans overeenkomen. Het Nederlands volgt hier de Scandinavische talen 
(met uitzondering van het IJslands). 

 

Naamvaluitdrukking: synthetische en analytische middelen 

Het Oudengels was een zeer synthetische taal met talrijke paradigmata en uitgangen, 
maar modern Engels is in de loop der tijd een zeer analytische taal geworden. Derhalve is 
nu de naamvalmarkering door uitgangen zeer beperkt: de -s uitgang van de genitief stamt 
uit de a-verbuiging en de resterende naamvallen worden aan de hand van voorzetsels 
aangeduid: d.w.z. to voor de datief en meerdere of geen voorzetsels voor de accusatief.  

Het Oudnederlands was eveneens een synthetische taal en leek sterk op het Oud-
engels. Modern Nederlands vertoont een hoog analytisme doordat bijvoorbeeld de naam-
vallenmarkering door middel van uitgangen zeer schaars is. De -s voor de genitief is ook 
hier afkomstig van de sterke verbuiging van mannelijke en onzijdige naamwoorden. Voor 
de datief gebruiken wij het voorzetsel aan en voor de aanduiding van de accusatief 
worden andere voorzetsels gebruikt of geen (Donaldson 1997). Hier is het parallelisme 
met het Engels bijna volledig. Toegegeven, er zijn archaïsche versteende uitdrukkingen in 
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het Nederlands waar de oude genitief of datief/locatief te bespeuren valt zoals in: in naam 
des vadersof Den Haag.  

   

Primaire tijdoppositie van het praesens versus het praeteritum 

Zowel Engels als Nederlands kenden een primaire tijdoppositie tussen het praesens 
en het praeteritum, net als alle Germaanse talen. De aspectuele tegenstellingen werden 
medeuitgedrukt en mede-inbegrepen. Hun moderne fase toont een drievoudige indeling 
van het aspect: onbepaald, perfectief en duratief (voor continuïteit). Het moderne Engels 
wijst op een volledige grammaticalisering ervan, terwijl modern Nederlands slechts een 
grammaticalisering van de eerste twee aspecten kent: het onbepaalde aspect en het 
perfectief. Het duratief blijft tamelijk gelexicaliseerd. Als gevolg daarvan heeft het Engels 
voor de indicatieve wijs  een 16-tijdenstelsel dat 4 tijdassen overspant, waarbij elke as 4 
tijden omvat, terwijl het Nederlands een 8-tijdenstelsel voor de indicatieve wijs bezit dat 
dezelfde vier tijdassen overspant: 3 reële tijdassen (verleden, praesens en toekomst) en 
een virtuele, weerkaatste as (de toekomst in het verleden) omwille van symmetrie en 
evenwicht. De meeste tijden vertonen in beide talen analytische kenmerken. 

 

De indicatief – subjunctief tegenstelling 

De oorspronkelijke Germaanse tegenstelling tussen de indicatief en de subjunctief is 
slechts in geringe mate bewaard in de moderne fasen der talen, omdat de (synthetische) 
subjunctief een bescheiden rol speelt. De analytische vormen van de subjunctief met ver-
bleekte modale hulpwerkwoorden zoals may en mogen vervangen stilletjes de synthetische 
vormen. Gezien het groeiende analytisme van beide talen is het echter logisch dat de 
ontwikkeling zo moest verlopen (König & Van der Auwera 1994). 

 

Sterke en zwakke verbuiging 

Modern Engels heeft het aantal sterke werkwoorden gewijzigd en sommige sterke 
werkwoorden ook vervangen. Deze sterke, door Grimm in zeven klassen ingedeelde 
werkwoorden behoorden ooit tot het gemenebest van de Germaanse talen. Sommige 
werkwoorden werden zwak en andere verdwenen, waarbij ze vervangen werden door 
Romaanse werkwoorden en/of betekenisveranderingen ondergingen. Het is ook waar dat 
omgekeerd zwakke werkwoorden sterke werkwoorden geworden zijn. Dus kan worden 
opgemerkt dat de twee klassen verschuivingen in beide richtingen hebben doorgemaakt 
en dientengevolge heeft modern Engels een nieuwe, heterogene, historisch er niet mee 
overeenkomende indeling: de regelmatige en onregelmatige werkwoorden.  
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Modern Nederlands bewaart de oorspronkelijke indeling beter en nauwkeuriger. De 
zeven klassen kunnen worden herkend aan de Ablauttypen die met de Oudgermaanse 
types overeenstemmen. Men kan ook de tweede en derde vorm uitelkaar houden, zoals 
bij nemen – nam/namen – genomen, wat in het geval van het moderne Engels volledig 
verloren is gegaan.   

 

De lijdende en reflexieve vorm 

De lijdende vorm kiest in modern Engels en modern Nederlands de hulpwerk-
woorden be en get voor het Engels en worden voor het Nederlands. In vergelijking met de 
Gotische lijdende vorm wijken beide talen van het Germaanse synthetische patroon af 
(Van Bree 1987). De actieve vorm is tegengesteld aan de lijdende. De reflexieve vorm 
ontstaat als gevolg van grammaticalisatie van de ontwikkelingsgang van coreferentialiteit 
en herfunctionalisering van de persoonlijke voornaamwoorden en neemt een deel van de 
functies van de middelvorm over, die in oude talen te ontdekken valt.  

 

Causatieve – inchoatieve verhouding 

In beide talen kunnen morfologische paren van de aard: onovergankelijk/ 
overgankelijk zoals fall/fell en vallen/vellen uit dezelfde stam aangetroffen worden. Maar nu 
ontstaan zulke morfologische paren niet meer, dus deze procedure is niet meer produc-
tief. Causativiteit wordt nu door gegrammaticaliseerde en gelexicaliseerde procedures 
uitgedrukt. Het Engels maakt gebruik van constructies met: make, have, get, let, set gevolgd 
door infinitivi of deelwoorden, terwijl het Nederlands op laten en doen gevolgd door 
infinitivi terugvalt. 

 

Woordvolgorde 

Dankzij zijn synthetische kenmerken met een rijk flexiestelsel zou het Oud 
Germaans een losse volgorde hebben gehad. Modern Engels en modern Nederlands 
moeten een vaste volgorde aanhouden, omdat zij analytische talen zijn geworden. Het 
patroon SOV wordt door de beide talen behouden in hoofdzinnen. In ondergeschikte 
zinnen toont Nederlands een SOV woordvolgorde, die in alle andere moderne 
Germaanse talen opkomt, behalve in Modern Engels, dat een SVO ook in 
ondergeschikte zinnen bewaart. Wat betreft de OVS woordvolgorde kunnen wij zeggen 
dat zij verplicht is in modern Nederlands zoals in vandaag ziet hij dat... terwijl zij in modern 
Engels deze functie alleen in beperkende en nadrukuitdrukkende samenhangen vervult 
zoals in : only now can I see it of little did she know. (Quirk & Greenbaum 1984). 
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Consecutio temporum 

Beide Germaanse talen beschikken over strenge regels voor het gebruik van de 
tijden in ondergeschikte zinnen. Modern Engels verbiedt het gebruik van de toekomstige 
tijd in conditionele en temporale zinnen om de tweeduidigheid van will als modaal en als 
hulpwerkwoord voor de toekomstige tijd te vermijden in bijvoorbeeld de verwoording 
van wetten terwijl modern Nederlands het toestaat. De volgorde van de tijden stippelt in 
beide talen een logisch en symmetrisch parcours uit met gelijkvormige regels.  

Terwijl Nederlands het gebruik van de conditionele wijs in conditionele zinnen van 
type 2 en 3 toestaat, verbiedt het Engels dit. Derhalve merken wij op dat Nederlands hier 
een innovatieve afwijking is op het Oud Germaanse prototype. Het Engels en het 
Nederlands maken ook gebruik van de synthetische aanvoegende (subjunctieve) wijs in 
conditionele zinnen van type 2 en 3. 

 

Werkwoorden met voorvoegsels en phrasal verbs 

Modern Nederlands gebruikt in zeer hoge mate voorgevoegde werkwoorden 
(scheidbare en onscheidbare werkwoorden) om zijn woordenschat te verrijken. Modern 
Engels kent dezelfde procedures, maar maakt geen onderscheidt tussen scheidbare en 
onscheidbare werkwoorden. Het Engels heeft echter phrasal verbs (partikelwerkwoorden) 
die, ook door Scandinavische patronen ingegeven, nog steeds hoog produktief zijn in 
combinatie met woorden van Germaanse afkomst. Deze verrijken de taal en komen 
redelijk overeen met de Nederlandse scheidbare en onscheidbare werkwoorden. Hun 
partikels mogen in sommige gevallen niet verplaatst worden, wanneer we de betekenis 
willen behouden. Zo betekent bij voorbeeld to see through something (iets doorzien) iets 
anders dan to see something through (iets tot een goed einde brengen).   

 

Opbouw van de basis- en uitgebreide woordenschat  

Modern Engels en Modern Nederlands hebben net als andere Germaanse talen een 
gemeenschappelijke Germaanse woordenschat, maar het Engels in mindere mate. Zowel 
Engels als Nederlands vertonen Latijnse, Griekse, Franse en andere vreemde invloeden. 
Het verschil is dat het Engels een veel sterkere invloed heeft ondergaan van het Frans 
dan het Nederlands. Deze invloed heeft het uiterlijk van modern Engels doorslaggevend 
gevormd. De Franse aanwezigheid laat zich zowel in de basiswoordenschat als in de 
uitgebreide wordenschat van het Engels sterk voelen (Baugh & Cable 1991). 
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De bronnen van de woordenschat en het lot van ontleende en inheemse woorden. 

De hoofdbronnen van het Engels zijn Germaanse woorden (van Indo-Europese en 
van verder onbekende afkomst) uit het Oudengels, het Deens en het Noors, Latijnse en 
Griekse woorden ontleend in alle tijdperken (Kerstening, Renaissance, Verlichting, we-
tenschappelijke moderne tijd), Franse woorden van de Middelengelse tijd en later (voor 
feodale instellingen, prestige, luxe, wetenschap enz.), en woorden uit allerlei talen van de 
wereld, het Nederlands inbegrepen. Vele Oudengelse woorden werden door Franse 
lexemen vervangen en de Oudengelse zijn vervolgens verdwenen of van betekenis 
veranderd om de concurrentie met de Franse ontleningen te vermijden, om het principe 
van Humboldt in gesprek te brengen. 

Als een opgeworpen tegenfactueel probleem kunnen we opmerken dat het Engels 
er zonder Normandische inval nu als Nederlands uitgezien zou hebben, al zou het 
natuurlijk wel een taal zijn geweest, vermengd met Ingweoonse kenmerken en een sterk 
Deens-Noorse inslag.   

Het Nederlands is een meer conservatieve taal dan het Engels en is trouw gebleven 
aan de sterk Germaanse inslag van haar woordenschat en grammatica. Het Nederlands 
heeft dezelfde Germaanse basiswoordenschat als andere Germaanse talen met 
Germaanse woorden van Indo-Europese afkomst en van verder onbekende afkomst, met 
een substantiële bijdrage van Latijn en Grieks op het veld van wetenschap en 
christendom, met Franse woorden die prestigefuncties vervullen, instellingen benoemen 
of op luxe wijzen en met oudere of nieuwere ontleningen aan het Engels voor sociale 
functies, prestige, wetenschap en economie. Het Nederlands heeft ook een groot aantal 
woorden aan andere talen van de wereld ontleend. 

Duits heeft een vormende functie vervuld als model voor vele software 
leenwoorden (leenvertalingen) en ook hardware leenwoorden (ontleningen) (Ciutacu 
2006: 79) en gold als een culturele catalysator voor de ontwikkeling van de Nederlandse 
woordenschat. Net als voor andere Germaanse talen, behalve het Engels. Tegenwoordig 
is juist de invloed van het Engels het sterkste van alle talen en dat begint 
identiteitsproblemen op te leveren, wanneer taalpuristen en sociologen kritiek uiten 
betreffende de Anglosaksische golf der globalisatie. 

 

Conclusie 

Vanuit sommige gezichtspunten is Nederlands een beter en conservatiever voor-
beeld van een Germaanse taal dan Engels. Hoewel beide talen een op elkaar gelijkende 
grammatica hebben die een Germaans prototype vervult, is de woordenschat het door-
slaggevende kenmerk dat de twee Germaanse talen onderscheidt en Nederlands toont als 
een waardiger navolger van het Oudgermaanse empirische prototype.  
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Die Vlaamse Gaai 

Edna Deudney-Prinsloo (vh Port Elizabeth & Olomouc) 
 
 

Voor my geestesoog sien ek hom weer soos daardie heel eerste keer op TV, prof. Jos 
Wilmots in sy hoedanigheid as taalkundige in gesprek met ŉ vraesteller. ŉ Dokumentêre 
program of  ŉ private video? Ek onthou nie meer nie. Wat ek wel onthou, is dat my 
goeie vriend en huidige eggenoot, Theo Puttemans, die waardige professor aangeprys het 
as een van die voorste vaandeldraers van die Nederlandse Taal en Kultuur, iemand wat 
volgens hom ŉ goeie bondgenoot sou kon wees vir Afrikaans. Voeg daarby die professor 
se dwingende voorkoms, sy kundigheid en humor en geen wonder dat ek besluit het om 
persoonlik kennis te maak nie. Dit was immers die vroeë negentiger jare van 
entoesiastiese toenadering tussen Afrikaanse en Nederlandse akademici.   

Snoesig geklee in ŉ uitrusting van koningsblou met ŉ lang bypassende mantel, 
begewe ek my dus op ŉ goeie dag na Hasselt. Die professor verwelkom my in lewende 
lywe. Hy is hartlik dog, haastig. Met die nodige mate van hoflikheid word ek in sy motor 
gebondel en nie te lank nie of ons bevind ons in die kafeteria van die Limburgse 
Universiteit. Geen diepgaande gesprek nie, slegs enkele vriendelike woorde so tussen die 
versnaperinge deur en kort voor lank is ek reeds weer op pad terug na Brussel. Eintlik ŉ 
bra teleurstellende ontmoeting bieg ek aan die vriende by wie ek tuisgaan. Dit wil sê wat 
die bevordering van Afrikaans betref. Ek verswyg die professor se dwingende 
magnetisme.   

Terug in Suid-Afrika word my tyd en aandag deur die gewone verpligtinge van dosent 
Afrikaanse en Nederlandse Letterkunde in beslag geneem. Theo Puttemans wat in daar-
die stadium ŉ navorsingspos aan die Nelson Mandela Metropolitaanse Universiteit 
beklee het, deel my op 'n goeie dag mee, dat twee Vlaamse Gaaie in die land aangekom 
het en op die lughawe vir ons wag. Vlaamse Gaaie? Sy benaming vir die uitgelese en 
imposante here wat ons in ons afgeleefde Alfa-Sud gaan haal. Souwest, my mooi ou 
woning daar langs die see in Schoenmakerskop net buite Port Elizabeth, was in daardie 
bedrywige jare vir meerdere oorsese gaste ŉ tuisgaanplek, maar ek sonder doelbewus dié 
besoek van prof. Jos Wilmots uit. Ek noem ook elkeen van die dae waarop ek met hom 
kontak gehad het, goed. Dit is immers my dankbare vermoede dat dit deur sy toedoen is, 
dat daar vroeg in Februarie 1996 begin is met die eerste lesings Afrikaans aan die 
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Univerzita Palackeho in Olomouc. Maar wag, ek loop my storie vooruit, so asof ek die 
laaste blokkie van ŉ legkaart wil inplaas nog voor enige van die ander blokkies uitgepak is.  

Die tydsduur van prof. Wilmots se besoek was kort. Wat daarop gevolg het, was 
egter lotsbepalend. Eerstens, op ŉ goeie dag vroeg in 1995 die jongste nuusbrief van die 
Nederlandse Taalunie. So half sonder om ag daarop te slaan, lees ek van ŉ vakature vir ŉ 
dosent Nederlands en Afrikaans aan ŉ Tsjeggiese universiteit. Nogal vreemd, maar beslis 
interessant, dink ek later, effens spyt dat my Nederlands nie sodanig is, dat ek studente 
daarin taalvaardig sou kon maak nie. Maar wat van Theo? Eers toe ek dié moontlikheid 
met hom bespreek, verneem ek by Theo van die Taalunie se wye betrokkenheid by die 
aanbod van Nederlandse Taal en Kultuur aan verskeie universiteite in Oos-Europa. Met 
entoesiasme vertel hy van die Somerkursusse in Hasselt waarby talle studente uit die 
Oos- en Wes-Europese universiteite jaarliks baat vind. Volgens hom is prof. dr. Jos 
Wilmots persoonlik die dryfveer agter al die suksesvolle inisiatiewe Nederlands aan 
universiteite in Oostenryk, Tsjeggië, Slowakye, Pole, Hongarye, Rusland, Bulgarye, noem 
maar op!  

“En jy noem hom ŉ Vlaamse Gaai?”  

“Beslis ja, want die Vlaamse Gaai is die mees gedistingeerde en kleurvolle van al die gevleuelde 
spesies in Europa. Wag maar totdat jy self een in die kyker kry. Dan sal jy weet wat ek bedoel.”  

Ewe stoutmoedig besluit ons toe om ŉ gesamentlike aansoek te rig. Ons stel voor 
om die pos te deel, Theo die Nederlands, ek die Afrikaans. Ons noem prof. Wilmots as 
referent.   

ŉ Kykie na ons persoonlike omstandighede in daardie stadium verduidelik ons 
waagmoed. Ons het albei met idealistiese ywer meegehelp aan die demokratiese oorgang 
van ’94. Tydens die verkiesing het die ontvangs, verblyf en logistiek vir die buitelandse 
waarnemers in Port Elizabeth en omstreke, asook die verkryging en toewysing van 
plaaslike gidse vir elk van die waarnemers, op Theo skouers gerus. Graag sou hy in Suid-
Afrika wou aanbly, maar vir hom as Belg was daar geen hoop op ŉ vaste pos nie. Ons 
het dus reikhalsend uitgesien na ŉ reaksie op ons aansoek. Die eerste positiewe teken was 
ŉ berig van dr. Wilken Engelbrecht, hoof van die afdeling Nederlands aan die universiteit 
in Olomouc. Hy en sy vroutjie Jana, vlieg na Suid-Afrika om die ALV-kongres in 
Bloemfontein by te woon. Hy stel voor om ons te ontmoet. Ons antwoord met ŉ 
uitnodiging van verblyf by ons in Schoenmakerskop, asook ŉ dag of twee op ŉ historiese 
plaas in die Boland. Dié keer sorg ons vir ŉ ordentlike ryding, een van Nelson Mandela 
Metropolitaanse Universiteit se nuwe kombi’s. 

Die eerste indrukke wat ons van Wilken en Jana gekry het, was die van twee 
sagsinnige en opregte jong mense, intelligent, hardwerkend en ambisieus, waardige 
meewerkers en beskermlinge van die Vlaamse Gaai. Beskermlinge? Ja, want as ek daaroor 
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nadink, is dit wat prof. Jos Wilmots doen. Hy kyk mense deur, prys verdienste en waar 
enigsins moontlik sorg hy dat dit beloon word. Diegene wat hy eenkeer onder sy vleuels 
geneem het, kan verseker wees dat hy hulle nooit sal faal nie. Hy is en bly mentor en 
vriend vir ŉ wye verskeidenheid van uiteenlopende mense, elkeen met hulle eie 
besondere talente en kleiner of groter swakhede. Uit elkeen van hulle weet hy die beste te 
haal. Wel is hy krities, maar sy afkeer en misnoeë is nooit onregverdig nie en selde of ooit 
blywend. Daarvoor is hy te ruimhartig en groot van gees. Veral in die jare dat ek die 
voorreg gehad het om behulpsaam te wees by die jaarlikse somerkursusse in Hasselt, het 
ek so stil-stil my waarnemings gemaak. In ons diskussies het Theo, wat hom oor ŉ veel 
langer tydperk ken, dié indrukke bevestig. 

Die vervolg op die egpaar Engelbrecht se besoek was dat Theo in September 1995 en 
ek in Februarie 1996 aan die universiteit in Olomouc begin les gee het. Tot aan die einde 
van die laaste semester 1997 het ons die pos gedeel. Daarna het die moontlikheid van ŉ 
aanstelling aan die Sorbonne Theo weggelok. Voorwaarde was dat hy voor Juniemaand 
die volgende jaar sy doktorale proefskrif moes voltooi en suksesvol verdedig. Prof. dr. 
Jos Wilmots se teenwoordigheid by die vreugdevolle geleentheid van sy promosie, het 
grotendeels vergoed vir die afwesigheid van sy eie ouers. Tans is Theo Hoofdosent aan 
die Sorbonne en Spesialis in Toegepaste Taalkunde, meer bepaald Nederlands vir anders-
taliges. Volgens hom is sy akademiese sukses grotendeels te danke aan die onvervangbare 
ervaring wat hy as dosent by die Hasseltse somerkursusse onder die inspirerende 
leierskap en taktvolle voogdyskap van prof. dr. Jos Wimots  opgedoen het. 

Maar om terug te keer tot Olomouc, ek glimlag meewarig as ek terugdink aan hoe ek 
daar in die begin in gebroke Duits die grondbeginsels van Afrikaanse fonologie aan die 
eerste groepie Tsjeggiese studente probeer uitlê het. Dit was asof ek die bietjie kennis van 
my moedertaal soos ŉ brose twygie in my hande hou en dit moeisaam probeer inplant in 
vreemde grond. Dog, nie sonder sukses nie, want in die loop van jare en veral in die 
bekwame sorg van my opvolger, dr. Lianne Barnard, het dié twygie uitgegroei tot 'n 
viriele loot van een van die grootste bome langs prof. Jos Wilmots se lewenspad. Bome 
langs sy lewenspad ? Ja, soos bakens staan hulle daar, al die suksesvolle inisiatiewe wat hy 
terwille van die Nederlandse Taal en Kultuur onderneem het. Ander sal meer uitvoerig 
die besonderhede  van dié suksesse kan uitspel. Met my bydrae poog ek slegs om aan 
hom dank en hulde te betuig vir sy lotsbepalende invloed op my en my eggenoot se 
lewens. Waar ook al die Vlaamse Gaai in die toekoms sy vleuels mag sprei, ons sal graag 
in sy skadu bly vertoef. Sy ideale is ons ideale.  
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Sint Lutgardis van St.-Truiden in Praag 

en Vlamingen aan de wieg van de universiteit van Olomouc 

Wilken Engelbrecht (Olomouc) 
 
 

Onder de Tsjechische steden is Praag ongetwijfeld de bekendste. En één van de 
bekendste en meest markante plekjes in Praag is weer de Karelsbrug, waarvan de eerste 
steen in tegenwoordigheid van keizer Karel IV werd gelegd op 9 juli 1357, precies om 
5.31 uur ’s morgens. Wij kennen de 516 meter lange brug met de prachtige reeks van 30 
heiligenbeelden, maar dat is niet altijd zo geweest. Deze beelden zijn pas vanaf 1683 
geplaatst. De grootste groep werd geplaatst in de jaren 1706-1714 en is van de hand van 
drie beeldhouwers, Mathias Wenzel Jäckel (1655/1738), Ferdinand Maximilian Brokoff 
(1688-1731) en Matthias Bernhard Braun (1684-1738). Van de genoemde beeldhouwers 
wordt de laatste als de beste beschouwd en zijn beste werk is weer het beeld De droom van 
Sint Luitgard uit 1710 dat wordt beschouwd als een van de hoogtepunten van de 
Boheemse barok. 

 

De opdracht tot het beeld werd gegeven door Eugenius Tyttl, abt van de Cister-
ciënzer abdij in Plasy (Plass) en het beeld maakte Braun in één slag beroemd. Wie was 
deze Luitgard? De heilige in kwestie was Lutgard (Lutje) van Sint-Truiden. Zij werd in 
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1182 geboren in Tongeren en trad op twaalfjarige leeftijd in het Benedictinessenklooster 
in Sint-Truiden in, omdat haar bruidschat als gevolg van economische problemen 
verloren was gegaan. In visioenen zag zij de wonden van Christus (het thema van het 
beeld op de Karelsbrug) en ook zijzelf kreeg in haar visioenen de zogeheten stigmata – 
waarheidsgetrouwe afbeeldingen van deze wonden, incl. bloed. Omdat ze de Bene-
dictinessen niet streng genoeg vond, trad Lutgardis in 1206 in bij de Cisterciënzerinnen 
van Couture-Saint-Germain. Ze verhuisde later naar de abdij van Nijvel en tenslotte naar 
Aywières bij Luik, waar ze de rest van haar leven doorbracht. De laatste elf jaar van haar 
leven was zij blind, een feit dat zijzelf beschouwde als een zegening, omdat ze zich zo 
zonder afleiding aan bidden en mediteren kon wijden. Op 16 juni 1264 stierf zij in het 
klooster te Aywières. Haar levensbeschrijving Via piae Lutgardis werd geschreven door 
Thomas van Cantimpré. In 1274 maakte Willem van Affligem (1210-1297) een Vlaamse 
bewerking Leven van Sint-Lutgard van de Latijnse versie die in het algemeen wordt be-
schouwd als een van de mooiste Middelnederlandse berijmde heiligenlevens. Lutgardis is 
de patroonheilige van zwangere vrouwen, blinden en van de Vlaamse Beweging, dit 
laatste omdat zij volgens de legende aan de hl. Maagd de gunst vroeg om nooit ‘Waals’ te 
hoeven te leren, zodat zij geen abdis kon worden. 

Waarom staat deze Vlaamse op de Karelsbrug? Eigenlijk weet niemand het. De 
opdracht kwam van een Cisterciënzer abt, dus van de mannelijke parallelle orde. Er zijn 
veronderstellingen dat er een Silezisch voorbeeld zou zijn geweest. Gezien de nauwe 
contacten die tot het verlies van Silezië in 1742 bestonden met Bohemen en Moravië, is 
dat goed mogelijk.1 Maar er is wellicht een logischere verklaring.  

Beeldhouwer Matthias Bernhard Braun werkte oorspronkelijk in Tirol, waar hij van-
daan kwam. Graaf Franz Anton Sporck (1662-1743) bezocht in 1704 Bosen (nu Bolzano) 
om zijn oudste dochter naar het klooster te begeleiden, waar hij Braun ontmoette en hem 
overhaalde om naar Praag te komen. Deze kwam inderdaad rond 1708 naar Bohemen, 
begon in opdracht van de jezuïetische rechtenfaculteit met een beeld van de hl. Ivo en 
maakte in 1710 het reeds genoemde beeld van de hl. Lutgardis om daarna de eerder 
begonnen opdracht in 1711 af te maken. 

Graaf Sporck was een nogal excentrieke persoonlijkheid, een politiek invloedrijke 
man en een groot kunstminnaar. Het prachtige barokke slot in Kuks (Kukus) is in zijn 
opdracht gebouwd (en goeddeels door Braun van beelden voorzien). Behalve kunst-
minnaar was Sporck ook bibliofiel en verzamelde een bibliotheek van ruim 50.000 
banden. De oplossing van het raadsel is vermoedelijk dat Sporcks echtgenote Franziska 

                                                 
1 Er bestaat grote onenigheid tussen kunsthistorici over wie Braun naar Bohemen heeft gehaald. Het feit 
dat Sporck via zijn echtgenote een Vlaams-Brabantse connectie had en dat in de periode dat het beeld 
ontstond, het huwelijk van zijn tweede dochter al in de maak was, wordt in de kunsthistorische literatuur 
niet opgemerkt.  

 46



Apollonia Rijksvrijvrouwe van Swéerts-Reist van Vlaams-Brabantse afkomst was. De 
familie Reist behoorde tot het Brusselse patriciaat. Johan Reist werd opgevoed door zijn 
grootmoeder en ging zich Reist genaamd van Swéerts noemen. Zijn zoons werden in 
1653 in de rijksvrijherenstand opgenomen. Franziska was de dochter van een van hen. 

Franz Antons enige zoon stierf twee weken na geboorte en alleen zijn dochters 
bleven leven. De jongste van de twee, Anna Katharina (1689-1754) trouwde in 1712 in 
de overigens nog niet gewijde slotkerk van Kuks met haar volle neef Franz Karl Rudolf 
Rijksvrijheer Swéerts-Reist (1688-1757). Deze werd daarop door zijn schoonvader ge-
adopteerd en voerde nadien de naam Graaf Swéerts-Sporck, welke titel hij in 1718 
officieel bevestigd kreeg. 

Hoewel Franz Anton goed katholiek was, was hij tevens een vijand van al te rigide 
contrareformatie en kwam herhaaldelijk in aanvaring met zowel het keizerhuis als met de 
jezuïetenorde, hoewel hijzelf tot de hoogste ambtsdragers van Bohemen behoorde. In 
1729 werd hij tot een boete van het gigantische bedrag van 100.000 gulden veroordeeld 
en zijn ‘ketterse’ bibliotheek werd door de jezuïeten in beslag genomen en goeddeels 
vernietigd. Een deel ervan behoort nog steeds tot het oorspronkelijke jezuïetenfonds van 
de Nationale Bibliotheek, waarin de universiteitsbibliotheek is opgegaan. In 1731 volgde 
een tweede veroordeling propter disseminatam haeresim – Sporck was aanhanger van het 
bevindelijke jansenisme. Alle processen eindigden uiteindelijk met de dood van de graaf 
in 1738.  

Als we nu weten dat de Karelsbrug aan de zijde van de Oude Stad uitkomt op het 
Klementinum, het voormalige Jezuïetenconvent, biedt zich een verklaring aan voor het 
beeld op de brug. Opdrachtgever Eugenius was niet meer dan een stroman voor de echte 
opdrachtgever – Graaf Sporck – die op dat moment steeds vaker in botsing kwam met 
het keizerhuis (als verwoed jager jaagde hij nogal eens ‘per ongeluk’ op gronden die aan 
het keizerhuis toebehoorden) en ook met de jezuïeten. Het beeld staat op de brug 
tegenover de een jaar eerder op de brug geplaatste hl. Cajetan, weliswaar niet rechtstreeks 
in opdracht van de jezuïeten, maar wel een heilige die bij hen geliefd was. 

Lutgardis is een driedubbele verwijzing: naar de Vlaamse herkomst van Sporcks 
echtgenote, naar het feit dat barmhartigheid, goddelijke genade en mystiek essentieel zijn 
(de centrale these van het Jansenisme in oppositie tegen vooral de jezuïeten) en naar de – 
eveneens met het jansenisme verbonden – Cisterciënzers. De boodschap kwam maar al 
te goed over… 

Toch was het niet zo lang geleden dat een Tsjechische cisterciënzer prediker in 1570 
Lutgardis vergeleken had met de patrones van Bohemen, Sint Ludmila. Enkele jaren 
eerder, in 1562, werden de eerste vijf Vlaamse jezuïeten in het College te Praag - dus in 
het Clementinum – ingeschreven: p. Ludovicus Bacrelius, Mag. Robert Gyrulis, Mag. 
Guillelmus Hipsi, Bartholomeus Viller en Iudocus Safft. De laatste kwamen uit het 
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bisdom Luik, Viller was uit het Luxemburgse Bastenaken dat toen tot dit bisdom be-
hoorde. Hij zou de derde rector van het in 1566 gestichte jezuïetencollege te Olomouc 
worden en was daarmee de eerste ‘Vlaming’ in Olomouc. 

Voor ons verhaal is echter een andere Vlaming belangrijker. Dit is p. Lodevicus 
Crasius (Lodewijk Kras) die op 17 maart 1597 werd geboren in het nu Franse Greve-
lingen. Crassius trad als 17-jarige bij de jezuïeten in te Mechelen en ging via Antwerpen in 
1625 naar Bohemen, waar hij in de jaren 1625-1628 te Praag theologie studeerde, in 1628 
tot magister in de filosofie en in 1633 tot doctor in de theologie werd gepromoveerd. 
Crassius fungeerde in een hele serie jezuïetencolleges in het koninkrijk, maar was het 
belangrijkste voor Olomouc, Wrocław en Praag, waar hij de laatste jaren van zijn leven 
(1662-1677) doorbracht als biechtvader van de burggraaf van Praag en delegaat van de 
jezuïetenprovincie Bohemen. 

Crasius werd in 1629 naar Olomouc geroepen. Op dat moment was de stad vast in 
keizerlijke handen en de jezuïeten hadden de ergste schade van de opstand in de jaren 
1618-1623 hersteld. Crassius werd hoogleraar in exegese, kanselier van de universiteit, 
voorzitter van de Mariacongregatie van de studenten en biechtvader van de universiteit. 
Deze congregatie, bedoeld om de spiritualiteit van de studenten te verdiepen, was een 
idee van Crassius dat hij in 1631 voor het eerst uitprobeerde in Olomouc en met succes: 
in 1637 telde de congregatie liefst 250 leden. Het idee vond ook elders in Moravië 
(Jihlava, 1635; Brno, 1636) en Silezië (Nissa, 1637; Opava, 1637; Wrocław, 1638) ijverig 
navolging.  

In 1643 werd Crassius gekozen tot socius provincialis, praktisch vice-president van de 
jezuïeten in de provincie Bohemen, een functie die hij tot 1649 zou bekleden. Het jaar 
daarvoor had Crassius Olomouc onvrijwillig moeten verlaten en de gebouwen van de 
orde aan de Zweedse bezetter moeten overgeven. Na het vertrek van de Zweden in juli 
1650 was het opnieuw aan Crassius om in samenwerking met de Hollander Eustachius 
Remigius uit Leiden die in 1652 tot rector van Olomouc was gekozen, als kanselier van 
de universiteit de ergste schade op te ruimen. Uit zijn kanseliersperiode die eindigde in 
1657, toen hij naar Wrocław vertrok, dateren de eerste plannen voor wat nu nog steeds 
de trots van onze universiteit is: het zgn. Convict. 

Crassius stierf op 20 februari 1677 op de gezegende leeftijd van 80 jaar in zijn 
monnikscel in het Praagse Clementinum. Volgens de verhalen trof men in de handen van 
de overledene de Vita piae Lutgardis van Thomas van Cantimpré aan, een afbeelding van 
Lutgardis gestoken in het tweede hoofdstuk van het derde en laatste boek van deze vita, 
waar wordt beschreven hoe Lutgardis zich voorbereidde op haar eigen dood. 

Wat verbindt deze verre periode met de neerlandistiek? Enerzijds niet veel: colleges 
werden in die periode gegeven in het Latijn. Anderzijds weten we uit briefwisseling van 
met name Crassius, veelvuldig geciteerd door diens moderne biograaf Josef Koláček, dat 
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de Vlaamse paters onder elkaar vaak in hun moedertaal spraken. Anders dan bijv. hun 
Spaanse en Oostenrijkse medebroeders waren de Vlamingen vooral gericht op mystiek en 
op pedagogiek. Van vrijwel alle Vlaamse broeders horen we dat zij uitstekende docenten 
waren, reden, waarom ze in de eerste helft van de zeventiende eeuw relatief overver-
tegenwoordigd waren in bestuurlijke functies. Crassius is dus een exemplum pro toto. Verder 
blonken de Vlamingen uit in sociaal gevoel en waren zij altijd bereid om een hand toe te 
steken om zwakkere broeders te helpen. 

In Crassius’ tijd geloofde men dat het verleden een voorafschaduwing van het heden 
is. Dit stukje is geschreven in het album amicorum van die andere Vlaming die voor onze 
moderne universiteit van groot belang is gebleken, in elk geval voor onze neerlandistiek. 
Wie de parallellen wil zien, kan ze vinden – Vlaanderen, pedagogiek, sociaal gevoel, Sint-
Truiden en Lutgardis zijn, zoals we dat tegenwoordig zouden zeggen ‘sleutelwoorden’. 

Jos, ad multos annos et gratias ago AMDG. 
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Motiverende (zomer)momenten voor NVT-leerlingen: 

het geval van een gevorderde groep aan de KRE 

Réka Eszenyi (Boedapest) 
 
 

In dit artikel wordt een case study gepresenteerd van een groep gevorderde studenten Nederlands op de 
Vakgroep Nederlands van de KRE. Het onderzoek gaat in op (positieve en negatieve) ervaringen van de 
studenten in verband met het leren van het Nederlands en probeert de factoren in kaart te brengen die 
motiverend zijn en die het leerproces faciliteren en aangenamer maken. Uit de resultaten blijkt dat de 
meest positieve ervaringen van de studenten vaak aan taalcontact zijn gekoppeld, in de vorm van 
ontmoetingen met native speakers en deelname aan zomercursussen in Hasselt, Gent en Zeist. 

 

1 Motivatie en taalleren 

In de laatste decennia zijn er talrijke onderzoeken gepubliceerd over het belang van 
motivatie in taalleren. Motivatie wordt gedefinieerd als “de richting en intensiteit van menselijk 
gedrag, en dat is 

- de keuze voor een bepaalde actie, 
- het doorzetten ervan, 
- en de inzet eraan besteed.” (Dörnyei 2001: 8).  

In het geval van Nederlands leren houdt de bovengenoemde actie alle activiteiten in 
die bij taalleren horen, van het volgen van een taalcursus tot woordjes leren en een ge-
sprek beginnen met een spreker van de doeltaal. Het doorzetten van deze acties betekent 
dat de leerling de activiteiten die tot taalkennis leiden blijft doen, totdat hij of zij het 
gewenste doel of niveau heeft bereikt. Het succes van het taalleerproces is grotendeels 
afhankelijk van de inzet van de leerling om haar doelen te bereiken. Indicatoren van de 
inzet zijn onder andere de tijd besteed aan taalleeractiviteiten, en de soorten activiteiten 
en taalleerstratiegieën (zie Oxford 1990) die de leerling gebruikt. 

Gardner en Lambert (1972) hebben bij de motivatie twee grote richtingen geïden-
tificeerd. Instrumentele motivatie is karakteristiek voor degenen die een taal leren om er een 
ambitieus doel mee te bereiken, bijvoorbeeld om een (betere) baan te krijgen, of een 
certificaat te halen. In dit geval is taalleren een instrument, een middel om het doel te 
bereiken. Leerlingen met een integratieve motivatie willen deel worden van een (taal)gemeen-
schap, ze willen zich aanpassen en in hun gedrag en in hun taalgebruik zoveel mogelijk 
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op de sprekers van de doeltaal lijken. Dit soort motivatie komt vaker voor onder leer-
lingen van een tweede taal die de doeltaal in het land leren waar die als eerste taal ge-
sproken wordt. Instrumentele motivatie kan typerend zijn voor leerders van een vreemde 
taal, maar komt ook voor bij leerders van een tweede taal.  

NVT-leerders die de Nederlandse taal niet in Nederland of België leren, hebben aan-
zienlijk minder contact met sprekers van de doeltaal dan NT2-leerders. Uit recent onder-
zoek (Csizér & Kormos 2006) bleek dat in het geval van Hongaarse leerlingen van 
vreemde talen de hoeveelheid en kwaliteit van taalcontact een grote invloed heeft op de 
motivatie van de leerlingen. Op middelbare scholen waar leerlingen deel kunnen nemen 
aan uitwisselingsprogramma’s en studiereizen naar het land van de geleerde taal hebben 
de onderzoekers sterkere motivatie gevonden en meer succes in het leren van de taal.  

In het geval van grote talen, zoals Engels en Duits, hebben de leerlingen meer ge-
legenheid voor taalcontact (niet alleen direct, maar ook in de vorm van boeken, kranten, 
televisie, etc.) en voor het sluiten van vriendschappen met de sprekers van de taal. Maar 
NVT-leerders moeten altijd meer moeite doen om ervaring op te doen met de doeltaal.  

Er wordt nauwelijks systematisch onderzoek gedaan naar de taalleermotivatie van 
NVT-leerders. Het doel van deze studie is om een beeld te geven van de motivatie van 
een universitaire groep, met een nadruk op de meest positieve momenten in hun geschie-
denis als NVT-leerders. 

Het concept motivatie wordt in dit artikel door middel van een case study bekeken 
(Stake 2000), met het oog op individuele gevallen. De resultaten gelden dus niet voor een 
grotere populatie van NVT-leerders, hoewel de motieven die hier beschreven worden 
veel NVT- en NT2-docenten vertrouwd zullen klinken. 

 

De NVT-groep 

De groep bestond uit 12 studenten Nederlands die in het eerste semester van het 
derde jaar van hun bachelorstudie zaten. Alle groepsleden waren meisjes, tussen 21 en 26 
jaar. De studenten hebben in hun eerste jaar 6 uur, in het tweede en derde jaar 4 uur 
lessen taalverwerving in het kader van hun studie. Daarnaast krijgen ze vanaf het tweede 
jaar hun andere vakken ook grotendeels in het Nederlands. Hun taalniveau varieerde 
tussen B1 en B2 volgens het Europees Referentiekader (2000).  

De studenten hebben de vragenlijsten in het Hongaars gekregen en anoniem ingevuld. 
Om een verband te kunnen leggen tussen de vragenlijst aan het begin en eind van het 
semester werd de studenten gevraagd om hun geboortedatum op het blad te schrijven.  
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De vragenlijsten 

De motivatie in de groep werd met behulp van drie vragenlijsten in kaart gebracht. 
Deze opzet is gebaseerd op het dynamische motivatiemodel van Dörnyei en Ottó (1998), 
waarin motivatie als een dynamisch, steeds veranderend begrip wordt gepresenteerd. De 
drie fasen van motivatie zijn: 

- de pre-actionele fase, 
- de actionele fase, 
- de post-actionele fase. 

De eerste fase houdt de periode in voordat de leerling aan een eenheid van het taal-
leerproces begint. In deze fase maakt de leerling plannen en stelt zijn doelen. Het eind 
van de eerste fase is het begin van de actie, waarin de leerling zijn doelen probeert waar te 
maken met verschillende taalleeractiviteiten. De actionele fase wordt gevolgd door de 
post-actionele fase, wanneer de leerling zijn activiteiten evalueert, en de conclusies trekt 
over het nut van deze activiteiten.  

In dit onderzoek wordt het universitaire semester als eenheid behandeld. De 15 
weken, in ons geval het herfstsemester van 2007/8, worden als actionele fase onder de 
loep genomen. Om een beeld te krijgen van hoe de studenten de drie fasen beleven 
werden er aan de hand van eerder onderzoek naar het dynamische karakter van motivatie 
(Eszenyi 2006, Csizér & Kormos 2006), drie vragenlijsten samengesteld. De pre-actionele 
vragenlijst (zie Bijlage 1) is bedoeld om de ideeën over taalleren (in dit geval van het 
Nederlands) en de plannen van de studenten zelf in kaart te brengen.  

De actionele vragenlijst die in het midden van het semester aan de studenten werd 
gegeven, was bedoeld om te toetsen of de studenten hun initiële, pre-actionele plannen 
aan het uitvoeren waren. In de laatste, post-actionele vragenlijst (zie Bijlage 2) hebben de 
studenten hun werk tijdens het semester geëvalueerd en probeerden ze uitleg te geven 
voor het succes en/of de mislukking van hun plannen. In deze studie concentreren we 
ons op de preactionele fase en de post-actionele evaluatie. 

Hoewel het hier maar om één semester gaat, zijn de deelnemers studenten die in hun 
derde jaar voor de vijfde keer in de cyclus van de drie fasen komen, die dus steeds 
herhaald wordt. De volgende afbeelding toont de drie fasen van motivatie als een cyclus 
waarin de fase van evaluatie weer naar de beginfase, die van planning leidt. 
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pre-actionele 
fase 

 
PLANNEN 

actionele fase
 

UITVOEREN 
 

post-actionele 
fase 

 
EVALUATIE 

 

 

Motivatie en ervaringen met taalleren 

Laten we eerst de resultaten van de pre-actionele vragenlijst bekijken. De eerste vraag 
gaat in op waarom de studenten Nederlands gingen studeren. Het vaakst voorkomende 
antwoord (6 studenten) was dat ze nog een vreemde taal wilden studeren naast hun vak 
(in de meeste gevallen Duits, Engels of Communicatie) aan de KRE. In 4 gevallen wilden 
de studenten iets bijzonders of een kleine taal studeren. In drie gevallen kwamen er nog 
twee antwoorden voor: de eerste was dat er voor het vak geen voorkennis nodig was, de 
tweede dat Nederlands interessant leek. In sommige gevallen gaven de studenten meer 
antwoorden. 

Naast de oorspronkelijke reden voor hun keuze werd de studenten ook gevraagd 
waarom ze op dat moment bezig waren met het Nederlands. In 10 gevallen was het 
antwoord dat ze de studie leuk vonden, in 6 gevallen werd dit antwoord aangevuld met 
het feit dat ze nu contact hebben met Nederlanders of Vlamingen. In één geval was er 
geen verandering in de motivatie, deze student vindt Nederlands interessant omdat het 
een kleine taal is en de cultuur interessant is. Twee studenten hopen een goede baan te 
vinden met hun kennis van het Nederlands. Zulke carrière-plannen wijzen erop dat er 
sprake is van instrumentele motivatie. De meeste studenten hebben hoe dan ook een 
vorm van integratieve motivatie, en de wens om met de sprekers van de doeltaal (beter) 
te kunnen communiceren. 

Om de motivatie van de deelnemers en de factoren die motivatie beïnvloeden beter 
te begrijpen, werden de volgende drie vragen gesteld over de ervaringen van de 
studenten: 

Wat is je meest positieve ervaring in verband met het leren van het Nederlands? 
Wat is je meest negatieve ervaring in verband met het leren van het Nederlands? 
Wat is het ideaal dat je wilt bereiken in het leren van het Nederlands? 
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In 10 gevallen had de meest positieve ervaring met taalcontact te maken en met de 
belevenis dat de studenten zich met hun taalkennis verstaanbaar konden maken bij 
sprekers van de doeltaal. In twee gevallen ging het gesprek zelfs gepaard met een 
compliment voor het Nederlands van de studenten. Een student schreef dat haar meest 
positieve ervaring de zomercursus was en het feit dat ze daar in een hogere groep werd 
ingedeeld. Een andere student schreef over deelname aan zomercursussen in Nederland 
en België, en de gesprekken die ze daar in het Nederlands voerde. Verder hebben de 
studenten de volgende motivaties vermeld: een goed cijfer krijgen voor taalverwerving, 
veel bijleren in gesprekken, een Nederlands boek lezen en goed verstaan, en dat Neder-
landers niet langer in het Engels beginnen als de student Nederlands probeert te spreken. 
Een student schreef dat ze tot dan toe geen meest positieve ervaring had, maar dat die 
misschien nog komt. 

Wat de negatieve ervaringen betreft hebben de studenten in 4 gevallen over hun 
taalverwervingcolleges in het verleden geschreven, in 3 andere gevallen hadden ze het 
gevoel dat Nederlands heel moeilijk was en ze geen vooruitgang konden maken, en één 
student schreef dat moedertaalsprekers haar Nederlands niet hebben verstaan. In 4 
gevallen waren er geen echt negatieve ervaringen. 

De idealen van de deelnemers kunnen in drie categorieën verdeeld worden: werk, 
buitenland en taalniveau. De eerste hangt samen met een goede baan vinden met behulp 
van het Nederlands, dit komt in 5 gevallen voor. Het tweede doel is om in Nederland of 
België te gaan wonen, dit komt eveneens in 5 gevallen voor. Het vaakst vermelde doel is 
het bereiken van een hoog taalniveau in het Nederlands: taalkennis waarmee ik mijn brood 
kan verdienen, de beste van de groep worden, dat ik de woorden niet meer hoef te zoeken, perfect spreken, 
altijd alles kunnen zeggen in het Nederlands. De studenten hebben onder andere met deze 
woorden beschreven hoe ver ze in het Nederlands willen komen. Drie studenten hebben 
een hoog niveau als hun enige doel geschreven, en 7 hebben dat in combinatie met 
andere doelen vermeld. 

De wens om een hoog niveau te bereiken in een vreemde taal is de zogenaamde 
intrinsieke motivatie (Dörnyei 2001; Vallerand 1997), een begrip dat veronderstelt dat de 
taalleerder van het taalleren geniet. Deze resultaten houden verband met wat we bij de 
vraag over de positieve ervaringen hebben gevonden: de studenten kunnen taalcontact als 
bijzonder positief ervaren en dit is aan integratieve motivatie gekoppeld.  

 

Taalleeractiviteiten in de groep 

In de pre-actionele vragenlijst werd aan de studenten gevraagd wat ze in het herfst-
semester wilden bereiken met betrekking tot hun kennis van het Nederlands. In de post-
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actionele vragenlijst hebben de deelnemers beschreven hoe hun Nederlands zich tijdens 
het semester ontwikkelde en met welke activiteiten ze deze ontwikkeling hebben bereikt.  

Als we de antwoorden per student longitudinaal bekijken, zien we dat de plannen in 
de helft van de groep, dat wil zeggen in 6 gevallen, overeenkomen met de bereikte ont-
wikkeling (bij het invullen van de post-actionele vragenlijst hadden de studenten geen 
inzage in hun pre-actionele vragenlijsten). Dit resultaat suggereert dat deze studenten hun 
leeractiviteiten precies plannen en uitvoeren. In 2 gevallen hebben studenten hun doelen 
alleen gedeeltelijk bereikt. Beide studenten hebben wel vooruitgang geboekt in de uit-
breiding van hun woordenschat, maar de ene heeft voor haar spreekvaardigheid, de 
andere voor haar luistervaardigheid weinig gedaan. Een student heeft een heel algemeen 
doel gesteld: een beter cijfer halen voor taalverwerving, dan gaat het examen ook lukken. Zij heeft 
gesprekken gevoerd met Nederlanders en op deze manier haar spreekvaardigheid en 
woordenschat ontwikkeld. Dit hoort dus ook tot de bereikte doelen.  

In vier gevallen verschilden de resultaten markant van de oorspronkelijke plannen. 
Drie studenten dachten zelf dat hun kennis zich niet ontwikkelde. Een student wilde 
vlotter spreken maar heeft uiteindelijk haar woordenschat ontwikkeld. De resultaten sug-
gereren ook dat er in de taalverwervingcolleges een nadruk werd gelegd op woorden-
schatuitbreiding, dus veel studenten hebben op dit terrein vooruitgang geboekt. Voor de 
andere doelen hebben de studenten zich blijkbaar meer moeten inzetten. 

Uit de activiteiten blijkt dat de hoeveelheid tijd gewijd aan taalleren bij de studenten 
heel verschillend was. Sommigen deden alleen wat er op de taalverwervingcolleges voor-
geschreven was, terwijl anderen veel extra oefeningen maakten (kranten lezen, internet, 
gesprekken met Nederlanders). Deze extra activiteiten wijzen op een grotere bereidheid tot 
communiceren (‘willingness to communicate’, Dörnyei 2001) bij deze studenten en deze 
verhogen daarmee zelf de kans op succes.  

  

Conclusie  

In de bovenstaande paragrafen heb ik met behulp van twee vragenlijsten een beeld 
geschetst van de motivationele aspecten van Nederlands leren in het geval van een 
universitaire groep. Het doel van deze studie was niet om een uitputtend beeld te geven 
van de situatie, maar eerder om de belangrijkste motivaties te presenteren van de Hon-
gaarse studenten om Nederlands te leren. De antwoorden van de twee vragenlijsten 
dienen als een rijke bron van informatie over de wijze van leren en denken van de 
studenten, die zeker verdere studies en onderzoeken zullen inspireren.  

De resultaten tonen dat er in de groep zowel instrumentele als integratieve motivatie 
aanwezig is. Hoewel de eerste vaker voorkomt in groepen die een vreemde taal leren, 
hebben meerdere studenten hier ook integratieve motivatie. Dit is te danken aan het feit 
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dat ze direct taalcontact hebben (of hadden) met native speakers in het kader van een 
zomercurus, studiereis of een ander soort verblijf in Nederland of België. Sommigen 
hebben ook contact met Vlaamse of Nederlandse gaststudenten. Een aantal studenten 
geeft ook verslag van indirect taalcontact in de vorm van Nederlandstalige kranten en 
boeken lezen, naar radio luisteren en tv-programma’s kijken op het internet. Deze 
activiteiten kunnen aanzienlijk bijdragen tot het succes van taalleren en kunnen ervoor 
zorgen dat de studenten Nederlands leren met positieve ervaringen associëren.   
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Bijlage 1 

Pre-actionele vragenlijst – Begin van het semester 

September 2007   Geboortedatum (jaar/maand/dag): 

Beste deelnemer, 

Met behulp van deze vragenlijst willen we een preciezer beeld krijgen van hoe onze studenten Nederlands 
leren. Je wordt gevraagd om de vragenlijst zo precies mogelijk, in zoveel mogelijk detail in te vullen. 

Je hoeft je naam niet te geven. 

 
1) Hoe ben je ooit op het idee gekomen om Nederlands te gaan studeren?  
Ben je nog steeds om deze reden bezig met het Nederlands? 

 
2) Wat voor doelen heb je met het Nederlands? Je kunt meerdere antwoorden aankruisen. 

□ Ik wil vloeiend Nederlands spreken.         
□ Ik wil een taalexamen doen.          
□ Ik wil een diploma.        
□ In wil in Nederland/België werken.         
□ Ik wil het Nederlands gebruiken in mijn baan. (lesgeven, in het bedrijfsleven, etc.)     
□ Ik heb geen concrete doelen.        
□ anders, namelijk: 

........................................................................................................................................... 

 
3) Evalueer je eigen kennis van het Nederlands op een schaal van 1 (= dit is mijn zwakke punt) 
tot 5 (dit is mijn sterke punt). Schrijf de nummers naast de vaardigheden. 

□ woordenschat 
□ grammatica 
□ luistervaardigheid 
□ spreekvaardigheid 
□ schrijfvaardigheid 
□ spelling 
□ leesvaardigheid 

 
4) Hoeveel uren heb je in de collegeperiode aan studeren gewijd? (reken de colleges niet mee). 

 
5) Met welke activiteiten ben je bezig geweest? Onderstreep: 

huiswerk maken – lezen (krant/boek) – woordenboek – woordjes leren – gesprek in het Nls – e-
mail – internet - anders, namelijk: 
.................................................................................................................................... 
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6) Wat denk je, hoeveel uren ga je in dit semester aan studeren wijden?  

 
Als dit meer of minder is, dan vorig jaar, leg alsjeblieft uit wat je gaat veranderen: 

 
7) Waarom wil je je gewoontes en strategieën veranderen? 

 
8) Is er een computer waar je woont? 

□ ja       □ nee  
Heb je toegang tot internet? 
□ ja       □ nee  
 
Hoe vaak gebruik je het internet in het Nederlands (schrijven, lezen, etc.)? 
□ nooit    □ één of twee keer per jaar  □ elke maand  □ elke week   
□ elke dag □ anders, namelijk: ..................................... 
 
Waarvoor gebruik je de computer? 
Als je het als eens gedaan hebt, schrijf een 1, als je het regelmatig doet, schrijf een 2. 
□ tekstverwerker     □ spelletjes      □ lezen     □ e-mail       □ internet      
□ chat/msn      □ telefoon/Skype   □ woordenboek   □ anders, namelijk: .....................  

 
9) Geef aan wat je in dit semester wilt bereiken in het Nederlands.  

 
10) Wat is je meest positieve ervaring in verband met het leren van het Nederlands? 

 
11) Wat is je meest negatieve ervaring in verband met het leren van het Nederlands? 

 
12) Wat is je droom-doel, of ideaal dat je wilt bereiken in het leren van het Nederlands? 

 
13) Welke middelen zouden je het beste helpen om je doelen te bereiken? 

 
13+1) Andere opmeringen, ideeën: 

 

Dank voor je antwoorden 
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Bijlage 2 

Post-actionele vragenlijst – Eind van het semester  

1) Beschrijf in het kort hoe je Nederlands in dit semester ontwikkelde. 

 
2) Met welke activiteiten heb je de ontwikkeling kunnen bereiken? 

 
3) Waren er onverwachte gebeurtenissen die je ontwikkeling geholpen/gehinderd hebben? Beschrijf ze 
hier: 

 
4) In hoeverre heb je je doelen van het begin van het semester kunnen bereiken? 

 
5) Evalueer je eigen kennis van het Nederlands op een schaal van 1 (= dit is mijn zwakke punt) 
tot 5 (dit is mijn sterke punt). Schrijf de nummers naast de vaardigheden. 

□ woordenschat 
□ grammatica 
□ luistervaardigheid 
□ spreekvaardigheid 
□ schrijfvaardigheid 
□ spelling 
□ leesvaardigheid 

 
6) Hoeveel uren heb je in de collegeperiode aan studeren gewijd? (reken de colleges niet mee) 

 
7) Met welke activiteiten ben je bezig geweest? Onderstreep: 

huiswerk maken – lezen (krant/boek) – woordenboek – woordjes leren – gesprek in het Nls – e-
mail - internet 

anders, namelijk:  

 
8) Ben je van plan om iets te veranderen in je studiepraktijken in het volgende semester? Wat 
precies? Waarom? 

 
9) Welke middelen kunnen je het beste helpen om je doelen te bereiken? 

 
10) Van welke activiteiten tijdens de taalles heb je het beste kunnen profiteren? 

 
11) Verdere ideeën, opmerkingen: 

       Bedankt voor je antwoorden

 60



ACTA UNIVERSITATIS PALACKIANAE OLOMUCENSIS 
FACULTAS PHILOSOPHICA                                         NEERLANDICA IV – 2008 

 
 
 
 

Modernisme in het stadsgedicht Avondlied van Paul van Ostaijen 

Een analyse opgedragen aan Jos Wilmots ter herinnering  

van onze gezellige koffiehuis-bezoeken zowel in Vlaanderen als elders in Europa 

Judit Gera (Boedapest) 
 
 

Bij de Vlaamse dichter Paul van Ostaijen (1896-1928) treffen we vaak de beleving van 
de grote stad aan. België was betrokken bij de Eerste Wereldoorlog. Daarom kon de 
perceptie van de grote stad bij Van Ostaijen niet vrij blijven van de beleving van de 
oorlog. Bij hem wordt het individu in de grote stad niet alleen belaagd door de nieuwe 
levenswijze, de snelheid en de uniformisering van de maatschappij, maar ook door ge-
weld en agressie die van de slagvelden van de oorlog ook in de stad doorsijpelen.  

In een stadsgedicht als Avondlied dat de dichter één maand voor de wapenstilstand in 
1918 heeft geschreven, komen een heleboel facetten van het modernisme bijeen: de zwier 
en de vrolijkheid van de grote stad en het moderne leven, de verering van de kleine 
dingen van het alledaagse leven en de agressie van de oorlog. Deze laatste vormt een heel 
netwerk van motieven in het gedicht. Het meest doordringende leidmotief – de 
aanwezigheid van bedreiging en geweld - wordt uitgedrukt door intertextuele verwij-
zingen naar de Bijbel, bijvoorbeeld naar het boek Daniël (5:25). Tijdens het feestgelag 
van koning Belsazar komen er op de wand dreigende woorden te staan: mene-tekel ufarsin – 
gij zijt gewogen en te licht bevonden. Interessant is dat Nescio ook de titel Mene tekel aan een 
verhalenreeks heeft gegeven. Door deze archaïsche en mythische verwijzing krijgt de hele 
wereld van het gedicht een vermanende ondertoon: er is iets kosmisch misgegaan in deze 
wereld. De ontwikkeling van de grote stad staat uiteraard in verband met de snelle 
ontwikkeling van het imperialisme waarvan het andere gezicht de grote oorlog is. De 
verwijzing naar de Bijbel vinden we al in de tweede en derde regel van het gedicht: 

Wachtend laten enigen de avond binnenglijden. 
Op de wanden kan eenieder het evenwel duidelijk vertoog lezen 
en hoe, wit op zwart, met grote schaduwtrekken 
de zege van de avond staat bewezen; 

Dit ‘duidelijk vertoog’ kan nog metaforisch gewoon de schaduwen op de wand 
betreffen, maar even verder lezen we: 

[..]Zware hemel waarop zich aftekenen 
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verlichte huizen, een na een, als letters van het eeuwige 
'Mane-Thekel-Pharès' van de dagen en van het licht. 

In de laatste regel speelt Van Ostaijen met de woorden mene-tekel ufarsin. In ‘Mane’ kan 
het woord ‘vermanen’ zich verschuilen en ‘Phare’ betekent ‘vuurtoren’ in het Frans. Dit is 
een poëticaal woordspel om het serieuze met het vrolijke te laten versmelten. 

De suggestie dat imperialisme, oorlog en de sekseverhoudingen van het moderne 
leven niet alleen met elkaar maar ook met het kolonialisme en rassenhaat samenhangen, 
maakt het gedicht tot een politiek betrokken, kritisch gedicht: 

De sjofele jacht: miserere; 
de rijkgeworden vleeshouwer, maagdekeslijfbegeren, 
betaalt met een souper, een strikkie en een hoedje, 
zelfde sisteem als dat van de beschavers onder de tropen: 
immers jacht is jacht en de jacht is open. [...] 

[...] Een neger lacht, - Jack wat heb je mooie tanden, Black and White,- 
terwijl hij paradeert in khaki , naast een havenmeid. 
Supériorité de race. 

Vele andere bijbelse verwijzingen – miserere is de beginregel uit een psalm – bena-
drukken de alomtegenwoordigheid van de feilbaarheid en hulpeloosheid van de moderne 
wereld: 

Arme lichten die tegen de avond opklimmen: 
arme St. Johannes de Herbergzame tegen het lichaam van de Godszoon: 
nietige klanken saamgedrongen in een hoek 
en steeds uit de verte opdoemend: 
kranteventer, hond, tremsienjaal, zweepgeklets, autosireen [...] 

of met een mooie omkering van het Christus-verhaal: 

en moedertjes in 't zwart gaan haastig langs de donkere straten 
ter kerk: een kruisweg om de vergiffenis van de zonde hunner kinderen. 

Op andere plekken dienen de bijbelse verwijzingen juist om de schoonheid van de 
moderne wereld met daarin de microkosmos van de mens te vergroten en een transcen-
dentaal tintje te geven zoals hier waar aan de hand van ‘teekopjes’ het Hooglied even 
geassocieerd kan worden :  

klinkt niet zo blij een teekop op het ondertasje, als geitebokjes in de bergen? 

in het Hooglied staat (Hooglied 4:1): 

 je lokken zijn als een kudde geiten 
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die omlaagkomen van Gileads bergen.1

of in dit citaat waar de aanwezigheid van God op een met de Genesis 3:8 vergelijkbare 
wijze geformuleerd wordt: 

Als even de wind gaat door de boomkruin 
buigt hij de duistere deemoedig naar het kleine licht. 

In Genesis 3:8 lezen we: 

Toen zij, bij het opkomen van de middagwind, de heer God in de tuin hoorden naderen, 
verborgen de mens en zijn vrouw zich voor de heer God tussen de bomen van de tuin. 

De militaire metaforen vormen een heel netwerk in het gedicht met of zonder 
bijbelse associaties: 

want de avond wint de kast en van daar valt hij 
op de lijst van een portret dat hij, winnend, in duisternis legt. 
Langzaam maar zeker: terreinwinst van een leger. 
In de kamer wachten lotsondergang de overwonnenen 
rond de tafel, midden in het namiddaglicht geplaatst hun laatste burcht. 
Maar als de avond volledig de slag gewonnen heeft,- 
wand, o landkaart met de rand van de steeds vooruitgeschoven vlaggetjes,- 
dan zal de korte knal van het gas 
of  warm elektries licht 
een nieuwe innerlijkheid ontsluieren [...] 

In het gedicht komen de kleine dingen van het alledaagse leven altijd in een positieve 
zij het soms ironische toon ter sprake waardoor de grootse onderwerpen als oorlog, 
schuld en ethische ondergang een mooi contrapunt krijgen: 

Valt licht van de lamp, zo is er vreugde, genot om het alledaagse [...] 

Woonkamer, o kultus van de nietige dingen! 
Naast mij, doof  door de wanden meisjes-solfège-zingen. 

Zo wordt het gedicht een grote poëtische samenvatting van het moderne leven in een 
grote stad (Antwerpen) tijdens de Eerste Wereldoorlog met alle mooie en lelijke, want 
bedreigende aspecten van dien. 

                                                 
1 De bijbelteksten in deze paragraaf zijn ontleend aan De Bijbel uit de grondtekst vertaald – Willibrordvertaling, ‚s-
Hertogenbosch: Katholieke Bijbelstichting 1995. 
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ACTA UNIVERSITATIS PALACKIANAE OLOMUCENSIS 
FACULTAS PHILOSOPHICA                                         NEERLANDICA IV – 2008 

 
 
 
 

Taalontwikkeling bij kinderen 

Eerste – polyglotte – fase 

Ewa Jarosińska (Warschau) 
 
 

Iedereen van ons heeft wel eens de mogelijkheid gehad een klein kind te observeren 
dat al vrij vlot met de taal bezig was om zijn waarnemingen of gevoelens te beschrijven. 
En met zekerheid begeleidde ons het gevoel van bewondering en fascinatie: zo klein en 
reeds de taal machtig. Terecht ook, want de taalverwerving van het kind is een buitenge-
woon ingewikkeld proces. Ook al zijn er al heel veel analyses rond dit fenomeen uitge-
voerd, er blijven nog steeds veel vragen open en aspecten die verder onderzoek 
noodzakelijk maken. 

De bedoeling van deze korte beschouwing is om de wetmatigheden toe te lichten die 
voor de eerste fase van het verwerven van de taal door baby’s vanaf de geboorte tot en 
met het eerste levensjaar kenmerkend zijn. In het bijzonder wil ik mijn aandacht richten 
op de vraag of en, zo ja, hoe en op welk moment in de vroegste etappe van het leer-
proces de taalspecifieke verschijnselen zichtbaar worden. Bij de taalspecifieke kenmerken 
wil ik de eerste taalactiviteiten van baby’s uit de Nederlandse- en de Poolstalige omgeving 
voor het oog houden. 

Elk gezond kind heeft het vermogen om een taal te leren. Dit is een aangeboren 
bekwaamheid die elke baby zonder gehoorstoornissen bezit. Het taalverwervingsproces 
verloopt grotendeels onbewust. Het kind neemt de klanken en de structuren die hij om 
zich heen hoort automatisch op. Kinderen zijn in staat ingewikkelde grammaticale vor-
men van een taal te beheersen zonder ze direct te leren. Ze nemen de taal van hun 
omgeving op door te imiteren. Op een leeftijd van 5-6 jaar is het taalverwervingsproces 
bij het kind in principe afgesloten. Tussen zijn taal en de taal van de volwassene bestaat 
nog maar een gradueel verschil (Ramge 1973:10). Nooit meer later zal een mens nog zo 
snel een taal kunnen leren als in deze periode van zijn leven. 

De taalontwikkeling van het kind is een biologisch proces dat volgens een bepaald 
schema verloopt. Dit schema is direct gekoppeld aan de groei- en ontwikkelingsfasen van 
het kind. En net als de ontwikkeling van de specifieke lichaamsfuncties, zoals bij voor-
beeld zitten, staan en lopen, zijn ook de taalverwervingsfasen universeel. Waar ook ter 
wereld volgen baby’s in hun taalontwikkeling dezelfde op elkaar volgende etappes. Onaf-
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hankelijk van de taal van de omgeving worden in dit proces 4 fasen onderscheiden 
(Kaczmarek 1966: 66-67): 

1. de prelinguale fase (vocalisatie, vocaal spel en het brabbelen) van de geboorte tot 
1 jaar; 

2. vroegtalige fase (de eenwoordzinnen-fase) van 1 tot 2 jaar; 

3. differentiatie fase (langere zinnen en grammaticale regels-fase) van 2 tot 3 jaar; 

4. voltooiingsfase van 3 tot 7 jaar 

Het eerste levensjaar en de prelinguale fase spelen een bijzondere rol in het taal-
verwervingsproces. In deze tijd worden namelijk de grondstenen voor de klankopbouw 
van toekomstige taalvaardigheid van het kind gelegd. 

De eerste 6 weken na de geboorte worden gekarakteriseerd door het huilen. Daarmee 
signaliseert de baby onbehagen zoals honger, vermoeidheid, pijn, maar het is ook een 
puur fysiologische activiteit waarover het kind geen controle heeft (beweging van alle 
spieren). Met de tijd en de groeiende ervaring associeert de baby het huilen met de reactie 
van de volwassene en leert op deze manier de eerste vorm van communicatie met zijn 
omgeving. 

In de periode tussen 6-20 weken worden we geconfronteerd met de eerste geluidjes 
van de baby en de teruggang van het huilen. Deze nieuwe activiteit van het kind wordt 
vocaliseren genoemd. De baby produceert af en toe klanken die door de omgeving vooral 
als klinkers: aa, ehh, ooh worden ervaren; bij Poolse baby’s wordt ook yy geconstateerd, 
wat dicht bij het Nederlandse ehh ligt. De articulatieorganen zijn hierbij nog niet actief. 
De genoemde klanken ontstaan spontaan zonder invloed van de omgeving samen met de 
bewegingen van het hele lichaam. Het kind manifesteert daarmee zijn welbevinden en 
gebruikt zijn hele energie om onwillekeurig zijn lichaam en de spraakorganen te oefenen. 
Aanvankelijk zijn de geluiden niet duidelijk, maar reeds na een korte tijd worden daar 
klinkers en later ook medeklinkers (palataal) onderscheiden. Bij een twee maanden oude 
baby horen we ook de keelgeluiden zoals e-che, ek-che.  

Na 2-3 maanden verdwijnt het vocaliseren en er komt daar het vocaal spel ook wel 
het tateren genoemd voor in de plaats. Men hoort dan onwillekeurig voortgebrachte gelui-
den die nog geen communicatieve intentie hebben zoals agu, ga, kha, g, k, gli, tli, kli, 

gla, gh, bli, ebw, ab, ba, bab, eu, urrh, bwwwr etc. Met het voortbrengen van al deze 
geluiden worden onbewust de stembanden, lippen en de tong voor de articulatie van de 
toekomstige woorden geoefend (Schaerlaekens & Gillis 1987: 59). Al worden ze soms 
ook als respons op het aanmoedigende gedrag van de volwassene geproduceerd, tateren 
doen alle kinderen, ook de doofstomme baby’s. Bij hen gaat het tateren echter geleidelijk 
aan terug en wordt niet opgevolgd door de volgende fase - het brabbelen, anders dan dat 
bij gezonde baby’s het geval is (Kaczmarek 1966: 18). 
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In de latere periode van het tateren, tussen de 4e-6e maand, manifesteert het kind een 
bijzondere activiteit in het voortbrengen van klanken. De bewegingen van de tong en de 
lippen die nu bewuster en gevarieerder worden, maken het mogelijk dat er een eindeloos 
brede waaier aan geluiden ontstaat. De articulatie breidt zich uit van achter in de 
mondholte (aaa, ehh, yyy, keelklanken) in de richting naar de lippen toe. Naast bijna 
alle klinkers zijn er vele medeklinkers: m, p, b, t, d, k, g  aanwezig. Bovendien komen er 
smakken, schraapgeluiden, wrijfgeluiden voor. Het kind concentreert zijn aandacht op de 
geluidsproductie, moduleert zijn stem, bootst de tongbewegingen, lippenbewegingen na, 
vaak als reactie op stimulans van de volwassenen. Klinkers worden op verschillende 
manier uitgesproken bijv. kort of aanhoudend. De baby probeert verschillende toon-
hoogtes, stemsterkte (roepen, fluisteren) uit. Kortom een fascinerende variatie en scala 
aan klankenproductie. 

Opvallend is dat op dat moment van de taalontwikkeling van de baby’s overal ter 
wereld ongeveer dezelfde klanken te horen zijn, onafhankelijk van de cultuur, taal van de 
omgeving en de stand van de hoororganen van het kind. Opmerkelijk is ook het feit dat 
het kind zowel klanken produceert die voor zijn taalomgeving vertrouwd lijken te zijn  als 
ook geluiden die in zijn moedertaal niet voorkomen; in het Pools bijv. de uvula-r, 

geaspireerde klanken; in het Nederlands bijv. g in good, brrv,gebrouwen r. Het kind 
brengt dus in deze periode klanken voort die het niet geleerd (gehoord) heeft en later ook 
niet meer zal gebruiken. Tateren wordt op het einde van de 6 maanden gevolgd door 
brabbelen. 

De overgang naar het brabbelen vormt een keerpunt in de taalontwikkeling van het 
kind. Het spectaculaire van deze periode wordt door het feit gekenmerkt dat de baby 
geen toevallige klankcombinaties meer voortbrengt maar bewust klankgroepen herhaalt 
die ons aan syllabes doen denken. Het kind bootst nu klanken na die het zelf onwillekeu-
rig als gevolg van voortdurende bewegingen van articulatieorganen voortbrengt (echo-
lalia) als ook geluiden die het in de omgeving hoort. Deze nabootsingen zijn al snel een 
uitdrukking van wil en aandacht van het kind (Kaczmarek 1966:17). De klankgroepen die 
het kind nu produceert, worden door een systematische vorm gekarakteriseerd: ze begin-
nen altijd met een occlusieve consonant en worden door een vocaal opgevolgd. Ze wor-
den in segmenten herhaald: babababa, dadada, mamama. Deze reduplicaties kan men 
zeker internationaal noemen, want ze worden overal uitgesproken, onafhankelijk van de 
moedertaal van het kind, dus in ons geval ook in het Poolstalige en het Nederlandstalige 
milieu.  

Met de verdere ontwikkeling van de taalvaardigheid komt het tot het voortbrengen 
van gevarieerde medeklinker/klinker-segmenten dwz. de medeklinkers wijzen dezelfde 
articulatieplaats, maar verschillende articulatiewijze: bababamamababamama. Daarna 
worden medeklinker/klinker-combinaties geproduceerd die dezelfde articulatiewijze maar 
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verschillende articulatieplaatsen hebben: babagagababagaga (Schaerlaekens & Gillis 
1987:61). Nog steeds zijn deze klankgroepen internationaal en de typische klankgroepen 
die men in de Poolse en in de Nederlandse taalomgeving hoort zijn respectievelijk: 
mamama, baba, gaga, dada, tata, ughugh, lala, ab,ba, bab, na, ba, nana, ba na, 

memmemmem (Zarębina 1965:12) en bababa, mamama, papapa, dada, gagaga 

(Schaerlaekens & Gillis 1987:61-62) . Ze hebben verder nog geen betekenis of inhoud en 
het kind gebruikt ook nog steeds andere middelen zoals huilen of schreeuwen om bijv. 
boosheid of ongemak uit te drukken. 

Geleidelijk aan ontstaat bij het kind echter een associatie tussen de bewegingen van 
de articulatieorganen en de klank die daarbij geproduceerd wordt. Deze vaardigheid 
resulteert uit een grotere controle die de baby reeds verworven heeft over de door-
stroming van de lucht door de stembanden, over de bewegingen van de lippen en van de 
tong. De klankcombinaties worden met de tijd uitgebreider, langer en ingewikkelder. Het 
brabbelen betekent een verdere oefening voor het gehoor, de articulatieorganen en het 
waarnemingsvermogen van het kind . 

Het brabbelen vervult dus een heel belangrijke functie in het ontwikkelingsproces 
van het kind. Het bereidt het kind voor op praten. Dat het brabbelen een taaluniverseel 
proces is bewijzen onderzoeken waaruit blijkt dat het bepalen van de taalachtergrond van 
een jong brabbelend kind bijna onmogelijk is. Er werden stemmen van brabbelende 
baby’s met verschillende moedertaalachtergrond vergeleken (Nederlands, Engels). De 
resultaten ervan tonen aan dat het niet mogelijk blijkt te zijn om vast te leggen welk 
brabbelend kind uit welke taalomgeving komt. Pas als er in het vocabulaire van het kind 
woorden beginnen te verschijnen, kan men zijn moedertaalmilieu enigszins herkennen 
(Schaerlaekens & Gillis 1987:63). 

Op dit moment van de taalontwikkeling speelt de prosodie een belangrijke rol. 
Kinderen zijn überhaupt heel attent op de prosodie van klanken van de taal die ze reeds 
vanaf de geboorte omringt. De vaardigheid om de prosodische eigenschappen van de 
moedertaal te onderscheiden wordt volgens onderzoeken waarschijnlijk tussen de 6e en 9e 
maand ontwikkeld (Bokus & Shugar 2005:89). Aan de voortgebrachte klankgroepen 
voegt het kind melodie, ritme, intonatie toe. Het bootst de intonatie na, past zich aan de 
melodie van de volwassenentaal aan. De intonatie krijgt een betekenisonderscheidende 
functie wat goed in de differentiatie van het begrijpen van bij voorbeeld een vraag, een 
roep of een aanwijzing zichtbaar wordt. Het brabbelen wordt steeds minder een spelletje, 
want het kind leert steeds meer betekenissen, ook door intonaties te volgen die aan 
handelingen gekoppeld zijn. De baby bouwt een specifieke manier van ‘praten’, 
communiceren met de omgeving op, al kan hij zelf nog geen woorden productief 
gebruiken. 
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Vanaf de 9e maand worden de baby’s gevoelig voor regelmatig verschijnende klank-
patronen van de moedertaal (Bokus & Shugar 2005:92). Stilaan beginnen ze de betekenis 
van klanken te ontdekken. Ze breiden hun repertoire uit met klanken die ze in de 
omgeving horen, waarmee tegen hen gesproken wordt. Uit diverse onderzoeken is geble-
ken dat er aanwijzingen bestaan voor de bewering dat de fonetische segmenten die het 
kind tijdens het brabbelen produceert, vanaf de 10e maand door de omgevingstaal beïn-
vloed worden en overeenkomsten vertonen met de articulatie van klanken die door de 
volwassenen geproduceerd worden  (Bokus & Shugar 2005:90). 

Tegen 7-10 maanden beginnen klanken die in de taalomgeving niet voorkomen, die 
het kind niet hoort, stilaan af te vallen (in het Nederlands - de bilabiale br, de g van good, 
de klik die ontstaat als de tong van het verhemelte losgetrokken wordt, de gebrouwen r; 
in het Pools de uvula-r, geaspireerde klanken ) en het kind brabbelt met steeds meer 
klanken die het hoort, aangezien het de moeite doet om te imiteren wat hij in de om-
gevingstaal waarneemt. Bij het Poolse kind hoort men dan bv. oc’ voor chodź (kom), es’ 
voor weź (neem!), ki voor kwiatki (bloemetjes), ac’i  voor spacer (wandeling); in het 
Nederlands titin voor kindje, taa voor dag!, keke voor kijk. 

Belangrijke inzichten in de wetmatigheden van de klankenverwerving van kinderen 
werden door R. Jakobson beschreven (Jakobson  1969:61 vv.). Hij constateerde namelijk 
dat er een nauwe samenhang bestaat tussen de manier en de volgorde van de klank-
verwerving van het kind en de opbouw van het klanksysteem van de wereldtalen. Het 
klanksysteem van de talen is volgens hem gebaseerd op het systeem van de distinctieve 
foneemcontrasten (b-p, d-t, v-f, z-s, γ-χ). Deze foneemkenmerken zijn taaluniverseel en 
men zal met de hulp daarvan de klankenvoorraad van elke taal kunnen beschrijven.  

De volgorde van het verwerven ervan wordt door Jakobson evenzeer als taaluni-
verseel gezien. Alle baby’s in elke taalomgeving doorlopen in principe hetzelfde schema. 
De eerste stap begint met het onderscheiden van vocaal en consonant wat motorisch als 
opening en remming uitgedrukt kan worden, dus zo verschillend en extreem mogelijk. 
Dit resulteert in het produceren van als de eerste vocaal een a - gearticuleerd achter in de 
mondholte met de volle klank en dan de eerste consonant een p - stemloze occlusieve 
bilabiale consonant die dus helemaal vooraan in de mond gearticuleerd wordt. Dit levert 
in de praktijk klankenreeksen zoals papa op, onafhankelijk van de omgevingstaal van het 
kind. Vervolgens treedt het contrast tussen nasaal en niet nasaal consonant op: papa - 

mama, gevolgd door het contrast labiaal - dentaal: papa - tata en mama - nana op. 

Als volgende fase binnen het consonantensysteem treedt de onderscheiding tussen 
labiaal en dentaal of alveolaar op. Dit resulteert in articulatie van reduplicaties zoals tata - 

nana of combinaties nama, mane. Volgens Jakobson vormen deze twee contrasten, 
labiaal-dentaal of alveolaar, het minimale consonantisme, dat in geen enkele levende taal 
ontbreekt. 
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De genoemde contrasten binnen de consonanten worden eerst opgevolgd door het 
contrast binnen de vocalen. Op de open a volgt nu een gesloten i (vaak wordt a na een 
dentaal consonant afgewisseld door e): papa - pipi, teta - teti. 

De volgende stap is de verwerving van het contrast palataal – velaar binnen de 
vocalen (voor- en achtervocaal): papa - pipi - pupu ofwel de onderscheiding in de derde, 
middelste graad van de opening: papa - pipi - pepe. De genoemde drie klinkers vormen 
wederom het minimale vocalisme (de vocaaldriehoek) dat de levende talen karakteriseert. 
Het kind verwerft dus in deze prelinguale fase in eerste instantie “klinkers die alle talen van 
de wereld gemeen hebben, terwijl de fonemen waarin de moedertaal van de andere talen verschilt pas later 
aan de orde zullen komen” (Jakobson  1969: 66). 

Ook al volgen de baby’s bij het brabbelen een universeel patroon, niet elk kind 
brabbelt op identieke manier. Elke baby heeft zijn eigen voorkeur voor klanken die hij in 
zijn reduplicaties gebruikt en die hij later in zijn eerste woordjes opneemt, echter wel 
binnen het besproken kader van klanken. Ook de leeftijd wanneer de respectievelijke 
fasen elkaar opvolgen is individueel bepaald en laat kleine verschillen ten opzichte van de 
genoemde tijdstippen toe. 

In de periode voor het kind zijn eerste levensjaar bereikt, gebruiken de volwassenen 
in de omgeving van het kind een bepaalde manier van praten die babytalk wordt genoemd. 
Dit verschijnsel doet zich niet alleen in het Nederlandse en Poolse taalmilieu voor, maar 
is in vele talen van de wereld aanwezig. Aan de babytalk ligt een unificerende kracht ten 
grondslag. De volwassene doet moeite om op de eigenaardigheden van de babytaal in te 
gaan. Hij bootst de taal van het kind na, vermijdt taalverschijnselen die voor het kind 
ontoegankelijk zijn. Zo ontstaat een mixtaal die aan de taalvaardigheid van het kind 
aangepast wordt (Jakobson 1969:13).  

Door babytalk te gebruiken, wordt de aandacht van de baby getrokken Hij wordt 
aangemoedigd om te reageren en ook pogingen tot praten te doen. De babytalk wordt 
door een reeks verdere specifieke eigenschappen gekenmerkt. Er wordt in de babytalk 
een bijzondere woordenschat gebruikt. Die betreft vooral de dagelijkse herhaalbare 
activiteiten van het kind, vertrouwde personen en voorwerpen uit de directe omgeving, 
verschijnselen die de aandacht van het kind aanwakkeren. De volwassene zoekt daarvoor 
eenvoudige woorden uit die vaak met hoge stem en stijgende intonatie worden gesproken. 
De zinnen worden vaak herhaald en heel langzaam uitgesproken. De klankcombinaties 
die in deze woorden voorkomen, vertonen overeenkomsten met degene die het kind 
reeds op fonetisch vlak verworven heeft. Er komen veel geluidsnabootsingen en 
reduplicaties voor: 
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Nederlands Pools

a a (slapen) a a (slapen) 
ami ami, am am (eten) am am (eten) 
bah (vies/vuil) be, fe (vies/vuil) 
boe boe (koe) mu (koe) 
boem (vallen of botsen) bęc, bah, bam (vallen of botsen) 
broem broem (auto) brum brum (auto) 
deda (gaan wandelen) da da (gaan wandelen) 
hap hap (voedsel of doen eten) hap hap (voedsel of doen eten) 
hop hop (springen) hopa hopa (springen) 
kiekeboe a kuku (kiekeboe) 
knip knip (schaar) ciach ciach (schaar) 
kukeleku (geluid van de haan) kukuryku (geluid van de haan) 
kwak kwak (geluid van de eend) kwa kwa (geluid van de eend) 
mjam mjam (lekker eten) mniam mniam (lekker eten) 
miauw (poes) miau (poes) 
plons plons, plets plets (spuiten met water) chlap chlap (spuiten met water) 
slok slok (drinken) piju piju (drinken) 
stappe stap (lopen) tup tup (lopen) 
sst sst (stil zijn) ciii (stil zijn) 
tik tak (klok) tik tak (klok) 
tjoeke tjoeke (trein) ciuch ciuch (trein) 
toet toet (auto) tu tut, brum brum (auto) 
tok tok (geluid van de kip) ko ko (geluid van de kip) 
was was (wassen) myju myju (wassen) 
water flater (baden) kąpu kąpu (baden) 
waf waf (hond) hau hau (hond) 

Aan de aangehaalde voorbeelden uit beide talen is duidelijk te zien dat er vele 
overeenkomsten op dit niveau van de communicatie met het kind bestaan. Ze betreffen 
vooral de klanknabootsingen, maar er komen ook andere gemeenschappelijke kenmerken 
zoals reduplicaties voor. Dit bevestigt de reeds eerder vermelde observatie dat in de 
brabbelfase naast elementen die bouwbestanddelen van de moedertaal vertonen nog heel 
veel niet taalspecifieke klanken aanwezig zijn. 

In de babytalk komen naast de reduplicaties en onomatopeën heel frequent verklein-
woorden voor bijv. in het Nederlands: doetje, badje, plasje, etc.; in het Pools bijv. 
płakuchna (huilebalkje), mruczydełko (knorrepotje), papuchna (lekkerbekje), śpią-

cuchna (slaapkoppetje), nicponiek (deugnietje), rączunia (handje) etc. De zinnen 
waarin ze gebezigd worden, zijn kort, eenvoudig en goed begrijpelijk. Men gebruikt alleen 
eigennamen en geen voornaamwoorden. Werkwoorden worden nauwelijks vervoegd. 
Voor de gewone dagelijkse handelingen gebruikt men het werkwoord “doen” in de 
infinitiefvorm bij voorbeeld slapekes doen, slaapje doen, etekes doen, dodo doen en 
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in het Pools hetzelfde werkwoord “robić” (doen) maar dan vaak in de eerste persoon 
meervoud: zrobimy aa (wij doen slaapje), zrobimy kąpu kąpu (wij doen badderen), 
zrobimy am am (wij gaan eten), zrobimy myju myju (wij doen wassen). De baby wordt 
ook in de eerste persoon enkelvoud aangesproken: jestem głodna/y, jestem śpiąca/y 

(ik ben hongerig, ik ben moe) of in de eerste persoon meervoud: Nie smakuje nam? 

Umyjemy teraz rączki! (Het smaakt ons niet? Nu gaan we handjes wassen).  

Het aantal woorden dat via de babytalk in conversatie met de baby wordt gebruikt, 
bedraagt ongeveer honderd. Per familie zouden er ongeveer dertig in gebruik zijn, zo 
blijkt uit een onderzoek (Schaerlaekens & Gillis 1987:39). Ook al klinkt de babytalk soms 
heel afwijkend van de standaardtaal, toch verstaan ouders en baby elkaar moeiteloos. 

Over het gebruik van de babytalk door de volwassenen in de omgang met de baby’s 
zijn de opinies onder psychologen en logopedisten zeer verdeeld. Daarvoor spreken ar-
gumenten als de positieve invloed van interacties met het kind op zijn ontwikkelingsni-
veau, bevordering van de communicatie tussen de baby en zijn omgeving, stimulans van 
het taalgedrag van het kind. De tegenstanders beklemtonen wederom dat het vervormen 
van woorden of overdreven gebruik van kunstmatig gevormde diminutiva de ontwikke-
ling van de woordenschat belemmert en het aanleren van de juiste articulatie bemoeilijkt .  

Tegen het einde van het eerste levensjaar begint de periode van één-woord-zinnen 
Het brabbelen raakt steeds meer gericht op de omgeving en gaat geleidelijk over in de 
vroeglinguale fase die door betekenisgebonden woordgebruik gekenmerkt wordt. Steeds 
vaker worden er in de kinderlijke uitingen specifieke kenmerken van de moedertaal 
waargenomen. Het taalgebruik houdt tegelijkertijd op taaluniverseel te zijn en het nog net 
polyglotte kind is nu gereed om zijn taalvaardigheid uit te breiden en volledig aan het 
taalsysteem van de omgeving aan te passen.  
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Mijn ‘Belgische’ reis in de tijd met Jos Wilmots 

Stefan Kiedroń (Wrocław) 
 
 

Toen ik begin augustus 1976 – na een vermoeiende treinreis uit Polen via de 
toenmalige, uitermate streng bewaakte DDR (voor wie dat vandaag niet meer weet: de 
Duitse Democratische Republiek, die alles behalve democratisch was) en via West-Berlijn, 
door een toen amper 15 jaar oude, uitermate streng bewaakte muur omringd (uiteraard 
niet door de West-Berlijners bedacht) – in het voor mij eerste Westerse land aankwam (te 
weten: België), ontmoette ik daar iemand die er op het eerste gezicht vrij streng uitzag, 
maar die later de beste vriend werd: de beste vriend van de Zomercursus in Hasselt. Het was 
Jos Wilmots – het was onze Jubilaris.  

Ik maakte dus een reis uit Polen naar België – naar Jos Wilmots en dankzij Jos 
Wilmots; hij was het namelijk die het voor ons Poolse studenten mogelijk maakte om dat 
onbekende stuk van de Lage Landen te leren kennen en om de taal van die Lage Landen, 
waarmee wij reeds in Polen waren begonnen (hier was het de verdienste van Norbert 
Morciniec, de ‘vader’ van de Poolse neerlandistiek, onze leermeester die ons naar Hasselt 
stuurde), dus: het Nederlands, te ‘verstevigen’.  

Maar ik begon hier niet alleen een reis in de ruimte – het werd al snel ook een reis in 
de tijd door de terra Belgica die tot vandaag duurt.  

Ik was dus naar Hasselt gekomen om als ‘zomercursist’ mijn Nederlandse taal ‘nog 
meer te activeren’. Nog net géén 21 jaar oud (ik zou mijn verjaardag binnen enkele dagen 
met andere medecursisten – midden op de Belgisch-Nederlandse grens, ergens tussen 
Bilzen met een prachtig jazz-festival en Maastricht met een prachtige oude stad, voor mij 
toen een onvoorstelbare belevenis – gaan vieren) was ik daar tegelijk in drie verschillende 
werelden. In de éne als beginnend student neerlandistiek uit het Poolse Wrocław, in de 
ándere als iemand van achteren het IJzeren Gordijn, in de dérde als een aankomend 
‘flamingant’.  

De laatste vaststelling vraagt enige uitleg. Ik was met de studie Nederlands in 
Wrocław begonnen als iemand die dacht dat hij ‘Hollands’ ging studeren. Dat deze taal 
Nederlands heette, wist ik toen nog niet en kwam ik pas binnen enkele maanden te weten. 
Dat ik tegelijk Belgisch zou kunnen leren, zou té gek klinken, en dat ik meteen ook Vlaams 
zou gaan leren, bleek pas toen ik in het Limburgse Hasselt aankwam. Mooi, hé – vier talen 
in één…  
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Ik kwam naar België in de veronderstelling dat er in dit land Nederlands werd 
gesproken. Overal… Al snel werd mijn vergissing duidelijk: op het Luikse station Liége-
Guillemins waar onze groep de trein uit Polen verliet om de overstap naar Hasselt te 
maken. Ze spraken daar géén Nederlands! C’est horrible! En ik – sprak geen Frans… Dus 
ik was enigszins verloren in dat België. Het duurde gelukkig niet zo lang en de trein 
passeerde de taalgrens, ergens bij Tongeren, waar ik eindelijk Nederlands kon praten.  

En dan wist ik al gauw dat Vlaanderen (dus: de provincies Limburg, Vlaams-Brabant, 
Antwerpen, Oost- en West-Vlaanderen) wel iets anders was… Het was voor mij een 
Aha-Erlebnis! Ik werd flamingant; ik leerde vrienden in de Voerstreek kennen (voor wie 
het niet weet: toen in 1976 een Happart-geval) die nog meer flamingant waren dan ikzelf 
– daardoor werd ik alweer zelf nog meer flamingant. Het resultaat was in afzienbare tijd te 
zien: ik begon in Wrocław een scriptie over de Vlaamse Beweging voor te bereiden 
waarin ik de Walen door ‘Vlaamse ogen’ zag…  Ja, ik weet – vandaag is het anders; 
gelukkig! Maar toen bij mijn reis door België had ik een taalhulp zoals de kaart hieronder 
– niet…  

 
1. Hoe in België te reizen – met een Nederlandstalige gids (brochure van de NMBS)  

En toen – eind jaren ’70 – had ik vooral veel over de Vlaamse helden gelezen (“Gij 
Vlaming die dit lezen zult…”, dus Conscience, Blommaert, Snellaert), over de Vlaamse 
‘grieven’, over de taalwetten die het mogelijk maakten dat de Vlamingen in hun eigen 
land eindelijk hun eigen moedertaal mochten gebruiken, tenslotte over de in 1963 bij de 
wet vastgelegde taalgrens tussen Vlaanderen en Wallonië. En zo’n kleine drie jaar na mijn 
eerste ontmoeting met Jos Wilmots stond ik (zeer studentikoos nog, zonder pak, zonder 
das…) tijdens de IIe Internationale Neerlandistische Conferentie in mei 1979 in Wrocław voor 
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het aangezicht van o.a. Jos Wilmots himself en vertelde met een fier gevoel over de 
‘bestrijding van de olievlek op Vlaamse zee’ – te weten: de Francofonie in Brussel.  

 
2. Stefan Kiedroń tijdens zijn eerste internationale optreden  

naast zijn promotor Norbert Morciniec, Wrocław, mei 1979 (foto: Jos Wilmots?) 

Oei, oei, hoe klinkt dat vandaag? Maar ja, ook nu, in 2008, is ‘het Belgische vraagstuk’ 
nog steeds een punt van discussie… En ik wilde dat vraagstuk (samen met de Voerstreek, 
met Kraainem, Linkebeek en Moeskroen) in mijn latere universitaire onderzoek verder 
beschrijven. Ook omdat er duidelijke Pools-Belgische liaisons (pardon le mot) te beschrijven 
waren – reeds sinds de Belgische Revolutie in 1830, die (naar men in Polen zegt) door de 
Poolse ‘novemberopstand’ van 1830 werd gered die de legers van de Russische tsaar 
verhinderde om de Brusselse revolutionairen aan te vallen.  

Maar het liep anders: ik begon een reis in de tijd te maken en me met vroegere tijden 
bezig te houden. Met zeer vroegere tijden… Ik ‘belandde’ in de 16e-eeuwse en de 17e-
eeuwse Nederlandse taal en poëzie. Ik las linguïstische traktaten van de Bruggeling Simon 
Stevin, ik las liefdesgedichten van de Gentse priester Justus de Harduwijn (wiens 
petrarkistische poëzie in 1613 door een Aalsterse rederijker met een voor mij interessante 
naam – Caudron – werd uitgegeven), ik las uiteraard ook de treurspelen van de 
Nederlanders Joost van den Vondel en Pieter Corneliszoon Hooft – want de dichters uit 
de Noordelijke Nederlanden gaven in die tijd uiteraard de toon aan.  

Er was nog meer: in de door mij zo geliefde 17e eeuw waren talrijke Sileziërs – naar 
deze Noordelijke Nederlanden gegaan, vooral naar Holland, waar ze aan de binnen 
enkele decennia (sinds 1575) beroemd geworden universiteit in Leiden hadden gestu-
deerd. Natuurlijk, deze Sileziërs uit de 17de eeuw spraken Duits, maar voor mij, een 
Poolse Sileziër uit de 20e/21e eeuw waren zij belangrijke voorgangers in een gezamenlijke 
geschiedenis. Grote dichters en geleerden uit mijn contreien hadden dus in Holland 
gestudeerd en gewoond – Martin Opitz, Andreas Gryphius, Christian Hofman von 
Hofmanswaldau, Albrecht von Sebisch, Nicolaus Goldmann en vele anderen die door 
mij werden bestudeerd en beschreven. Zij hadden bij de Laaglandse ‘Noorderlingen’ heel 
veel kunnen vinden – bijvoorbeeld boeken die ze later mee naar huis namen. Dankzij 
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hun passie beschikken wij vandaag in Wrocław over een buitengewoon rijke collectie 
bibliofiele neerlandica – in het Latijn, in het Duits en uiteraard ook in het Nederlands…  

 
3. In Leiden staat een huis (aan het Rapenburg)… Beneden een interessante kroeg, boven studentenkamers  

– hier woonde in de 17e eeuw Hofman von Hofmanswaldau (foto: Stefan Kiedroń) 

Maar ook de ‘Zuiderlingen’ waren en zijn voor mij van groot interesse – ongeacht het 
feit of ze uit Vlaanderen naar Holland gingen om daar te blijven (zoals de Gentenaar 
Daniël Heinsius die in Leiden een grote wetenschappelijke carrière maakte) of andersom, 
uit Holland naar het Zuiden gingen (zoals de Leidenaar Otto van Veen, bekend als 
Vaenius, die zijn emblematische carrière in Brussel ontwikkelde) of eerst uit het Zuiden 
naar het Noorden en daarna in omgekeerde richting.  

Dat laatste was het geval van de grootste filosoof ná Erasmus van Rotterdam – Justus 
Lipsius die in 1547 in het Brabantse Overijse werd geboren. Later werd hij hoogleraar in 
het Hollandse – calvinistische – Leiden, en nog later besloot hij om naar het katholieke 
Leuven te gaan waar hij o.a. de figuur van de Diva Virgo in Zichem en Halle beschreef. 
Voor iemand die in heel Europa beroemd werd om zijn theorie van de Constantia – de 
standvastigheid in het leven – waren zijn lotgevallen wel te wisselvallig. Niettemin: hij was 
een groot filosoof – en hij blijft me tot vandaag boeien…  

Hoewel: Holland of Brabant of Limburg of Vlaanderen – dit was toen alles tegelijk 
‘één dier’. Concreet: een leeuw, de Leo Belgicus. Nee, niet de ‘Belgische leeuw’, maar de 
Nederlandse leeuw. Zo klinkt namelijk dit Latijnse begrip. En de Lingua Belgica (titel van 
een werk van Abraham Mylius uit 1612) is de Nederlandse taal. Dus – ik spreek toch wel 
‘Belgisch’, of?  
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4. Leo Belgicus – de hele Nederlanden! (zoals te zien op een zeventiende-eeuwse kaart) 

Één ding staat vast: ik spreek geen Latijn. Ja, dat klopt: als ik zo’n zeventiende-eeuws 
boek in deze taal moet lezen, dan ben ik aan het eind van mijn Latijn. Daarom lees ik 
liever vertalingen uit deze taal. Een zeer interessante vertaling was voor mij de meest 
bekende emblematische verzameling (in mijn reis door de tijd leerde ik namelijk ook de 
emblematiek kennen) van de Antwerpse jezuïet Herman Hugo uit 1624 onder de titel Pia 
Desideria – in het Nederlands Goddelycke Wenschen, door de reeds genoemde Justus de 
Harduwijn opgesteld. Interessant vanwege de auteur Herman Hugo – die ik ooit in een 
Wrocławs college ‘de beroemdste emblematicus van de Lage Landen’ noemde, om later 
in onze ‘didactische map’ in een duidelijk per abuis achtergelaten notitie van een studente 
die dat voor zichzelf en voor de anderen als een tentamen-memo schreef, te lezen: 
“Herman Hugo: meneer Kiedroń zegt dat hij wereldberoemd is maar ik heb nergens iets over hem 
gevonden, niet in boeken en niet op het internet – cholerra! – dus ik weet het niet…”.  

Interessant ook vanwege de plaatjes oftewel ‘picturae’ die in deze bundel de religieuze 
tekst vergezellen; de Bijbelse citaten zijn voorzien van lang poëtisch commentaar en van 
plaatjes. Bij een passage uit Psalm 118 – “Auerte oculos meos ne videant vanitatem”, dus: “Keert 
myne ooghen, op dat sy gheen ydelheydt en aenschouvven” – zien wij op het prentje de anima die 
van de naast haar staande engel zich moet omdraaien om niet naar een vrouw (de ‘ijdel-
heid’!) te kijken. Maar – deze vrouw is m.i. helemaal niet aantrekkelijk (hoewel: dit is 
misschien een subjectieve vaststelling). Meer nog, zij is ‘qua textiel’ volledig ‘ingebouwd’ 
– een ‘textiel bebouwde kom’ dus. Maar van diezelfde bundel en van diezelfde pictura 
bestaat ook nog een andere variant: de anima mag daar niet op een bijna halfnaakte vrouw 
kijken – met ronde tepeltjes op mooie borsten… In Hollywood zou je ze niet mogen 
laten zien (doen wij hier dus ook niet). Ja, ja – de smaak van de (zeventiende-eeuwse 
Antwerpse) jezuïeten was duidelijk anders…  
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5. Een interessante pictura uit de embleembundel Pia Desideria van Herman Hugo in de vertaling van Justus de 

Harduwijn, Goddelycke Wenschen, Antwerpen 1629, p. 231; ex. in privé-bezit 

Mijn ‘Belgische reis in de tijd’ die ik ooit bij Jos Wilmots was begonnen, leidt mij 
echter nog veel verder in het verleden. Dankzij de negentiende-eeuwse romanticus 
August Heinrich Hoffmann von Fallersleben die twintig jaar lang (tussen 1823 en 1843) 
professor aan de Universitas Wratislaviensis was, beleefde ik de ‘Nederlandse Uren’ – de 
Horae Belgicae. Dit was de titel van zijn monumentale reeks met Nederlandstalige werken 
uit de Middeleeuwen. Hij vond ze in oude handschriften die hij overal had gezocht – en 
hij deelde zijn passie voor de middeleeuwse poëzie met zijn vriend uit Vlaanderen – Jan 
Frans Willems, de ‘Vader van de Vlaamse Beweging’.  

 
6. Uitnodiging voor het Jubileumsymposium ‘170 jaar neerlandistiek in Silezië’,  

Wrocław, oktober 2000  – Hoffmann von Fallersleben en zijn Horae Belgicae  

Zo was voor mij de cirkel rond: Willems trad samen met Snellaert en Blommaert op 
voor de rechten van de Vlamingen, en hij gaf (in zijn romantische geest) Reinaert de Vos 
of Oude Vlaemsche Liederen uit. Hetzelfde deed Hoffmann von Fallersleben: hij gaf het 
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epos over Karel ende Elegast uit de 12e eeuw, de Abele spelen uit de 14e eeuw en liederen uit 
het enige exemplaar van het Antwerps Liedboek uit 1544.  Het eerste deel van zijn Horae 
Belgicae verscheen in 1830 in de Silezische hoofdstad – en zo konden wij in 2000 het 
jubileum van ‘170 jaar neerlandistiek in Silezië’ vieren.  

En enkele jaren later ontstond in Wrocław een muzikale groep onder de naam Horae 
Belgicae die de middeleeuwse liederen van en rondom Hoffmann von Fallersleben op-
voerde. Het waren hele mooie taferelen rondom de concerten die deze groep gaf – helaas 
bestaat ze niet meer; het is een normale gang van zaken: men studeert af en men begint 
aan iets anders…  

Hoewel: soms komt het ook voor dat men bij de Middeleeuwse poëzie toch langer 
blijft – ook ná de studie. Dit was het geval met een student Nederlands die in zijn afstu-
deerscriptie de magie in de Middelnederlandse epiek bestudeerde – daaronder ook de 
“Hoffmannse” Karel ende Elegast. En er was er nog meer: voor zijn eindexamen aan het 
eine van zijn studie verscheen hij… in het kostuum van een Middeleeuwse ridder! En 
vandaag is hij – als doctoraalstudent – nog verder bezig met de Middeleeuwen. En mis-
schien zal hij ooit (enigszins naast zijn bekende liefde voor het ‘Groene Eiland’, dus Ier-
land) ook nog de woorden van Hoffmann von Fallersleben herhalen die niet alleen 
“Deutschland, Deutschland über alles…” schreef, maar ook “Vlaenderen, boven al heb ick u 
lief…”.  

 
7. Een moedige verdediging van een mediëvistische scriptie door Dominik Mikołajczyk in Wrocław 

(foto: Wojciech Rzewuski) 

Want inderdaad: Vlaanderen is een prachtig land, daar ben ik – reeds sinds mijn 
eerste ontmoetingen met Jos Wilmots en tot vandaag – stellig van overtuigd. Ik bedoel 
hier uiteraard – conform mijn reis in de tijd – het historische Vlaanderen, met zijn prach-
tige landschappen en de monumentale gebouwen, bijv. in zijn historische hoofdstad 
Gent, allen vooraan het kasteel van de Vlaamse graven uit de 12e eeuw, dat op mij een 
onvergetelijke indruk maakte – en dat niet alleen door zijn ‘volume’ en authenticiteit 
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(toen ik het voor eerst in levende (?) lijve zag, moest ik aan de Poolse kastelen uit diezelfde 
tijd denken, of eigenlijk aan het gebrek ervan). Ook door de omgeving ervan: midden in de 
Gentse binnenstad, met huizen van een latere datum die in de ruime kamers van het 
gravenkasteel zo te zeggen direct wilden kijken en met een tramlijn die – alweer: zeer 
direct – aan het kasteel voorbij ging.  

 
8. Het kasteel van de Vlaamse graven in Gent (foto: Stefan Kiedroń) 

Maar ik bedoel hier ook het moderne Vlaanderen, in de huidige vorm van een 
Belgisch gewest,  met een eigen regering en met een eigen ‘ambassade’ in Polen – dat wil 
zeggen: sinds kort een eigen Vlaamse Vertegenwoordiging in Warschau.  

Wie weet wat er zou gebeuren met mijn ‘reis in de tijd’ als ik vanuit de middeleeuwen 
verder naar het verleden zou vertrekken en me zou gaan verkijken op Ambiorix die naast 
het bekende Gallo-Romeins Museum in Tongeren (ja, ja, dat Tongeren van toen aan de 
taalgrens op weg uit Luik naar Hasselt) staat? Ik ben namelijk uiteraard in Tongeren 
geweest – en ook in het genoemde museum. Maar: het volstond om met mijn jongere 
zoon Piotr naast de museale ruimtes ook een Asterix-collectie aldaar te gaan bekijken en 
een ‘artefact’ daaruit te kopen. Meer in het verleden – het antieke – wilde ik me niet gaan 
verdiepen.  

 
9. Een Asterix-item uit het Gallo-Romeins Museum in Tongeren (nu privé-collectie) (foto: Stefan Kiedroń) 
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Nee – ik ging vanaf dit punt toch de andere kant op in mijn reis door de tijd. Het is 
sowieso al genoeg dat ik er vandaag vrij ‘zeventiende-eeuws’ uitzie. Nog meer: ik schrijf 
ook vrij ‘zeventiende-eeuws’, hé? Hier is dat vooral aan mijn barokke bouw van de 
zinnen in deze bijdrage te zien. Maar – ik ben ook vrij modern (ten minste, dat hoop ik). 
En ook dat dankzij Jos Wilmots en zijn Zomercursus in Hasselt in 1976.  

Hoe kom ik tot deze vaststelling? Heel eenvoudig. Namelijk: tijdens één van de 
‘liederenavonden’ die hij tijdens de Zomercursus in Hasselt organiseerde, hoorde ik voor 
het eerst de stem van Herman van Veen – van wie ik later (en tot vandaag) ging houden. 
En ik hoorde zijn bekende lied Adieu café – over een café ‘met een scheve biljart’ en ‘geen 
wc voor dames apart’. En even later wist ik het: ‘driebanden’ was een Vlaamse sport; 
biljarten was iets voor mij. En dat is toch modern, of?  

En dat biljarten doen wij – met studenten in Wrocław – ook vandaag, zoals te zien 
op de foto hieronder waar Europees vice-kampioen en Pools kampioen snooker Hanna 
Mergies (tevens studente Nederlands in Wrocław) ‘een stoot wil maken, daar op het 
groene laken’ en die ‘mot het indirect doen’ en ‘mot het met effect doen’, om de 
woorden van Herman van Veens lied te citeren (eventjes zonder het fragment over de 
keu, voor wie het weet).  

 
10. Biljarten 2008 met studenten Nederlands in de Wrocławse club Fuga Mundi (foto: Stefan Kiedroń) 

En zo zijn wij dan in de reis door de tijd met Jos Wilmots – uit de moderne Vlaamse 
wereld vertrokken, via Nederlandse renaissancepoëzie en later het Antwerps Liedtboeck van 
de romanticus Hoffmann von Fallersleben uit zijn Horae Belgicae in de Middeleeuwen 
beland – terug in het hedendaagse ‘Verdriet van België’ aangekomen.  

En die gesprekken – over ‘de termen van Letterme’ (voor wie het weet) – kan ik nu 
met Jos Wilmots ook in Wrocław of in Warschau of in het Tsjechische Olomouc voeren 
– wij zijn daar immers beiden ook actief. En zo kan het ook voorkomen dat wij in War-
schau samen ‘een slaapmutske’ drinken (ná de colleges, wel te verstaan…) of in Wrocław 
zeer academisch het onderwerp ‘Gods bier over Gods akker’ met studenten neerlan-
distiek behandelen – met (helaas, helaas!) lege bierflesjes (want: alcohol drinken tijdens de 
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les is bij ons verboden, hoor…) dat de vroegere ‘inhoudelijke’ allure van deze zijde van 
de Belgische cultuur laat zien (zie de foto hieronder) – of…  

 
11. Jos Wilmots met Wrocławse collega’s en studenten  

tijdens de ‘Gods bier over Gods akker’-sessie in 2005 (foto: Stefan Kiedroń)  

of op Horní náměstí in Olomouc (maar het kan evengoed ook op Dolní náměstí zijn, 
voor wie het weet) gezamenlijk een Tsjechisch-Vratislavs-Wrocławs pintje (of een echte 
pint) gaan drinken – en dat doen wij: op de toekomst!  

Dus tot slot – mijn allerbeste wensen uit Wrocław voor de Jubilaris met wie ik deze 
‘Belgische’ reis in de tijd maak: Jos,  ad multos annos!  

  
12. Dit is géén reclame – dit is de werkelijkheid! (Foto: Stefan Kiedroń) 
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ACTA UNIVERSITATIS PALACKIANAE OLOMUCENSIS 
FACULTAS PHILOSOPHICA                                         NEERLANDICA IV – 2008 

 
 
 
 

Problemen die Bulgaarse studenten  

bij de verwerving van de Nederlandse taal hebben 

Gergana Kovatcheva (Veliko Târnovo) 
 
 

Bij de beheersing van de Nederlandse taal ontmoeten de Nederlandslerenden be-
paalde moeilijkheden. Er zijn typische fouten aan te treffen die aan verschillende oor-
zaken toe te schrijven zijn. Onderwerp van het onderhavige onderzoek zijn de proble-
men van Bulgaarse studenten bij de verwerving van het Nederlands als vreemde taal. 
Hier heb ik vooral de studenten in de studierichting Toegepaste linguistiek – Duits en Neder-
lands voor ogen. Deze studierichting bereidt professionele vertalers in twee vreemde talen 
voor. Het Nederlands wordt in Bulgarije alleen aan de universiteit te Veliko Târnovo St. 
Cyrillus en St. Methodius aangeboden en kan tot nog toe uitsluitend met het Duits worden 
gecombineerd. Het toelatingsexamen voor deze studierichting is in het Duits en toe-
komstige studenten hebben deze taal vooral in gespecialiseerde middelbare scholen voor 
vreemde talen geleerd. Het Nederlands beginnen ze pas aan de universiteit te leren. Om 
die reden kunnen we zeggen dat het Duits voor deze studenten de dominante taal is.  

Het onderhavige onderzoek heeft niet als doel om de verschillen tussen Duits en 
Nederlands voor te stellen, maar concentreert zich alleen op de ongelijkheden die tijdens 
het taalproces een hindernis voor de studenten zijn. De combinatie van deze twee vreem-
de talen heeft zowel positieve als negatieve effecten. De grammaticale en lexicale ver-
wantschap van deze vreemde talen geeft de studenten, die deze studierichting gekozen 
hebben, de mogelijkheid om snel de basis van de spraakkunst en de woordenschat van de 
nieuwe taal te verwerven en al in het eerste studiejaar de vertalingen van en in het Bul-
gaars onder de knie te krijgen. Omdat het Nederlands en het Duits als talen nauw 
verwant zijn, zijn er woorden en structuren in de andere taal die men niet opnieuw hoeft 
te leren. Deze kan men namelijk herleiden uit het Duits door toepassing van eenvoudige 
regels. Dat wil zeggen dat de Nederlandslerende studenten zich het moeilijke en belang-
rijke gedeelte van de nieuwe taal binnen een redelijk korte tijd eigen maken.  

Maar bij het gebruik van een vreemde taal zijn er vaak situaties aan te treffen, 
waarbij men niet op uit het hoofd geleerde structuren kan teruggrijpen. Een groot pro-
bleem voor de studenten is dat ze zich niet zomaar kunnen vrijmaken van de concepten 
en gebruiksregels die met op het Duits lijkende woorden verbonden zijn. De fouten die 
ontstaan als men in een Nederlandse tekst taalregels gebruikt die typisch zijn voor de 
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Duitse taal, noemt men interferentie. De meeste fouten die de studenten Nederlands 
maken zijn van dit type.  

De interferentiefouten treden op drie niveaus op: 

1. Klankleer: Klanken die in de gedomineerde taal voorkomen, zullen de spreker weinig 
vertrouwd zijn als zij in zijn dominante taal niet bestaan. 

2. Grammatica: Regels van zinsbouw, werkwoordsaspect, vervoeging en verbuiging die in 
de dominante taal gelden, terwijl de gedomineerde taal andere regels kent, kunnen als 
stoorzender optreden bij het gebruik van de gedomineerde taal. 

3. Lexicon: Interferentie in woordgebruik treedt met name op waar een woord in de 
dominante taal nagenoeg dezelfde woordvorm heeft als in de gedomineerde, terwijl de 
betekenis anders is. Dit betekenisverschil valt de spreker vaak niet op, en de woord-
vorm werkt als stoorzender voor juist gebruik. Bij zulke woordparen spreekt men van 
valse vrienden – de woorden lijken met elkaar overeen te komen, maar dit is slechts 
schijn. 

Natuurlijk zijn er ook problemen die op basis van het grote verschil tussen de 
Germaanse en de Slavische talen ontstaan. Dat zijn met name de fonetische moei-
lijkheden bij de beheersing van een vreemde taal. 

De Slavische talen vormen naast de Romaanse en de Germaanse talen de derde 
grootste hoofdtak van de Indo-Europese taalfamilie. Tegenwoordig worden de Slavische 
talen door meer dan 250 miljoen mensen in Centraal- en Oost-Europa, in grote delen 
van het Balkanschiereiland en in Noord-Azië gesproken (de Germaanse en de Romaanse 
hoofdtakken presenteren zich telkens met ongeveer 500 miljoen sprekers). De Slavische 
talen worden in drie groepen verdeeld: Oost-Slavisch (Russisch, Oekraïens, Witrussisch), 
Zuid-Slavisch (Bulgaars, Macedonisch, Kroatisch, Sloveens) en West-Slavisch (Tsjechisch, 
Slowaaks, Pools). De afzonderlijke talen hebben zich relatief laat op basis van de 
Slavische oertaal ontwikkeld.  

In vergelijking met de talen van de Germaanse taalfamilie, vertonen de Slavische 
talen een grotere formele en structurele geslotenheid: ongeveer tweederde van de woor-
denschat van die talen komt in de afzonderlijke talen overeen. De oorzaak daarvoor is 
toe te schrijven aan de relatief late afzondering, waardoor de talen weinig tijd ter 
beschikking hadden om zich uit elkaar te ontwikkelen.  

Typerend voor deze talen is het relatieve gebrek aan klinkers, alsook de rijkdom aan 
sisklanken, waardoor deze talen voor een West-Europeaan moeilijk uit te spreken zijn.  
Een deel van de moderne Slavische talen worden in het Latijnse alfabet geschreven 
(Tsjechisch, Slowaaks, Sloveens, Pools en Kroatisch) en het andere deel in het cyrillische 
schrift (Russisch, Oekraïens, Witrussisch, Macedonisch en Bulgaars) geschreven. 
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De gesproken Nederlandse taal is bij de eerste confrontatie voor Bulgaren on-
verstaanbaar. Hetzelfde geldt voor het Duits. Dat is zo, omdat in de Germaanse en de 
Slavische talen heel verschillende elementen van de zin geaccentueerd worden. Zo leggen 
de Germaanse talen bij voorbeeld vooral de nadruk op het nieuwste in de zin, daarop 
wordt ook in de gesproken taal een speciale klemtoon gelegd. De Slavische talen daar-
entegen leggen het hoofdaccent op het belangrijkste woord in de zin, maar laten de 
overige woorden niet zonder nadruk. Daardoor kan een vreemdeling een Slavische taal 
makkelijker verstaan en daardoor klinkt een gesproken Slavische taal wat brokkelig. 

Een van de belangrijkste fonetische verschillen tussen het Nederlands en het 
Bulgaars is de uitspraak van de medeklinker r. Bij de articulatie van deze klank in het 
Bulgaars speelt de punt van de tong een belangrijke rol, die tegen de alveolis en ge-
deeltelijk ook tegen het harde gehemelte trilt. De oudste Nederlandse r is vermoedelijk de 
tongpunt-r: hij werd tot in de 20e eeuw als de enige correcte r-klank beschouwd. 
Tegenwoordig staat de tongpunt-r alleen nog sterk in Vlaanderen, in de Nederlandse 
provincie Zeeland en in het Noordoosten van Nederland. In de rest van Nederland heeft 
de huig-r het al lang overgenomen van de tongpunt-r. Deze bestaat in twee varianten: de 
getrilde huig-r en de uvulaire fricatief (een Fransachtige r). Men vermoedt dat deze r in de 
loop van de zeventiende eeuw door hooggeplaatste Hagenezen uit het Frans werd 
ontleend. Er is ook een tweede probleem: in het Bulgaars is er geen verschil bij de uit-
spraak van de klank in het begin en aan het einde van het woord, terwijl in het Neder-
lands dat wel het geval is. De r aan het einde van een woord mag niet te zwaar door-
klinken. 

Een groot probleem in fonetisch opzicht is de articulatie van de Nederlandse klank 
[γ] omdat deze klank zowel in de Slavische talen, als in het Duits niet bestaat. Een andere 
valstrik is de [s]: de Nederlandse sj-klank (zoals in sjaal, sjouwen) wordt met het tongblad 
tegen het voorste stukje van het harde gehemelte gesproken, de tongpunt beweegt daarbij 
lichtjes richting tandkas; de sj krijgt daardoor soms een beetje een j-achtige naklank. Bij 
de Bulgaarse en de Duitse sch-klank (zoals in Schule, Tasche) worden tongblad en -punt 
tegen het harde gehemelte gedrukt. Nog een bekend struikelblok is de diftong /œy/ zoals 
in ui of buiten. Hier wordt een eu-achtige klank gevolgd door een u-achtige klank. De 
Bulgaarse studenten met een dominante Duitse taal hebben de neiging om de 
Nederlandse /œy/ net zo uit te spreken als de Duitse tweeklank /ci/ (vgl. Leute, eure). In 
het geval van het Duits gaat het om een o-achtige plus een i-achtige klank. 

Een ander aspect van de taal dat problemen veroorzaakt, is de woordvorming. De 
samenstelling van woorden is in het Nederlands de meest productieve woordvorming-
soort. Het compositum is een morfeemconstructie, waarvan de constituenten ook als 
vrije morfemen voorkomen. Als de betekenis van het compositum met de betekenis van 
de desbetreffende constructie overeenkomt, ontstaan er geen fouten. Voorbeeld: streven 
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tot vrijheid in plaats van streven naar vrijheid of vrijheidsstreven. Maar soms bestaat er tussen het 
compositum en de vrije woordconstructie onderscheid in betekenis die de studenten niet 
voelen. In deze gevallen is de mechanische omzetting in een samenstelling foutief. 
Voorbeeld: vreedzame conferentie in plaats van vredesconferentie. 

In tegenstelling tot het Nederlands en het Duits speelt de samenstelling in de 
Bulgaarse taal een ondergeschikte rol. De meeste Nederlandse composita komen in het 
Bulgaars overeen met syntactische woordgroepen en in het bijzonder attributieve woord-
groepen, wat een van de belangrijkste bronnen van fouten blijkt te zijn. De Bulgaarse 
Nederlandslerenden gebruiken bijvoorbeeld de foutieve uitdrukking innerlijke stad in 
plaats van binnenstad of stadskern. 

De afleiding is de tweede belangrijkste soort van de Nederlandse woordvorming. De 
afleiding is in het Nederlands bijna alleen bij de woordsoort van de zelfstandige 
naamwoorden aan te treffen. De deverbatieve afleiding is beperkt tot de enige suffix –en. 
Het Bulgaars kent meerdere suffixen voor het vormen van werkwoorden. De inventaris 
van het Nederlands is betrekkelijk beperkter dan van de Bulgaarse taal, die over een gro-
ter aantal afleidingssuffixen beschikt. De synonymie van de Nederlandse suffixen is 
zwakker ontwikkeld dan in het Bulgaars, de polysemie is daarentegen sterker. De meeste 
fouten ontstaan vooral bij het gebruik van een niet passend suffix (voorbeeld: rading in 
plaats van raadsel). Daarbij moeten de studenten de betekenis van de aparte suffixen 
kennen om zulke fouten te vermijden. Het achtervoegsel -ing bij voorbeeld accentueert 
het proces, terwijl bij het suffix –nis het accent op het resultaat ligt. Andere moeilijkheden 
voor de Bulgaarse studenten die Nederlands leren, veroorzaken de adjectivische oppo-
sities, die alleen door het suffix uitgedrukt worden, bij voorbeeld kinderachtig/ kinderlijk, 
geestig/ geestelijk. 

De derde plaats wordt na de samenstelling en de suffixatie ingenomen door de 
prefixatie die eigenlijk de meest productieve soort van woordvorming is bij de 
werkwoorden. Het Nederlands kent zowel vaste als niet vaste vormingen met prefix. In 
het Bulgaars bestaan er geen scheidbare prefixen, uit dit verschil vloeien een paar fouten 
voort: Hij neemt een pil  in plaats van Hij neemt een pil in.  

Het Nederlands biedt mogelijkheden voor het vormen van nieuwe woorden met 
behulp van substantieven, adjectieven en stammen van werkwoorden die als voorvoegsel 
gebruikt worden en ter versterking en ter vermijding van herhalingen dienen. Het 
Bulgaars daarentegen kent deze mogelijkheid niet en daarom bestaan er alleen ‘echte’ pre-
fixen die zich uit voormalige voorzetsels ontwikkeld hebben. Dat leidt tot een paar 
fouten en moeilijkheden bij het correcte gebruik van Nederlandse voorvoegsels met een 
en dezelfde betekenis: onorganisch in plaats van anorganisch. (Het Bulgaars kent alleen één 
voorvoegsel met ontkennende betekenis). 
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Problematisch voor de studenten is ook het woordgeslacht. Het onjuiste genus is aan 
de interferentie tussen het Nederlands en het Bulgaars en niet zelden tussen het Neder-
lands en het Duits toe te schrijven, vooral als het geslacht van het Nederlandse woord 
niet met dat van het Bulgaarse overeenstemt. Zo wordt bijvoorbeeld door de studenten 
meestal foutief de boek gezegd, want het woord is in het Bulgaars vrouwelijk. Niet zelden 
ontstaan er interferentiefouten op grond van de gelijkenis in de uiterlijke vorm van 
Nederlandse en Duitse woorden die soms in die twee talen verschillende genera hebben: 
de woud in plaats van het woud want het desbetreffende woord is in het Duits mannelijk. 

De studenten maken veelsoortige en complexe fouten op het gebied van de toe-
passing van de morfologische regels bij de werkwoorden. Deze problemen kunnen in de 
volgende groepen geordend worden: 

• Fouten op het gebied van de vervoeging – ze komen vooral bij de vervoeging van de 
sterke werkwoorden voor, bij voorbeeld: 

Hij verschrok het meisje in plaats van Hij verschrikte het meisje. 

De jongen hangde zijn jas aan de kapstok in plaats van De jongen hing zijn jas aan de kapstok. 

In dit geval gaat het om een interferentiefout uit het Duits. Het Duitse werkwoord 
erschrecken kan zowel zwak als sterk gebruikt worden zonder onderscheid in de betekenis, 
maar in het Nederlands is het onovergankelijke werkwoord schrikken sterk en het over-
gankelijke zwak. In de tweede zin hebben we uitgerekend met de tegenovergestelde fout 
te maken. Het Duitse werkwoord kent twee vervoegingvormen afhankelijk van of het 
transitief of intransitief is en het Nederlandse werkwoord is uitsluitend sterk.  

• Fouten tegen de reflexiviteit – dat zijn meestal fouten waarbij werkwoorden die niet 
reflexief zijn worden gebruikt in combinatie met wederkerende voornaamwoorden: 

De kinderen lachten zich. (interferentie van het Bulgaars – smeja se. Het werkwoord is in 
deze taal reflexief) 

Het weer verandert zich. (interferentie van het Duits) 

Het reflexieve gebruik van het Bulgaarse werkwoord in de eerste zin en van het Duitse 
werkwoord in de tweede zin wordt onbewust toegepast in het Nederlands. 

• Foutief gebruik van de modale hulpwerkwoorden 

Er moet geen kippensoep gekookt worden in plaats van Er hoeft geen kippensoep gekookt te 
worden. 

Hier kan men niet roken in plaats van Hier mag men niet roken.   

In het Bulgaars bestaat er alleen één modaal werkwoord (moga) met twee beteke-
nissen: (1) de mogelijkheid hebben, in staat zijn tot en (2) vrijheid, toestemming hebben om. 
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• Onjuist gebruik van de hulpwerkwoorden van tijd hebben en zijn in de voltooid 
tegenwoordige tijd: 

Het onweer heeft begonnen. 

De studenten zijn onbewust vertrouwd met de Duitse regels bij het vormen van het 
perfectum en ze passen die in de nieuwe tweede taal toe.  

• Fouten bij de vorming van passieve vormen: 

In deze stad is er een oude nederzetting ontdekt werden. 

In dit geval gebruiken de studenten de aangeleerde regels die bij het Duits horen ten 
onrechte in het Nederlands. 

• Foutieve valentie van de werkwoorden: 

Deze problemen kunnen vooral worden aangetroffen in gevallen, waarbij een 
werkwoord in het Nederlands een lijdend voorwerp vereist en het daarmee corres-
ponderende Duitse of Bulgaarse werkwoord een voorzetselconstituent verlangt of om-
gekeerd: 

Zijn dochter huwt een bankier. (Duits: Seine Tochter heiratet einen Bankier.) 

Ik wacht mijn broer. (Bulgaars: tsjakam – wachten op). Terwijl het Nederlandse 
werkwoord een voorzetselvoorwerp  verlangt, vereist het Bulgaarse werkwoord een 
lijden voorwerp. 

Een ander probleem voor de studenten Nederlands bestaat op het gebied van het 
gebruik en vertaling van idiomen. Het weglaten van fraseologismen in een taal is ondenk-
baar, want die maken de communicatie soepel en efficiënt. Door de vaste vorm en het 
beeldende karakter begrijpen de taalgebruikers elkaar moeiteloos. De idiomen ver-
levendigen de taal, ze maken hem krachtiger en kleurrijker.  

In het proces van de verwerving van een vreemde taal en ook bij taalleren in het 
algemeen speelt idioom een bijzondere rol, omdat het niet via algemene regels te leren is. 
Juist de beheersing van moeilijker rechtstreeks te vertalen zinswendingen is een indicatie 
van het taalverwervingniveau. Veel idiomatische uitdrukkingen kan men vinden in een 
goed woordenboek, bij de behandeling van een bepaald trefwoord. Het probleem is dat 
men niet altijd weet dat men naar een speciale uitdrukking moet zoeken, en vaak ook niet 
meteen onder welk lemma men die kan vinden. Het zijn niet zozeer individuele woorden 
die voor problemen zorgen, maar juist ook uitdrukkingen en zinswendingen die gebruikt 
worden. 

Het eerste probleem is verbonden met het ontbreken van een duidelijke grens tussen 
de vaste uitdrukkingen en de vrije woordgroepen op het gebied van de vergelijkingen. Zo 
is bij voorbeeld de Duitse woordcombinatie weiß wie Schnee in het Nederlands letterlijk 
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vertaald als wit als sneeuw (de juiste Nederlandse uitdrukking is sneeuwwit). De Duitse 
woordgroep behoort tot de niet streng-stereotiepe vergelijkingen en kan veranderd 
worden (men kan ook zeggen weiß wie ein Schwan). Op die manier meent de Nederlands-
lerende foutief dat de desbetreffende uitdrukking ook in het Nederlands mogelijk is. 

Het is echter foutief aan te nemen dat alle niet letterlijk gebruikte woordgroepen  
vaste uitdrukkingen zijn. Dit verschil tussen de figuurlijke betekenis van een bepaald 
woord en de betekenis van het hele idioom, waarin het betrokken lexeem gebruikt wordt, 
leidt vaak tot fouten. De twee Nederlandse zinnen: Dat is een oude vos! en Dat is een sluwe 
vos! kunnen in hun letterlijke betekenis gebruikt worden, namelijk “dat is een vos die oud 
is” en “dat is vos die sluw is”, maar in een bepaalde context betekent het idioom een sluwe 
vos uitsluitend “iemand die door lange ervaring alle kneepjes van een bepaald vak kent”, 
terwijl met de uitdrukking een sluwe vos een slim en listig mens gekenmerkt wordt.  

Het verschil tussen de beide uitdrukkingen rust erop, dat in het eerste geval het 
woord vos alleen in combinatie met het adjectief oud deze figuurlijke betekenis heeft. 
Daarbij hebben vormen als een jonge vos, een grote vos enz. niet dezelfde intentie. In het 
tweede geval kan het woord vos zelfstandig of in combinatie met andere bepalingen 
gecombineerd woorden zonder de betekenis te verliezen: een slimme vos; zo slim als een vos, 
want het woord vos heeft zelf een figuurlijke betekenis, namelijk ‘een listig, gemeen mens’. 

Het feit dat veel uitdrukkingen zowel een letterlijk als een figuurlijk aspect hebben, 
wordt door veel taalgebruikers benut om een grappig effect te bereiken. Dat is vooral het 
geval in de zogenaamde woordspelingen die typerend voor de reclame zijn. Dat is voor 
de native speakers vanzelfsprekend, maar levert moeilijkheden op voor de buitenlanders. 
Een krantenkop over de voormalige minister van Financiën Zalm bij voorbeeld luidde 
Zalm vangt bot. Het idioom bot vangen met de fraseologische betekenis ‘niet slagen, zijn doel 
niet bereiken’, bemoeilijkt een in dezelfde graad beeldende interpretatie in de Bulgaarse 
taal, omdat deze woordspeling alleen in het Nederlands mogelijk is. Bij een vertaling 
moet dit gebrek aan equivalente vaste uitdrukkingen en de woordspeling gecompenseerd 
worden, opdat de expressiviteit van de taal niet verloren gaat. 

Een typische fout die de studenten maken bij hun confrontatie met vreemde idiomen, 
is dat ze de beperkingen die karakteristiek zijn voor de meeste fraseologismen niet in acht 
nemen. Voor de vaste uitdrukkingen zijn sommige morfologische en syntactische 
operaties die bij de vrije uitdrukkingen mogelijk zijn niet van toepassing. Zo kan men bij 
voorbeeld de zin Dat is zuiver water transformeren in Het water is zuiver. Als het adjectief 
klein uit het idioom “Dat is klein bier” met de figuurlijke betekenis ‘iets van weinig belang’ 
als naamwoordelijk deel van het gezegde gebruikt wordt: het bier is klein, gaat de 
fraseologische betekenis verloren. 

Ook al zijn de Nederlandse en de Duitse taal naaste verwanten, door de eeuwen heen 
hebben zij in verschillende maatschappijen gefunctioneerd. De geografische, sociale en 
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politieke bijzonderheden hebben hun sporen in de taal achtergelaten. Dat is de oorzaak 
voor de formele ongelijkheden, ook wat de vaste uitdrukkingen betreft. Zo is bij voor-
beeld het reliëf van Duitsland bergachtig, Nederland is daarentegen beroemd geworden 
met de scheepvaart. Dat heeft ook zijn sporen achtergelaten op het gebied van de 
zegswijzen. Vaak nemen de studenten dat niet in acht en zeggen bij voorbeeld geen berg 
gaat hem te hoog, waarbij ze de Duitse (kein Berg ist ihm zu hoch) en de Nederlandse zegswijze 
(geen zee gaat hem te hoog) door elkaar gebruiken. 

Het onderhavige onderzoek heeft niet de bedoeling en is ook niet in staat om alle 
problemen en fouten te presenteren die de Nederlandslerende studenten maken. Indien 
we alle onjuistheden in aanmerking zouden nemen, is een veel omvangrijker werk nodig. 
Het belangrijkste doel van deze bijdrage is de meest interessante en de vaakst 
voorkomende fouten te citeren en op deze basis de lessen voor de verwerving van een 
vreemde taal effectiever te maken. In dit opzicht is dit onderzoek een bescheiden 
bijdrage tot een verdere verdieping van de taalbeheersing en de spreekvaardigheid van de 
studenten die Nederlands leren. 
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Een ongeschreven hoofdstukje 

Agata Kowalska-Szubert (Wrocław) 
 
 

In het begin van de nieuwe eeuw hebben drie Vlaamse en twee Poolse universiteiten aan een 
bilateraal project samengewerkt, in het kader waarvan onder meer een leerboek zakelijk Nederlands is 
ontstaan. De auteurs van dit leerboek waren Jos Wilmots en de ondergetekende. “Nu even zakelijk!” 
draait om enkele economische onderwerpen en bevat de woordenschat die van nut kan zijn voor jonge 
neerlandici in hun toekomstige beroepsleven. Maar de opbouw van het leerboek vraagt om een nog niet 
geschreven hoofdstuk over de Jubilaris en zijn prestaties die overal in de regio bekend zijn. Dit stukje is 
bedoeld om dit hiaat op te vullen; zonder wetenschappelijke pretenties, wèl met een didactische achtergrond. 
Gewoon om herinneringen op te roepen bij wie het ooit zelf heeft meegemaakt, gewoon een geschenk voor 
Jos Wilmots. Ad multos annos! 

 

Onder meer over de zomercursus 

Er is een plek in Vlaanderen waar elke zomer honderden studenten naartoe trekken. 
Er wordt daar een zomercursus Nederlandse taal en cultuur gegeven. Deze cursus is in 
de jaren zeventig van de 20e eeuw door professor Wilmots ontwikkeld en sindsdien 
wordt hij ieder jaar opnieuw georganiseerd. De hele organisatie van de cursus is net zo 
ingewikkeld als Vlaanderen zelf. Niemand, ook de eigenlijke organisatoren en de Neder-
landse Taalunie niet, weet precies waar de cursus plaatsvindt: in Hasselt of in Diepenbeek. 
De gastvrije onderwijsinstelling op de campus was ook niet steeds dezelfde: eerst was het 
de Economische Hogeschool Limburg, dan het Limburgs Universitair Centrum, nu draagt ze de 
naam Universiteit Hasselt. Tot een paar jaar geleden was vrijwel het enige dat vaststond, de 
naam van de cursusleider: Jos Wilmots.  

De persoon van Jos Wilmots is welbekend in de neerlandistische kringen. Hij is 
auteur van talrijke leerboeken voor wie Nederlands wil leren en voor wie Nederland en 
Vlaanderen wil leren kennen. Voor veel generaties studenten begon het avontuur met het 
Nederlands met de beroemde vraag: “Je kent toch Sinterklaas, he?” Veel van de tegen-
woordige docenten Nederlands extra muros zijn met deze leerboeken zo te zeggen 
grootgebracht. Ook de nieuwere generaties worden nu her en der met Jos Wilmots zijn 
lesmethode aan het Nederlands gewend. 

 91



Verder heeft Jos Wilmots ook een handje geholpen bij de ontwikkeling van vrijwel 
alle centra neerlandistiek in Midden- en Oost-Europa. Of hij nu leerboeken schonk of 
ergens zijn collega’s neerlandici naartoe meebracht: in de geschiedenis van de neer-
landistieken tussen Sint Petersburg en Boedapest staat zijn naam in gulden letters 
geschreven. 

Jos Wilmots staat echter even goed bekend als de grote Vriend van de Zomercursus, 
zoals hij de cursusdeelnemers placht (en nog altijd pleegt) aan te spreken. In de tijd van 
zijn leiderschap op de zomercursus werd hij bijgestaan door veel medewerkers op de 
campus en door een grote groep enthousiastelingen die bereid waren hun vakantie op te 
offeren voor het lesgeven aan even enthousiaste buitenlandse studenten Nederlands. En 
de studenten in kwestie komen sinds tientallen jaren uit alle delen van Europa (destijds 
ook al van achter het IJzeren Gordijn) en ook uit andere continenten. Iemand heeft de 
cursus wel eens “een feest van internationale blijmoedigheid” genoemd.  

Nu wordt de cursus geleid door Erik Moonen, de opvolger van prof. Wilmots. Er 
zijn echter dingen die niet veranderen. De studenten logeren in Hasselt en worden elke 
dag met bussen naar de campus gebracht. De docenten van vandaag zijn net zo gemo-
tiveerd, de studenten zijn ook al die tijd enthousiast, en de cursus zelf biedt al die jaren 
een gelegenheid om wat uitgebreider kennis te maken met het Nederlands, de Neder-
landse cultuur en de samenleving in Vlaanderen. Tot de vaste programmapunten behoren 
talrijke excursies door Vlaanderen. Er wordt onder meer naar Leuven, Gent en 
Antwerpen gegaan, maar ook naar wat de organisatoren ‘het kleine stille Vlaanderen’ 
noemen. Tijdens de zomercursus worden de deelnemers ook wel eens in het diepe 
gegooid – ze gaan op bezoek bij een Vlaamse instelling of een Vlaams bedrijf, ze kunnen 
op een avondje ook een Limburgs gastgezin bezoeken, waar ze in natuurlijke omstan-
digheden kunnen kijken hoe goed hun Nederlands al is.  

Het is mooi dat de traditie van de zomercursus voortleeft, maar één ding mogen we 
niet vergeten: zonder Jos Wilmots was er geen zomercursus in Hasselt geweest. 

 

Oefeningen 

I. Vul in wat er past: 

1. De zomercursus Nederlands in Hasselt-Diepenbeek is door _______________ 
_______________ bedacht. 

2. De lessen vinden plaats op de universitaire _______________. 

3. Ook studenten van achter het _______________  _______________  mochten 
destijds mee naar de zomercursus. 
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4. De _______________ _______________ is nu een van de organisatoren van de 
zomercursus. 

5. Is Scherpenheuvel met zijn kermis nog altijd een stukje van het kleine 
_______________ Vlaanderen? 

6. Wat nu Universiteit Hasselt is, was nog een paar jaar geleden het Limburgs 
_______________ Centrum. 

7. Nu is _______________ _______________ de leider van de zomercursus. 

8. Het geliefde personage in de leerboeken Nederlands is ongetwijfeld 
_______________.  

9. De Hasseltse universitaire campus ligt in _______________.  

10. Tijdens de zomercursus gaan sommige studenten wel eindelijk geloven dat ook in 
_______________  Nederlands gesproken wordt.  

 

(in te vullen woorden: campus, Diepenbeek, Erik Moonen, IJzeren Gordijn, Jos Wilmots, 
Nederlandse Taalunie, Sinterklaas, stille, Universitair, Vlaanderen) 

 

II. Vul in wat er past: 

1. Voor wie _______________ wil leren 

2. Voor wie _______________ en Vlaanderen wil leren kennen 

3. _______________ Nederlands 

4. Letterlijk en _______________ 

5. Duitse _______________   

6. Voor wie al wat Nederlands _______________ 

7. Nu even _______________ 

8. * Hartelijke groeten voor je en jouw _______________ 

9. Mijn _______________ is gevallen 

10. Gods _______________ over Gods akker 

 

(In te vullen woorden: bier, figuurlijk, frank, gesproken, kent, Nederland, Nederlands, 
taalkneepjes, vrouw, zakelijk) 
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Een extra taak voor wie het weet: wil je de titels in een chronologische volgorde opstellen 
en desnoods de namen van de  medeauteurs toevoegen? 

 

III. Zoek woordparen! Wil je er ook zinnen mee maken? 

Olomouc gouden medaille van verdienste 
Hasselt/Diepenbeek lectoraat Nederlands 
IVN erelid 
Comenius zomercursus  
Frankfurt a.M. eredoctoraat 
Wrocław oud voorzitter 

 

IV. Waar of niet waar? 

1. Ieder boek van Jos Wilmots begint met een Woord vooraf. 

2. Jos Wilmots heeft ook zijn steentje bijgedragen tot het Certificaat Nederlands als 
Vreemde Taal. 

3. Jos Wilmots heeft in zijn boeken wel eens zijn gezin ter sprake gebracht. 

4. Letterlijk en figuurlijk is naast het Taalknutselboek bedoeld voor wie graag met de taal 
speelt. 

5. Er is een tijdje geweest wanneer de vrienden van de zomercursus ook gratis naar het 
zwembad in Hasselt mochten. 

6. In een enkel jaar hebben de zomercursisten in een klooster gelogeerd. 

7. De zangavonden op de zomercursus zijn een poos door de broer van Jos Wilmots, 
Juliaan, verzorgd. 

8. De levenshouding van Jos Wilmots wordt door hemzelf op de volgende manier 
verwoord: “Geleerd is, wie geleerd doet. Wie niet geleerd doet, is niet geleerd.” 

9. Jos Wilmots behoort tot de exclusieve groep auteurs van woordenboeken van een taal 
die ze niet spreken.  

10. Jos Wilmots wordt overal aan zijn accent herkend. 
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Over de grens kijken: assimilatie in het Tsjechisch en het Nederlands 

Marta Nováková (Brno) 
 
 
1. Dankbetuiging en opdracht 

Voor wie in Tsjechië, Slowakije, Polen en in andere landen Nederlands wil leren, 
bestaan er verschillende mogelijkheden. Zo kan men bijvoorbeeld zowel in Nederland als 
in Vlaanderen deelnemen aan zomercursussen Nederlandse taal en Cultuur die voor veel 
studenten een zeer verrijkende en motiverende ervaring zijn. Er zijn in feite geen grenzen 
voor de liefhebbers van het Nederlands. Alleen moet er iemand zijn die de moed, de wil 
en het enthousiasme heeft om zijn schouders onder dit alles te zetten.  

In 2000 heb ik als studente van mijn alma mater in Olomouc deel kunnen nemen aan 
de Zomercursus Nederlandse taal en cultuur in Zeist. Deze cursus heeft eigenlijk mijn 
wetenschappelijke weg bepaald. Ik heb daar prof. Chris van Veen ontmoet die ons een 
uitspraakcursus gaf op basis van een contrastieve aanpak van het Nederlands en de 
Slavische talen. Toen al was het fascinerend voor mij om te kijken waar de verschillen 
tussen mijn moedertaal en het Nederlands liggen. Sindsdien ben ik geïnteresseerd in de 
vraag waar de uitspraakgrenzen zich bevinden en hoe die grenzen overbrugd kunnen 
worden.  

Mijn dank gaat dus uit naar twee mensen. Jos Wilmots die zich heeft ingezet om de 
grens tussen de intra- en de extramurale neerlandistiek op te heffen onder meer door het 
idee van de zomercursussen te ondersteunen, en naar Chris van Veen, die de fonetische 
en fonologische grenzen tussen het Nederlands en andere talen belicht en een grote 
inspiratie voor mij blijft.  

 

2. Inleiding 

Uitspraaktraining hoort een belangrijk onderdeel van de universitaire studie van het 
Nederlands te zijn. Een afgestudeerde neerlandicus moet in staat zijn om vlot Nederlands 
te praten zonder uitspraakfouten te maken die zijn taaluiting onverstaanbaar of 
onbedoeld grappig maken.  

Om dit te bereiken moeten een degelijke theoretische basis en een intensieve training 
met veel praktische oefeningen hand in hand gaan. Van de training van de uitspraak van 
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de afzonderlijke klanken, het liefst van die klanken die in het Tsjechisch en in het 
Nederlands verschillend zijn of die in de moedertaal helemaal ontbreken, stapt men op 
een gegeven moment over op grotere eenheden – morfeem- en woordgrenzen en op zin-
nen. In beide talen spelen zich verschillende fonologische processen af die de uitspraak 
van de afzonderlijke klanken veranderen en een grens tussen beide talen laten zien. Waar 
ligt deze grens? Wat moet er geoefend worden om de grens te verzachten? Laten we één 
onderdeel van deze processen onder de loep nemen. 

 

3. Assimilatie in het algemeen 

“Onder assimilatie worden dat soort fonologische processen verstaan waarbij 

een klank zich aanpast aan de hem omgevende klanken, in plaats of in manier 

van articuleren (of beide).” (Trommelen & Zonneveld 1989:41). 

Wat de richting van de assimilatie betreft, wordt er een onderscheid gemaakt tussen 
progressieve en regressieve assimilatie. Bij progressieve assimilatie past de medeklinker zich 
aan aan de voorafgaande klank en bij regressieve assimilatie past de klank zich aan aan de 
volgende klank. (Trommelen & Zonneveld 1989:43). Beide types van assimilatie komen 
zowel in het Tsjechisch als in het Nederlands voor, maar in verschillende mate. In de 
assimilatieprocessen kunnen medeklinkers zich aan medeklinkers aanpassen, mede-
klinkers aan klinkers, klinkers aan medeklinkers of klinkers aan klinkers.  

In deze bijdrage richt ik me alleen op de gevallen waarbij medeklinkers onder invloed 
van medeklinkers veranderen. Het gaat vooral om de assimilatie van plaats bij de nasale 
medeklinkers en om de progressieve assimilatie van stem bij fricatieven en hoe deze 
sandhiverschijnselen er in het Tsjechisch en in het Nederlands uitzien. Ik bekijk beide 
gevallen in de standaarduitspraak en op plekken waar de assimilatie verplicht is. De dia-
lectische en de slordige uitspraak laat ik in de meeste gevallen buiten beschouwing. Dit 
met als doel om de fonologische omgevingen te laten zien die verschillen in beide talen 
en die voor problemen in de uitspraak van het Nederlands bij Tsjechen kunnen zorgen. 

 

3.1. Assimilatie van medeklinkers aan medeklinkers 

Bij de assimilatie van medeklinkers aan medeklinkers worden door Trommelen en 
Zonneveld (1989) twee verschijnselen onderzocht die vaak in natuurlijke talen voor-
komen: de assimilatie van nasale medeklinkers wat betreft hun plaats van articulatie aan 
een voorafgaande of volgende medeklinker en de assimilatie van stem in obstruent-
clusters die of progressief of regressief zijn. (Trommelen & Zonneveld 1989:41-43).  

De velare nasale medeklinker [ŋ] is in het Tsjechisch een positionele variant van de 
prealveolaire nasale medeklinker [n]. De assimilatie van plaats bij de nasale medeklinkers 
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komt in het Tsjechisch alleen op één plaats voor – vóór de velare medeklinkers [k] en [g] 
(venku ,[vεŋku], maminka [mαmiŋkα], tango, [tαŋgo], bingo, [b_ŋgo] – buiten, moeder, tango, 
bingo - en is regressief. De assimilatie van plaats bij de nasale medeklinkers komt in het 
Tsjechisch niet voor op de volgende gebieden: 

[n] wordt uitgesproken als: 

a)  [n] op de woordgrens: pan Kovář, [pαn kcvař], ten král [ten kral] – de heer Smid, die 

koning 

b)  [n] voor [p] en [b]: honba, [hcnba], hanba, [hαnba], klenba [klεnba], 1  – jacht, 

schaamte, gewelf. (Palková, 1997: 332 – 333) 

c)  [n] voor [χ] en [γ]: donchuan [dcnchuan] – rokkenjager (Romportl, 1973:103). 

d)  [n] voor de unieke medeklinkers zoals [m] [r] [l]: bonmot, [bcnmct] ponrava, 

[pcnrαva]  online [cnlain] - grap, engerling (Krčmová, 2007: 165-166) 

Bij de nasalen komt de assimilatie van plaats voor en dat zowel op de morfeem- als 
op de woordgrens. Net als in het Tsjechisch is de assimilatie regressief.  

[n] wordt uitgesproken als: 

[m] voor [p], [b], [m] – aanpassen, in België, aanmoedigen, onmacht 

[ŋ] voor [k], [γ], [χ] – aankomst, in kas, aangaan, in Gouda 

[M] voor [f], [v], [w] – aanvallen, onfatsoenlijk, in Wenen 

[ø] voor [j], [c] – onjuist, in juni, oranje2

Hieruit kunnen we concluderen dat het noodzakelijk is om erop te letten dat een Tsjech 
bij het leren van het Nederlands op alle andere realisaties van de [n] moet letten, behalve 
die waar de [n] voor de [k] en [g] staat. Een mogelijkheid om dit te oefenen is het trainen 
van de verstavaardigheid en de juiste productie van de klanken die daarmee hand in hand 
gaat.3  

 

                                                 
1 In de woorden bonbon – snoepje en hanba – schaamte komt de nasale uitspraak soms voor. Dit gebeurt 
wanneer deze woorden met veel emoties uitgesproken worden. (Palková 1997:333). 

2 Heemskerk & Zonneveld 2000:25. De voorbeelden zijn afkomstig uit Trommelen & Zonneveld 1989: 42, 
Booij 1995:65, 1981:50-51, en zelf bedacht. 

3 Zie voor de uitleg van de term verstavaardigheid en de theoretische en praktische voorbeelden hoe het 
geoefend kan worden de bundel Vakwerk 4: Lezingen studiemiddag Uitspraak en Verstavaardigheid, gehouden 
juni 2007 aan de afdeling NT2 aan de UvA in Amsterdam. Zie ook Nováková 2007. 
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3.1.3. Progressieve assimilatie van stem bij fricatieven in het Tsjechisch 

Een ander interessant fonologisch verschijnsel is de mate waarin het Tsjechisch en 
het Nederlands de progressieve assimilatie van stem bij fricatieven toepassen. In het 
Tsjechisch wordt deze soort van assimilatie altijd volgens de algemene regel gerealiseerd: 

SH + SL = SLSL; SL + SH = SHSH 

waarbij SH voor een stemhebbende en SL voor een stemloze medeklinker staat. (Palková 
1997:328). Dit wil eigenlijk zeggen dat er in het Tsjechisch alleen maar regressieve assi-
milatie bestaat.4 De vakliteratuur spreekt over slechts drie fonemen die zich ook progres-
sief kunnen assimileren – de fonemen /h/, /ř/ en /v/. Deze fonememen kunnen zich in 
bepaalde fonologische contexten zowel regressief als progressief aanpassen aan de 
naburige medeklinker. Bij de eerstgenoemde fonemen worden beide soorten assimilaties 
in de standaardtaal goedgekeurd. Alleen bij het foneem /v/ wordt de progressieve 
assimilatie in het standaard Tsjechisch niet toegestaan. Alle drie de medeklinkers tonen 
bijzonder gedrag bij de assimilatie. 

a) /h/ progressief en regressief respectievelijk in de cluster sh: shoda, shromáždit: 
[sχcda] en [zhcda], [sχrcmaZdj_t] en [zhrcmaZdj_t] – overeenstemming, 

bijeenkomst. De varianten zijn streekgebonden maar allebei zijn erkend in de 
standaarduitspraak. (Krčmová 2007:166).5 

b) /ř/ naast een stemloze medeklinker wordt stemloos. De assimilatie is dus of 
progressief of regressief: příst [přist], dvířka [dviřka] – spinnen, deurtje (Krčmová 
2007:166). De [ř] kan zelf assimilatie veroorzaken.  

c) Het foneem /v/ gedraagt zich in het Tsjechisch als een unieke medeklinker, ook 
al heeft dit foneem een stemloos equivalent /f/. /v/ assimileert wel volgens de 
algemene regel – vtip [ftj_p] - maar veroorzaakt zelf geen assimilatie: sval [svαl] – 
spier; zval [zvαl] – nodigde uit, vzkvétat [fskvetαt] - bloeien. In sommige Tsje-
chische dialecten kan de klank wel progressieve assimilatie vertonen, als hij voor-
komt na de stemloze medeklinkers – bijvoorbeeld: květ, tvoje [kfjεt], [tfZje] – 
bloem, jouw. (Romportl 1973: 104 – 105). 

 

                                                 
4 Zie hiervoor Romportl (1973), Krčmová (1984), (1995) en (2007) en Palková (1997) 

5 De eerste soort is typerend voor het gebied van Moravië, de tweede voor Bohemen. (Palková, 1997: 330). 
De medeklinker [h] is in het Tsjechisch stemhebbend terwijl deze klank in het Nederlands stemloos is. Zie 
Neijt, 1997:44. 
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3.1.4 Het geval van het Nederlands: assimilatie in de obstruentclusters 

De progressieve assimilatie kan in het Nederlands voorkomen op de plaatsen waar 
een fricatief als tweede obstruent voorkomt. Het gaat om de combinatie plosief+ 

fricatief en fricatief+fricatief. Hierbij geldt, dat de eerste obstruent bepaalt of de gehele 
cluster stemhebbend of stemloos wordt. Dit geldt ook binnen de morfemen. (Trom-
melen & Zonneveld 1989: 43). 

Deze veronderstelling kunnen we in drie afzonderlijke onderzoekspunten verdelen 
met als doel de punten vast te stellen waarin de meest belangrijke verschillen tussen het 
Tsjechisch en het Nederlands liggen:  

a) de progressieve assimilatie van stem bij een stemloze plosief vóór een 
stemhebbende  fricatief 

b) de combinatie van een stemloze en een stemhebbende fricatief waarbij 
progressieve assimilatie voorkomt 

c) progressieve assimilatie van stem bij een stemhebbende obstruent en een 
onderliggend stemhebbende fricatief.6 

Het verschil tussen het Tsjechisch en het Nederlands is echter groter wat het gebruik 
van de progressieve assimilatie betreft. Ten eerste verschijnt de progressieve assimilatie in 
het Nederlands vaak in woorden die eigenlijk samenstellingen zijn. Ik heb de indruk dat 
de Nederlandse woorden door morfologische processen ontstaan die in het Tsjechisch 
niet voorkomen. Het verschil ligt dus tevens in de taaltypologie en voornamelijk in het 
verschil tussen een flecterende en een non-flecterende taal.  

 

3.1.4.1. Progressieve assimilatie van stem bij een stemloze plosief voor een 

stemhebbende fricatief 

Voor progressieve assimilatie van stem bij stemloze plosieven en stemhebbende 
fricatieven geldt de volgende regel:  

de stemhebbende medeklinkers [v], [z] en [γ] worden stemloos na de stemloze 

medeklinkers [p], [t], [k], [f], [s] en [χ]. (Heemskerk & Zonneveld 2000:27).  

Voorbeelden:  boekvorm, opzoeken, opgeven, ontzadelen, ontvangen, akzo enz7. 

                                                 
6 De onderliggende vorm is de grondvorm, de representatie van matrices van fonologische kenmerken op 
het abstracte niveau – het onderliggende niveau. Horizontaal komen er verschillende klanksegmenten van 
het woord voor en verticaal de waarden van de verschillende kenmerken per klanksegment. Zo is de 
onderliggende vorm van bijvoorbeeld [reis] - /reiz/. Trommelen & Zonneveld 1989:79-81.  

7 De voorbeelden komen deels uit Trommelen en Zonneveld (1989), Booij (1995) en Sterkenburg (2002) 
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Voorbeelden uit het Tsjechisch: otvírat [ctvirαt], okvětní [ckvjεtøi], svařit [svαř_t] – 

openen, bloemdek, lassen8  

Zo te zien gedraagt de Tsjechische cluster met het foneem /v/ als tweede deel zich 
anders dan de Nederlandse. Tevens horen we vaak regressieve assimilatie van de andere 
clusters bij de Tsjechische sprekers omdat ze de algemene regel van het Tsjechisch 
toepassen. Dit assimilatieproces in het Nederlands vormt dus een belangrijk punt dat 
tijdens de uitspraaktraining van Tsjechen zeker uitgebreid aan bod moet komen.  

 

3.1.4.2. De combinatie van een stemloze en een stemhebbende fricatief waarbij 

progressieve assimilatie voorkomt 

In de gevallen waarbij de tweede obstruent een fricatief is, komt het proces van 
degeminatie voor – waarbij twee identieke medeklinkers die door samenvoeging van 
woorden naast elkaar komen te staan als één medeklinker worden uitgesproken. 
(Heemskerk en Zonneveld 2000:27).  

De onderstaande lijst met woorden wordt in twee groepen verdeeld. In de eerste 
groep staan de gevallen waar twee medeklinkers naast elkaar staan die niet identiek zijn 
en in het tweede deel staan de gevallen waarbij degeminatie voorkomt. 

Groep 1 

[fs] – stofzuigen 

[χs] – lachziek 

[sf] – bosvink 

[χf] –pechvogel 

[sχ] – pasgeboren 

[fχ] – afgaan 

Groep 29

[χ:] - lachgas 

[f:]– afval  

[s:] – Paaszondag 

De voorbeelden in de eerste groep worden bij de Tsjechische sprekers van het 
Nederlands weer vaak volgens de algemene regel uitgesproken die in het Tsjechisch geldt. 

Wat de degeminatiegevallen in groep 2 betreft, hebben de Tsjechische sprekers 
meestal de neiging om twee segmenten uit te spreken. Het Tsjechisch kent wel dege-
minatie maar in de standaarduitspraak alleen binnen de stam van een woord of op een 
morfologische grens die niet sterk is. Op de plek waar de morfologische grens wel sterk 
is, wordt zowel de degeminatie als de uitspraak van twee segmenten toegestaan. De 

                                                 
8 Combinaties met andere clusters dan een aantal clusters met /v/ als tweede obstruent zijn moeilijk te 
vinden in het Tsjechisch binnen één woord.  

9 Booij (1995) duidt de degeminatiegevallen aan met een lengteteken. Deze werkwijze neem ik hier over. 
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uitspraak van de identieke clusters in samenstellingen kent het Tsjechisch zonder 
degeminatie. (Palková 1997: 327). 

 

3.1.4.3 Stemhebbende obstruent en een onderliggend stemhebbende fricatief 

Het geval van de onderliggend stemhebbende fricatief die voorafgegaan wordt door 
een stemhebbende obstruent bespreek ik apart. Voor het Nederlands en voor het 
Tsjechisch geldt dat de stemhebbende medeklinkers die de oppositie stemhebbend ↔ 
stemloos vormen - [b], [d], [v], [z], [γ] - stemloos worden wanneer ze op het eind van een 
lettergreep staan. (Heemskerk & Zonneveld 2000:25, Romportl 1973:106). In het 
Nederlands komt hier weer progressieve assimilatie voor. 

1) De Nederlandse voorbeelden:  
[ts] –handzaam, (mijn) hand zal (jeuken) 
[ps] – hebzucht, ik heb zoveel geld 

2) De Tsjechische voorbeelden:  
[dz]  soud začne - de rechtszaak zal beginnen 
([ts] soud skončil – de rechtzaak zal eindigen) 
[vz] lov zvěře – de jacht op dieren 
([fs] lov sokolů- de jacht op valken) 

In het Nederlands komt de progressieve assimilatie van stem in dit geval ook binnen 
woorden voor zoals in advies [tf], akzo [ks]. (Booij 1995:59). In het Tsjechisch worden 
clusters als dz altijd stemhebbend omdat ze niet aan het woordeinde staan, zoals in 
odzvonit [dz] – geklonken, vzájemný [vz]– onderling. Voor het Tsjechisch geef ik in de tabel 
ook voorbeelden weer waarbij een stemhebbende obstruent en een stemloze fricatief 
naast elkaar staan om te laten zien dat de assimilatie ook hier regressief is. 

 

4. Conclusie 

Het Tsjechisch en het Nederlands tonen grote verschillen in de wijze van toepassing 
van fonologische processen. In deze bijdrage heb ik maar één deel van het 
assimilatieproces onderzocht. Gedetailleerd bespreek ik dit proces in mijn proefschrift 
dat in voorbereiding is.  

Het doel van het proefschrift is om een uitspraakcursus Nederlands voor Tsjechen 
samen te stellen en om zo de grenzen in de uitspraak tussen het Tsjechisch en het 
Nederlands te overbruggen. Om dit te kunnen doen is enerzijds een contrastieve aanpak 
noodzakelijk en anderzijds een consequente langdurige training. Naast theoretische 
kennis van beide talen en van hun grenzen is de praktische training van verstavaardigheid 
en uitspraak zeer van belang.  

 

Geraadpleegde literatuur 

Booij, Geert: The Phonology of Dutch. Oxford: Clarendon Press 1995. 

 101



den Boonet, T., Geeraerts, D. et al.: Van Dale, Groot woordenboek van de Nederlandse taal. Utrecht & 
Antwerpen: Van Dale Lexicografie 200514, p. XXV – XXVI. 

Bossers, Bart (ed.): Vakwerk 4, Achtergronden van de NT2-lespraktijk. Lezingen studiemiddag Uitspraak 
en Verstavaardigheid juni 2007. Amsterdam: BV NT2 2007. 

Heemskerk, José, & Zonneveld, Wim : Uitspraakwoordenboek. Utrecht,: Spectrum 2000. 

Krčmová, Marie: Úvod do fonetiky a fonologie pro bohemisty, Ostrava: Ostravská univerzita 2007. 

Krčmová, Marie: ‘Fonetika a fonologie’. In: Grepl, M. e.a. (ed.): Příruční mluvnice češtiny, Brno: 
Nakladatelství Lidové noviny 1995, pp. 28-59.  

Krčmová, Marie: Fonetika a fonologie českého jazyka.  Praha: SPN 1984. 

Neijt, Anneke: Universele fonologie. Een inleiding in de klankleer. Dordrecht: Foris 1994. 

Nováková, Marta: Fonetische problemen van de Tsjechische studenten van het Nederlands. Olomouc: 
Univerzita Palackého 2005 (Onuitgegeven masterscriptie). 

Nováková, Marta: ‘De mogelijkheden en grenzen van het gebruik van de fonetische transcriptie 
bij de verwerving van het Nederlands’. In: Hrnčířová, Zdenka e.a. (ed.): Bundel van het 
Regionale Colloquium Neerlandicum en Praagse Perspectieven, Praha: Univerzita Karlova (in druk, 
lezing gehouden in 2007) 

Palková, Zdena: Fonetika a fonologie češtiny. Praha: Karolinum 1997.  

Romportl, Milan: ‘Hláskové kombinace’. In: Romportl, Milan (ed.): Základy fonetiky. Praha: SPN 
1973, pp. 100-107. 

Sterkenburg, Piet et. al.: Hedendaags Nederlands. Utrecht & Antwerpen: Van Dale Lexicografie 2002. 

Trommelen, Mieke & Zonneveld, Wim: Inleiding in de Generatieve Fonologie. Muiderberg: Coutinho 
19893. 

 102



ACTA UNIVERSITATIS PALACKIANAE OLOMUCENSIS 
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De eerste Pools-Nederlandse woordenlijst 

Stanisław Prędota (Wrocław) 
 
 
Inleiding 

Tot nu toe bestaat er nog geen geschiedenis van de lexicografie van het talenpaar 
Nederlands en Pools. In mijn recente monografie heb ik slechts de meertalige 
woordenboeken van de 16e tot en met de 18e eeuw gepresenteerd die een Nederlands en 
Pools deel omvatten.1 De periode vanaf de 19e eeuw tot heden is een nog onontgonnen 
terrein indien men afziet van een boekbespreking van het Zakwoordenboek Nederlands-Pools 
van Jan Czochralski.2 De onderhavige bijdrage is dus als een bouwsteen te beschouwen 
voor de nog te schrijven lexicografiegeschiedenis van het boven genoemde talenpaar. 

Volgens de bibliografie van Nederlandse woordenboeken van Frans Claes en Peter 
Bakema is het Klein Nederlands-Pools en Pools-Nederlands woordenboek (Warszawa 1977) van 
Nico Martens en Elke Morciniec het eerste tweetalige woordenboek van dit talenpaar 3. 
Dat blijkt echter niet juist te zijn. Voor zover wij het kunnen overzien is de eerste Pools-
Nederlandse woordenlijst reeds in 1936 verschenen. Daarbij gaat het om het aanhangsel 
Rozmówki i słowniczek polsko-holenderski bij de reisgids Holandia van Franciszek Dymarski en 
Zygmunt Hoffmann.4  Vermeldenswaard is hier het feit dat dezelfde auteurs nog vijf 
andere gelijkaardige reisgidsen vóór de Tweede Wereldoorlog hebben uitgegeven, te 
weten van België, Berlijn, Londen, Parijs en Stockholm 5 .  

De eerste  van hen, Franciszek Dymarski (1901-1963), was een katholieke priester. 
Hij ontving in 1923 de priesterwijding en vanaf 1929 was hij in de garnizoenskerk St. 

                                                 
1  Prędota, Stanisław: Mehrsprachige Wörterbücher des 16. bis 18. Jahrhunderts mit einem niederländischen und 
polnischen Teil, Frankfurt am Main [etc.]: Peter Lang 2004. 

2 Prędota, Stanisław, bespreking van Jan Czochralski, Słownik kieszonkowy niderlandzko-polski. Zakwoordenboek 
Nederlands-Pools, Warszawa 1997, in: Neerlandica Wratislaviensia 10 (1998), 293-294.  

3 Claes, Frans & Bakema, Peter: A bibliography of Dutch dictionaries, Tübingen: Niemeyer 1995, p. 138. 

4 Dymarski, Franciszek & Hoffmann, Zygmunt: Holandia. Dodatek: Rozmówki i słowniczek polsko-holenderski, 
Poznań 1936, p. 169-187. 

5 Dobrzyńska, Bożena, e.a., Bibliografia polska 1901 – 1939, Tom 6, Warszawa: Biblioteka narodowa 2005, p. 
454. 
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Jozef in Poznań aalmoezienier van de Poolse Strijdkrachten.6 Tijdens de Tweede Wereld-
oorlog was hij hoofd van de rooms-katholieke zielszorg van de 14e Infanteriedivisie. Als 
kanunnik en majoor van de Poolse Strijdkrachten was hij van 1947 tot en met 1963 de 
eerste pastoor van de nieuwe parochie St. Antonius van Padua in Ostrów Wielkopolski.  

De tweede medeauteur, Zygmunt Hoffmann, gebruikte Hoffmann-Krystyańczyk als 
zijn naamsvariant. Afgezien van de bovenvermelde reisgidsen was hij nog medeauteur 
van het leerboek Służba śledcza: podręcznik dla organów bezpieczeństwa.7 Men mag dus con-
cluderen dat hij een specialist was op het gebied van de criminalistiek. 

 

Rozmówki 

Het bovengenoemde aanhangsel bij de reisgids Holandia bestaat uit twee delen, 
namelijk uit een boekje Nederlands op reis voor Polen en uit een beknopte woordenlijst 
Pools-Nederlands. In de onderhavige bijdrage worden de macro- en microstructuur van 
deze pionierswoordenlijst gepresenteerd. 

Het boekje (Rozmówki) is weer samengesteld uit enkele kleinere eenheden. In een 
korte inleiding vindt men daar de meest rudimentaire gegevens over het Nederlands die 
echter door een niet terzake deskundige zijn bewerkt, want ze zijn niet vrij van 
onjuistheden. Het Nederlands wordt hier gepresenteerd als de taal die in het Koninkrijk 
der Nederlanden gesproken wordt, als ook in bepaalde delen van België en als ambtstaal 
ook buiten Europa fungeert in Nederlands-Indië. Suriname en de Nederlandse Antillen 
worden hier echter buiten beschouwing gelaten. Tevens wordt men daarin nog abusie-
velijk geïnformeerd dat het Nederlands gerekend wordt tot de überhaupt niet bestaande 
groep van de Midden-Germaanse talen. 

Daarna krijgt de Poolse lezer een reeks beknopte praktische richtlijnen over hoe men 
bepaalde Nederlandse letters en letterverbindingen dient uit te spreken. De auteurs 
beseffen goed het feit dat de Nederlandse uitspraak een grote uitdaging is voor Polen. De 
beheersing ervan stellen zij desondanks toch op prijs en om die reden verstrekken zij 
vereenvoudigde informatie die begrijpelijk moest zijn, ook voor dergelijke reisgids-
gebruikers, die geen linguïstische – laat staan fonetische – vooropleiding hebben genoten. 
Bij de verklaring van Nederlandse klanken die geen tegenhangers in het Pools hebben, 
maken zij gebruik van twee procédés die ook tegenwoordig nog vaak toegepast worden 
door moderne auteurs van zulke boekjes. Daarbij verwijzen zij  

                                                 
6  Rocznik Archidiecezyi Gnieźnieńskiej i Poznańskiej na rok 1936, Poznań 1936, p. 158, 334; 
http://pl.wikipedia/org/wiki/Franciszek_Dymarski (download 10 januari 2008). .  
7  Wojciech Stepek, Zygmunt Hoffmann-Krystyańczyk, Służba śledcza: podręcznik dla organów 
bezpieczeństwa, Poznań 1923. 
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a) naar eventuele aanvaardbare substituten van deze klanken in het Pools of  

b) naar equivalenten ervan in het Duits en Frans, deze talen waren toen vrij 
algemeen bekend bij de elite van de Poolse samenleving. 

De samenstellers van dit gedeelte wisten – vermoedelijk uit eigen ervaring – dat 
Poolstaligen de grootste moeilijkheden hebben met de correcte uitspraak van de 
volgende vier Nederlandse klinkers: de gespannen <ee> en <oo>, de geronde <uu> en 
<eu>. In de richtlijnen wordt dus aanbevolen de <ee> als de Poolse <ej> uit te spreken, 
bijv. brzytwa – het scheermes [schejrmes] en de <oo> - als de Poolse <oł>, bijv. kupić – 
koopen [kołpen]. 

Het valt meteen op dat deze transcriptie foutief is. Ook de Nederlandse diftongen [εi] 
en [u] worden namelijk met dezefde tekens getranscribeerd, bijv. 

cierpieć – lijden [lejden], czas – de tijd [tejd]; gmach – het gebouw [cheboł], sól – het 
zout [załt]. 

Om een correctere uitspraak te benaderen waren hier dus echter de volgende verwij-
zingen passender: 

a) voor de Nederlandse gespannen <ee> - naar de Duitse gespannen klinker <ee> 
en <eh>, bijv. See, sehen, en naar de Franse klinker <é>, bijv. liberté, 

b) voor de Nederlandse gespannen <oo> - naar de Duitse gespannen klinker <oo> 
en < oh>, bijv. Moos, Mohr, en naar de Franse klinker <au> en <eau>, bijv. 
mauvais, bateau. 

Bij de uitspraak van de geronde Nederlandse klinkers <uu> en <eu> wordt in de 
richtlinen naar de Duitse en Franse equivalenten ervan verwezen. De <uu> is dus als de 
Duitse <ü> of de Franse <u> uit te spreken, bijv. üben, musée, 

de <eu> - als de Duitse <ö> of de Franse <eu>, bijv. Löwe, nerveux. 

Tevens wisten de auteurs ook dat de Polen op moeilijkheden stuiten bij de juiste uit-
spraak van drie Nederlandse diftongen: a) <ei> resp. <ij>, b) <ou> , <ouw> resp. <auw 
> en c) <ui>. In de richtlijnen wordt hen dus aanbevolen: 

de <ei> en <ij> als de Poolse <ej> uit te spreken, bijv. wyjechać – afreizen 
[afrejzen], czas – de tijd [tejd], 

de <ou>, <ouw> en <auw> --  als de Poolse <ał> of <ou>, bijv. sól – zout 
[załt], budowla – het gebouw [cheboł], ciasny – nauw [nau], 

de <ui> -- als de Poolse <oj> of de Duitse <eü>, <äu> of <eu>, bijv. cukier – 
de suiker [seüker], dom – het huis [hojs]. 

Aan de samenstellers was ook bekend dat Polen bovendien moeilijkheden hebben 
met de correcte uitspraak van drie Nederlandse medeklinkers: de spiranten <g> en <h> 
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en de nasaal <ng>. In de aangeboden uitspraakrichtlijnen vinden we de volgende 
aanbevelingen: 

de <g> dient men als de Poolse (velare) spirant <ch> uit te spreken, bijv. 

poselstwo – het gezantschap [chezantschap], 

de <h> -- als een zwakke (laryngale) spirant, bijv. czynsz – de huur [hür]. 

Hier was ook nog een verwijzing naar de Duitse spirant <h> passend, bijv. haben.  

Tevens vermelden de samenstellers nog dat men de Nederlandse letterverbinding 
<sch> in de anlautpositie als <s - ch>, d.w.z. als twee aparte stemloze spiranten dient uit 
te spreken en nooit als de Poolse <sz>, bijv. pisać – schrijven [schrejfen], en in de aus-
lautpositie als <s>, bijv. elektryczny – electrisch [elektris]. Over de juiste uitspraak van de 
Nederlandse nasale medeklinker <ng> wordt echter met geen woord gerept. 

De auteurs beseften met welke grammaticale problemen Poolstalige leergierigen wor-
den geconfronteerd die het Nederlands willen beheersen. Om hun tegemoet te komen 
bieden zij hen een beknopt mini-overzicht van de Nederlandse grammatica. Ter sprake 
komen daarin lidwoorden, zelfstandige naamwoorden, werkwoorden, telwoorden en 
voornaamwoorden. Met geen woord wordt echter op de woordvolgorde in het 
Nederlands ingegaan. 

In aansluiting op de grammaticale informatie volgen vijf thematische lijstjes met de 
noodzakelijkste Poolse woorden en de Nederlandse equivalenten ervan. Ze zijn echter 
van geen uitspraak- en grammaticale informatie voorzien. 

Meer aandacht wordt in het boekje aan de Nederlandse aanspreekvormen besteed. 
De samenstellers zijn op de hoogte van de sociale differentiatie van de toenmalige 
Nederlandse samenleving en informeren hun lezers erover. In de beschaafde kringen van 
deze maatschappij wordt bij voorkeur de beleefdheidsvorm U (letterlijk: Uwe Edele) ge-
bruikt, ook in de gesproken omgangstaal. Daar voegen ze vaak nog mijnheer, mevrouw of 
mejuffrouw aan toe. Tevens wordt er vermeld dat ook de beleefde formulering Als ’t U 
belieft mijnheer vrij algemeen verspreid is. De samenstellers maken de lezer er echter op 
attent om in gesprekken met eenvoudige mensen van het volk gebruik te maken van de 
voornaamwoorden gij, jij, kort je. Daarbij waarschuwen zij nog dat verkoopsters in de 
winkels echter met juffrouw dienen te worden aangesproken. 

Het beknopte gedeelte met Pools-Nederlandse gesprekken begint met een reeks 
algemene vragen. Daarop volgen gesprekken die voor een toerist belangrijke 
onderwerpen betreffen: het hotel, de reis, de post, het restaurant en het wisselen van geld. 
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Słowniczek polsko-holenderski 

De macrostructuur van de boven genoemde Pools-Nederlandse woordenlijst (Słow-
niczek polsko-holenderski) is nogal bescheiden. Daarin zijn naar schatting circa 700 tref-
woorden opgenomen die alfabetisch zijn gerangschikt. Uit de door mij doorgevoerde 
steekproeven is gebleken dat de meeste ervan gerekend kunnen worden tot de Poolse 
basiswoordenschat. Tot de weinige uitzonderingen behoren de lemmata kajet – het cahier, 
kąpielnia – het badhuis, obchód – de plechtigheid, odzienie – het pak, parostatek – het 
stoomschip, taksa – de schatting, het tarief, trykot kapielowy – de zwembroek, trzewik – de 
schoen, wykaz osobisty – de pas. Deze trefwoorden zijn in het moderne Pools archaïsmen 
of hebben een archaïserend karakter. 

Ook de microstructuur van deze kleine Pools-Nederlandse woordenlijst is arm. De 
woordenboekartikelen bestaan in de regel slechts uit twee elementen. Op het Poolse 
lemma in kwestie volgt het Nederlandse equivalent ervan dat in moeilijkere gevallen 
getranscribeerd wordt. Als trefwoorden dienen Poolse substantieven, adjectieven, voor-
naamwoorden, bijwoorden, voorzetsels en voegwoorden, bijv. granica – de grens, 
informować – inlichten, kochany – lief, dosyć – genoeg, który – welke, między – tusschen, 
jeżeli – indien.  

Slechts in weinige gevallen hebben we hier te maken met nominale woordgroepen, 
bijv. bułka z masłem – broodje met boter, biuro podróży - het reisbureau, drobne pie-

niądze – kleingeld, karty do gry – de spelkaarten, książka adresowa – het adresboek, plan 

miasta – de plattegrond, płaszcz na deszcz – de regenjas, rozkład jazdy – het spoorboekje.  

Werkwoordelijke woordgroepen komen minder vaak voor, bijv. cło zapłacić za – tol 
betalen voor, iść na koncert – naar concert gaan, latać w powietrzu – vliegen, strzyc włosy 
– knippen, wjeżdżać do portu – binnenlopen, wymieniać pieniądze – wisselen.  

Bij wijze van uitzondering dienen ook Poolse frasen als trefwoorden, bijv. kiedy 

nadejdzie pociąg? – wanneer komt de trein aan?, jak się pan nazywa? – hoe heet u? 

Men kan er begrip voor opbrengen dat Poolse trefwoorden niet van grammaticale 
informatie zijn voorzien. De Poolse gebruikers van deze woordenlijst beschikten immers 
als moedertaalsprekers van het Pools over deze informatie. 

Nederlandse equivalenten van Poolse lemmata beschikken altijd slechts over zeer 
beknopte grammaticale informatie. Bij zelfstandige naamwoorden zouden gegevens over 
de meervoudvorming zeker passend zijn geweest. Ze ontbreken echter geheel, maar wel 
wordt bijna altijd het bepaald lidwoord van opgenomen substantieven vermeld, bijv. 
bawełna – het katoen, grzyb – de paddestoel, poselstwo – het gezantschap. Dergelijke 
informatie was voor de Poolse gebruikers echt noodzakelijk en in de meeste gevallen zijn 
deze gegevens correct. Slechts bij weinige zelfstandige naamwoorden blijken ze niet juist 
te zijn, bijv. bielizna – de ondergoed, deser – de dessert, kawariarnia – de café, papier – de 
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papier, podróż – het reis, pokojówka – de kamermeisje, samolot – de vliegtuig, stacja – de 
station, wizytówka – de kaartje. Voor een deel zijn deze lidwoordfouten te verklaren door 
de Pools-Nederlandse interferentie.  

Bij Nederlandse werkwoorden wordt echter überhaupt geen grammaticale informatie 
verstrekt en dit moet men als een tekort van deze woordenlijst opvatten. Met het oog op 
de Poolse gebruikers was het hier absoluut wenselijk onregelmatige werkwoorden 
grafisch te markeren en de grondvormen ervan te vermelden.  

Er valt nog te vermelden dat bepaalde woordenboekartikelen een wat rijkere micro-
structuur hebben. Ze omvatten namelijk frequente Poolse collocaties en Nederlandse 
equivalenten ervan, bijv. kapelusz męski – de heerenhoed, kasa biletowa na kolei – het 
loket, przedział dla pań – de damescoupé, śmietana bita – de slagroom, trykot kąpielowy – 
de zwembroek, czy potrzebny jest paszport? – heb je een pas nodig?  

Slechts in die gevallen die de samenstellers als moeilijk hebben aangezien vindt men 
een transcriptie van Nederlandse equivalenten, bijv. chusteczka – de zakdoek [zagduk], 
doskonały – voortreffelijk [fołrtrefelik], rękawiczka – de handschoen [hantschun]. 

Daarbij wordt – zoals boven reeds aangeduid – om begrijpelijke en voor de hand 
liggende redenen geen wetenschappelijk fonetisch transcriptiesysteem toegepast. Gezien 
het feit dat de reidsgids Holandia voor gewone Poolse toeristen was bestemd wordt hier 
een vereenvoudigde en ook door leken bevattelijke transcriptie gebruikt. De 
samenstellers van de woordenlijst trachtten steeds om Nederlandse klanken met Poolse 
letters weer te geven. Hier moet worden onderstreept dat zij over een vrij goede kennis 
van de Nederlandse uitspraak beschikten. Men moet waarderen dat zij zich over het 
algemeen redelijk goed hebben gekweten van hun taak. 

De toegepaste transcriptie kan men grosso modo als correct beschouwen. Tran-
scriptiefouten zijn in de meeste gevallen veroorzaakt doordat de samenstellers zich zelf 
niet hielden aan de eigen transcriptieregels, bijv. czysty – zindelijk [sindeleik], dosyć genoeg 
[chenuk], lotnisko – het vliegveld [flikfeld], nowy – nieuw [niw], pościel – beddetijk 
[betdetejk], spotkać – ontmoeten [ołntmułten], trudny – zwaar [swar], wysoki - hoog 
[chołch],  

Er zijn ook bepaalde transcriptiefouten die resulteren uit de foutieve accentuering 
van enkele Nederlandse woorden, bijv. luty - februari [fejbrüari], grudzień – december 
[dejsember], trochę – een beetje [ejn bejtje]. In enkele gevallen zijn dergelijke transcrip-
tiefouten te verklaren door een foutieve assimilatie van de stem in het Nederlands, bijv. 
nabożeństwo – godsdienst [gotsdinst], ręcznik – handdoek [hantduk], śniadanie – het 
ontbijt [ołntbejt], święto – de feestdag [fejstdach], widokówka – prentbriefkaart 
[prentbrifkart], wyjście – de uitgang [eütchang], znaczek – postzegel [pos-zejchel]. 
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Deze transcriptiefouten zijn eigenlijk verbazend, want in het Nederlands en in het 
Pools vindt in dergelijke gevallen hetzelfde regressieve en obligatorische assimilatieproces 
plaats. De stemloze explosieven [p t k] en spiranten [f s x] worden stemhebbend vóór de 
stemhebbende explosieven [b d].8

Evidente transcriptiefouten komt men in de woordenlijst vrij zelden tegen. Dit 
betreft vooral de gevallen waar de samenstellers de kwaliteitsverschillen niet 
onderscheiden tussen de gespannen [e] en de ongespannen [ε] en tussen de [o] en [c], bijv. 

donieść – mededeelen [mededejlen], drobne pieniądze – kleingeld [-chejlt], droga – de weg 
[wejch], szosa – de straatweg [stratwejch], funt – pond [połnt], futro – het bont [bołnt], 
koncert – het concert [kołnsert], koperta – de enveloppe [anfelołp], natychmiast – aanstonds 
[anstołnds], objazd – rondreis [rołntrejs], omlet – de omelet [ołmelet], przyjazd – de 
aankomst [ankołmst], skaleczony – gewond [chewołnt], biec – loopen [lopen], bułka – het 
broodje [brodje], chleb – het brood [brot], chwila - het oogenblik [ochenblik], guzik – de 
knoop [knop], ładny – schoon [schon], nadejść – aankomen [ankomen], naprzeciwko – 
tegenover [techenofer], podróż okrężna – de rondreis [rołntrejs], rozkład jazdy – het 
spoorboekje [sporbukje]. 

Storend is ook de tendens van de samenstellers om de stemhebbende intervocalische 
Nederlandse spirant [v] als een stemloze <f> te transcriberen, bijv. dać – geven [chejfen], 
kolacja – het avondeten [afontejten], napisać – schrijven [schrejfen], naprzeciwko – tegenover 
[techenofer], pamiątka – souvenir [sufenir], pozostawać – blijven [blejfen]. 

De Nederlandse equivalenten van de opgenomen Poolse trefwoorden zijn in de 
meeste gevallen juist. Tot de weinige uitzonderingen waar dit niet het geval blijkt te zijn 
behoren bijv. biuro – het bureau, mężatka – de echtgenoot, modny – de laatste mode, moneta 

– het geld, otwarty – offen, wyczyścić – schoenmaken, żona – de echtgenoot.  

De woordenlijst houdt ook rekening – al is het slechts in beperkte mate – met de 
homonymie van Poolse lemmata, bijv. podać – aanreiken, aangeven, wolny – vrij, gratis, 
langzaam, wynajmować – huren, verhuren. 

 

Conclusie 

De eerste beknopte Pools-Nederlandse woordenlijst, die een per excellence praktisch 
karakter had, was samengesteld voor de Tweede Wereldoorlog met het oog op Poolse 
toeristen die naar Nederland reisden. Deze pionierswoordenlijst kon – ongeacht de 
vastgestelde tekortkomingen en fouten – vermoedelijk behulpzaam zijn bij de contacten 
tussen deze toeristen en de moedertaalsprekers van het Nederlands. Tegenwoordig heeft 

                                                 
8 Prędota, Stanisław: Wymowa języka niderlandzkiego, Wrocław: WUW 1998, p. 58. 
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deze lijst slechts een betekenis voor de geschiedenis van de lexicografie van het talenpaar 
Nederlands en Pools.  
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Nieuwe trends in de vertaling 

Jana Rakšányiová (Bratislava) 
 
 
Wat is nog, of al, een vertaling? 

Net zoals de technische en technologische ontwikkelingen en de informatie-uitwis-
seling met adembenemende snelheid vooruitgaan, zo verandert er ook veel op het gebied 
van vertalen. Dat betreft zowel de persoon en de persoonlijkheid van de vertaler en zijn 
of haar bagage, als ook het fenomeen vertalen zelf, in alle facetten, soorten en verschij-
ningsvormen. Deze vorm van inter-linguïstische en interculturele communicatie manifes-
teert zich in de meest verschillende vormen. Traditioneel zijn de vertalingen waarbij de 
naam van de vertaler genoemd wordt boeken, serieuze artikelen in kranten, maar ook 
beëdigde vertalingen, films en theater. In vertalingen voor agentschappen, opdrachten 
vanuit het bedrijfsleven, van organisaties, instellingen en privé-personen blijft de persoon 
van de vertaler doorgaans anoniem.  

Daarnaast zijn er talloze zogenaamde verborgen vertalingen: teksten die als commu-
nicatiemiddel dienen, gebaseerd op een model in een vreemde taal, zonder dat evenwel 
nadrukkelijk te vermelden. Het gaat dan bijvoorbeeld om reclameteksten en bewerkingen 
van (informatief of ander) materiaal, zoals krantenartikelen, nieuwsberichten, folders 
enzovoort, waarbij het origineel, de auteur en de vertaler niet of nauwelijks bekend zijn. 
Dit gebruik van materiaal gaat in vele gevallen in tegen de copyrightregels, aangezien een 
tekst uiteindelijk toch het geestelijk eigendom van de auteur is.  

Veelvuldige bewerkingen van een modeltekst in een vreemde taal kunnen resulteren 
in vormen die het origineel bekorten, verlengen, navertellen, omdraaien, of op een andere 
manier aanpassen aan de voorstellingen en wensen van de opdrachtgevers. Bij veel 
teksten heeft de lezer zelfs helemaal niet in de gaten dat het om een verborgen vertaling 
gaat. Ook critici en vertaalwetenschappers stellen zich de laatste tijd de vraag, wat nu 
eigenlijk nog, of al, een vertaling is.  

Auteurs, tekstschrijvers en tekstbewerkers produceren teksten, waarin delen of ideeën 
uit enkele vertalingen meespelen, echter zonder enige verwijzing naar de oorspronkelijke 
basis van de tekstbewerking of tekstproductie. Zowel het origineel (of meerdere 
originelen), als ook het feit dat de geproduceerde tekst eigenlijk een (soort van) vertaling 
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is, blijft voor het publiek verborgen. De vertaler verdwijnt zo van het toneel, als 
(co)auteur, naar de coulissen.  

Zo ontstaan de meest uiteenlopende mengvormen van verborgen vertalingen, eigen 
bijdragen en bewerkingen, tot een meest uiteenlopend informatie-aanbod: aanknopend 
bij wat al ergens gezegd is, aangevuld met eigen inzichten en bewerkingen. In de 
volgende paragrafen worden twee nieuwe types vertalingen besproken, die zich bevinden 
op de grens tussen vertaling, eigen productie en bewerking. De Engelse benamingen, 
Technical Writing en Localisation, geven al aan dat het om wereldwijde trends gaat.  

Niet alleen inzichten veranderen over wat een acceptabele, communicatieve vertaling 
is, die kan functioneren in een globaliserende wereld. Belangrijker nog is dat de eenzame 
vertaler deel is geworden van een netwerk in de informatiemaatschappij. De over-
wegende meerderheid van de vertalingen heeft een informatieve, instructieve en appella-
tieve functie, met bijbehorend lexicon (terminologie, fraseologie). De individuele, schep-
pende arbeid van de literaire vertaling vormt binnen de totaalomvang van de vertaal-
productie een kleine minderheid. Dat heeft ook wezenlijke veranderingen gebracht 
betreffende het beroepsprofiel van de vertaler. Het is ondenkbaar zonder de moderne 
hardware, zonder elektronische en vergelijkbare informatiebronnen, zonder alle moge-
lijke communicatiemiddelen, en ook zonder de bijbehorende instelling flexibel en profes-
sioneel te werken.  

Over nieuwe tekstsoorten en vertaalwijzen schrijft Vandeweghe bovendien: “Teksten 
waren tot voor de digitale revolutie hoofdzakelijk lineair gestructureerd, en werden ook zo gelezen. Met de 
ontwikkeling van hypertekst, waardoor een tekst verbinding of „links“ naar andere teksten gelegd 
kunnen worden, komt het steeds vaker voor dat men een tekst niet lineair maar „met sprongetjes“ leest. 
Ontwikkelaars en vertalers van teksten die langs elektronische weg verspreid worden (zoals 
softwarehandleidingen, websites e.d.), moeten hier terdege rekening mee houden.” (Vandeweghe 2005: 
55-56) 

 

Technical Writing 

In de meeste Europese landen moeten productbeschrijvingen en gebruiksaan-
wijzingen van producten en apparaten die wereldwijd in de handel gebracht worden, ook 
in de landstaal meegeleverd worden. De klant en gebruiker en ontvanger heeft namelijk 
het recht om alle relevante informatie in zijn of haar eigen taal te krijgen, teneinde daar-
mee natuurlijk ook gezondheidsproblemen en materiële schade te voorkomen. Product-
documentatie wordt onder speciale voorwaarden in de doeltaal vertaald.  

De Engelse aanduiding Technical Writing betekent zoveel als vaktechnisch schrijven. Het 
gaat daarbij om het vervaardigen van begrijpelijke, technische documentatie, in het 
bijzonder gebruikersinformatie, gericht op de ontvanger. Het bestaat uit tekst gecom-
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bineerd met non-verbale middelen (foto’s, grafieken, afbeeldingen, schema’s, tekeningen, 
enzovoort), om de inhoud aanschouwelijk en helder te presenteren.  

Het gaat dus niet om een traditionele vakvertaling van technische teksten, aangezien 
er naast het overdragen van objectieve informatie nog met een aantal andere criteria reke-
ning gehouden moet worden:  

- juridische aspecten in het betreffende land; 
- (technische) normen in het betreffende land; 
- de persoon van de ontvanger; 
- gewoontes, ervaringen en veiligheid van de gebruiker van het product.  

De primaire functie van Technical Writing ligt natuurlijk in een adequate beschrijving 
van het product, het gebruik ervan en de gebruiksveiligheid. Niet minder belangrijk is 
echter de andere intentie van de tekstproductie. De fabrikant wil zichzelf en de kwaliteit 
van zijn product optimaal presenteren, om zijn eigen aanzien te doen toenemen en zich 
te verzekeren van de tevredenheid van de klanten.  

Centraal staat dus de communicatieve werking van het geheel van de tekst, inclusief 
de non-verbale elementen. Er moet nadrukkelijk gelet worden op de omstandigheden en 
de persoon van de ontvanger. De vertaalde en bewerkte informatie moet leesbaar en 
begrijpelijk zijn.  

Een vertaler die werkt op het gebied van Technical Writing ziet zich voor een aantal 
uitdagingen gesteld. Niet alleen heeft hij of zij te maken met het omzetten van een 
brontekst in de doeltaal. Hij of zij moet ook de normen in het specifieke land precies 
kennen (bijvoorbeeld de ISO-normen, de vorm van het stopcontact, de hardheid van het 
water, de nummering en codering van levensmiddelen, enzovoort). Bovendien moet hij 
of zij ervoor zorgen het inzicht en begrip van de gebruiker noch te overschatten noch te 
onderschatten.  

Uit de volgende voorbeelden wordt duidelijk hoe technische productbeschrijvingen 
van land tot land kunnen verschillen, wat natuurlijk ook voor vertalers van belang is:  

Proces om biodiesel te maken  

Productie van biodiesel op basis van plantaardige olie (bestaande uit triglyceride moleculen) vindt 
in twee stappen plaats. In de eerste stap worden de esterverbindingen verbroken door toevoeging 
van een base (vb. NaOH).  

Hierbij ontstaan glycerol en vrije verzuren. De vetzuren worden vervolgens veresterd met de 
alcohol. Dit gehele proces wordt ook wel transesterificatie genoemd.  

Beide reacties zijn evenwichtsreacties. De reacties zijn dus niet volledig. 

De olie wordt hierdoor minder viskeus en geeft tevens minder roet bij verbranding.  Glycerol kan 
als bijproduct worden afgescheiden en doorverkocht aan de voedingsindustrie of andere 
bedrijfstakken  
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De base doet mee aan de reactie en wordt niet verbruikt. Deze werkt dus als katalysator. Vaak 
wordt een loog eerst opgelost in methanol alvorens deze twee componenten toe gevoegd worden 
aan de olie. Bij de oplossingensreactie onstaat methoxide, natrium-ionen en water. De methoxide is 
de reactieve stof die ervoor zorgt dat het vetzuur loslaat van de glycerol. Ook is hier spraken van 
een evenwicht. Het is daarom ook belangrijk dat watervrije loog gebruikt wordt om het evenwicht 
zoveel mogenlijk naar rechts te laten lopen.  

Na het produceren van de biodiesel zijn 2 lagen ontstaan. De polaire laag en de apolaire laag. De 
apolaire laag bestaat uit biodiesel en eventueel niet weggereageerde olie. De polaire laag bestaat 
uit water (wat vrij gekomen is bij de reactie), glycerol, de katalysator en het overgebleven 
methanol. Deze lagen moeten van elkaar gescheiden worden.  

Vervolgens is het belangrijk dat de biodiesel gewassen wordt. De reden hiervoor is dat de laatste 
verontreinigingen verwijderd moeten worden. Het nadeel bij deze stap is dat er een klein deel 
water oplost in de biodiesel. Als laatste stap moet de biodiesel worden gedroogd.  

Grondstoffen voor biodiesel 

Biodiesel wordt gemaakt uit de combinatie van een biologische olie of vet en een korte keten 
alcohol. Meestal worden biologische oliën gebruikt. Hiervoor zijn verschillende grondstoffen, die 
verschillen per werelddeel. De precieze grondstof hangt af van het klimaat: de planten die in een 
bepaalde streek de hoogste olieopbrengsten geven worden in plantages gekweekt. In de lage landen 
wordt voornamelijk koolzaad gebruikt. 

Andere grondstoffen zijn: 

• sojaolie (wereldwijd) 
• maïsolie (o.a. Verenigde Staten, gedeeltelijk door een (historisch) maïsoverschot) 
• palmolie (tropische landen) 
• Jatropha curcas (vooral India) 
• karanj (vooral India) 
• eucalyptusolie (o.a. Thailand) 

Als korte keten alcohol worden (bio)methanol en (bio)ethanol gebruikt. 

 

DUITS 

Herstellung 

Zur Herstellung von Biodiesel wird Pflanzenöl mit ca. 10% Methanol und verschiedenen Reagenzien 
(vor allem Kaliumhydroxid oder Natriumhydroxid und seltener Alkoholate) versetzt. Bei 
Normaldruck und Temperaturen um 60oC werden die Esterbindungen der Triglyzeride des 
Pflanzenöls getrennt und die entstehenden Fettsäuren mit dem Methanol verestert (Umesterung). 
Das dabei entstehende Glycerin wird vom Biodiesel getrennt. 

Durch die Umesterung hat das Endprodukt eine deutlich geringere Viskosität als das unbehandelte 
Pflanzenöl und kann auf Grund seiner physikalischen Eigenschaften als Ersatz für Dieselkraftstoff 
verwendet werden. Der Kraftstoff hat jedoch andere chemische Eigenschaften, die in üblichen 
Einspritzsystemen zu Defekten führt. So konnten beim Einsatz dieser Kraftstoffe Verkokungen 
der Spritzlöcher von Einspritzdüsen der Injektoren beobachtet werden. Des Weiteren reagieren 
die Dichtungen in den Hochdruckpumpen sehr empfindlich auf diese Kraftstoffe. Der Betrieb 
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eines Motors erfordert deshalb entsprechende Anpassungen und sollte nur nach Freigabe durch 
den Motorhersteller erfolgen. 

Die übergreifende Abkürzung aller Methylester auf Basis von Pflanzen- und Tierölen ist 

• FAME Fettsäure-Methylester nach DIN EN 14214 

Je nach Art des Grundstoffes wird beispielsweise unterschieden: 

• PME Palmölmethylester 

• RME Rapsölmethylester 

Weitere pflanzliche Methylester sind Sonnenblumenmethylester und Sojaölmethylester Importe). 

Daneben sind auch Methylester auf Altfettbasis erhältlich: 

• AME wird für Altfettmethylester verwendet. 

Die Schmiereigenschaften von FAME (auch als 5 %-Beimischung) sind deutlich besser als bei 
herkömmlichem Diesel, wodurch sich der Verschleiß der Einspritzmechaniken vermindert. 
Nachteilig kann die höhere Wasserlöslichkeit von Biodiesel sein. Dies begünstigt die Korrosion. 
Außerdem altert Biodiesel wesentlich stärker als konventioneller Diesel, was zur Säurebildung und 
zu Ablagerungen in den kraftstoffführenden Komponenten führt. 

Biodiesel stellt als Kompromiss eine Anpassung eines Kraftstoffs an vorhandene Motortechnik dar, 
wohingegen der technisch wesentlich veränderte Elsbett-Motor eine Anpassung an den einfachst 
herstellbaren Kraftstoff Pflanzenöl darstellt. 

Herstellung von Biodiesel aus Raps 

Als Rohstoff für Biodiesel stellt sich unter mitteleuropäischen Verhältnissen Raps als die 
geeignete Pflanze mit einem Ölgehalt in den Samen von 40 bis 45 % dar. In der Ölmühle wird aus 
der Rapssaat Öl (Rüböl) gewonnen. Als Nebenprodukt geht Rapsschrot in die Futtermittelindustrie. 

Die im Raps vorliegenden Öl- und Fettmoleküle (zu fast 95 % C18-Ketten) haben stets den gleichen 
Aufbau. Es sind mit dem dreiwertigen Alkohol Glyzerin veresterte Fettsäuren. Das Glyzerinmolekül 
ist auf diese Weise mit drei langen Fettsäure-Ketten verbunden. 

In der Umesterungsanlage tauschen bei einer einfachen chemischen Reaktion drei Fettsäuren in 
Gegenwart eines Katalysators ihren Platz am dreiwertigen Glycerin mit einwertigem Methanol. So 
entstehen drei einzelne Fettsäuremethylester-Moleküle und ein Glycerin-Molekül. Die allgemeine 
Reaktionsgleichung zur Herstellung von Biodiesel lautet: 

    H         H 
H-C-OOC-R1

    H-C-OH 
    Kat 
H-C-OOC-R2      +     3 CH3-OH  H-C-OH     +     3 CH3-OOC-R1,2,3 

 
              H-C-OOC-R3

    H-C-OH 
    H         H 

           Triglycerid      Methanol  Glycerin Biodiesel 
          (z.B. Rapsöl)     (z.B. RapsMethylEster, RME) 
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TSJECHISCH 

Bionafta 

Bionafta je ekologické palivo pro vznětové motory na bázi metylesterů  nenasycených mastných 
kyselin rostlinného původu. Vyrábí se rafinačním procesem zvaným transesterifikace. Může být 
používána jako palivo bez jakékoliv úpravy dieselového motoru. Tím se bionafta odlišuje od 
klasických rostlinných olejů či odpadních rostlinných olejů, které se také používají jako palivo do 
vozidel s dieselovým motorem. 

Většina výrobců vozidel vydává seznamy aut, které mohou jezdit na stoprocentní bionaftu. Ve Velké 
Britíánii mnoho automobilek dává záruku pouze na motory, v nichž se spaluje maximálně 5% 
bionafty ve směsi s 95% klasické nafty - přestože se tento postoj považuje za přehnaně opatrný. 
Peugeot a Citroen jsou výjimky, protože nedávno oznámili, že v jejich HDI motorech se může 
spalovat směs s 30% bionafty. Další výjimky jsou Scania a Volkswagen, jejichž motory mohou 
využívat stoprocentní bionaftu. 

Význam a spotřeba bionafty v Evropské unii neustálé stoupá. V dnešní době musí výrobci povině 
přimíchat 5 % bionafty do nafty vyrobené z ropy. 

Výroba 

Bionaftu lze vyrábět z jakéhokoliv rostlinného oleje (řepkový, slunečnicový, sojový, použité 

fritovaci oleje ...) 

V České republice se nejčastěji používá k výrobě olej získaný z řepky olejné. Řepka je náročná 

rostlina, která pro svůj růst potřebuje hodně živin, a proto by se měla na polích pěstovat pouze 

každý čtvrtý rok. Jednotlivé postupy výroby se liší zejména použitým katalyzátorem a podmínkami 

reakce. 

Tím je celkem přesně dané maximální množství řepky, které lze v ČR za rok vypěstovat 

Lokalisatie 

Technical Writing concentreert zich dus op correcte en betrouwbare technische vakin-
formatie, gericht op de ontvanger. Lokalisatie is breder georiënteerd. In het algemeen ge-
formuleerd wordt onder lokalisatie verstaan het aanpassen van een product of een dienst, 
met bijbehorende documentatie (folders, handleidingen, boeken, slogans, websites) aan 
de cultuur van een bepaald ander land, teneinde het product of de dienst daar in de markt 
te zetten. Het gaat dus om de aanpassing van bepaalde aspecten van een tekst bij een 
internationaal product aan de landscultuur. De vertaling heeft een veel grotere 
speelruimte om de ontvangers, de potentiële klanten, emotioneel aan te spreken en tot 
koop te inspireren.  

De LISA (Localisation Industry Standards Association) definieert lokalisatie als volgt: “De 
lokalisatie is het aanpassen en vertalen van een product of dienst in een andere taal met als doel het 
pakket linguïstisch, technisch en cultureel geschikt te maken voor een bepaalde lokale markt.” (Esselink 
1998) 
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Vandeweghe constateert: „Uiteraard heeft de mondialisering van de wereldhandel de nood aan 
vertalingen doen toenemen, met name in de lokalisatie-industrie, waar men uitgaat van de gedachte dat 
het product aan elke deelmarkt in zijn eigen taal bediend moet worden, bij voorkeur tegelijkertijd met het 
uitbrengen van het oorspronkelijke product. Hier is het vertalen slechts een onderdeel van een veel 
omvattender proces van adaptatie van een product aan locale markten.” (Vandeweghe 2005, 55) 

Hoe verschillend de informatie van een automerk kan zijn, blijkt uit de volgende 
voorbeelden:  

BE: “Als u eens wist, wat Citroen allemaal voor u kan doen.” 
NL: “Cool deals bij Citroen.”  
DE, A: “Nichts bewegt Sie wie ein Citroen.”  
CH: “Preise, die voll im Trend liegen: klein, kleiner, am kleinsten.” 
CZ: “Výjimečně Výhodná Výbava.”  
SK: “Citroen – fantázia v pohybe.” 
GB: “Just image what Citroen can do for you.” 
DK: “Oplev hvad Citroen kan gǿre for dig.  
NO: “Sjekk citrones eksklusive utstypakker.”  
RU: “Smotri na mir shire.” 

Lokalisatie is een moderne vorm van aanpassing van een vertaling aan de lokale 
omstandigheden, ervaringen, emoties en voorstellingen van de gebruikers. De klassieke 
relatie brontekst-doeltekst is hier vaak nauwelijks meer terug te vinden, hoewel er een 
grote hoeveelheid van teksten met dezelfde intentie op de wereldmarkt in omloop is. 
Deze strategie is erop gericht om het publiek op onconventionele wijze aan te spreken. 
Niet de eigenlijke inhoud van de boodschap is van belang, maar de manier waarop de 
boodschap op de ontvangers inwerkt en of die tot handeling (koop) kan aanzetten. 
Daarbij spelen vele subjectieve factoren een rol. Het blijft de vraag in hoeverre het in het 
geval van lokalisering nog om vertaling gaat. Als dat zo is, dan wel in een heel brede zin 
van het woord. Maar in lokalisering zijn overwegend andere tekststrategieën van belang 
die primair door reclametekstschrijvers, dichters en entertainers worden gebruikt.  
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Taal als deel van de natuur 

Afscheidscollege van Jos Wilmots op 5 maart 1999 

Jos Wilmots (Hasselt, Olomouc & Centraal-Europa) 
 
 

In nu bijna vijfendertig jaar academische bedrijvigheid heb ik van alles mogen doen, 
maar ik heb nog nooit een afscheidscollege gegeven. Het is iets heel nieuws voor me en 
dus een beetje wennen. Maar van de andere kant heb ik ook jaren lang de gelegenheid 
gehad me er langzaam op voor te bereiden, en dat scheelt een stuk. - Ik dank u voor de 
gelegenheid die ik nu krijg om het resultaat te laten horen, voor de uitnodiging die u aan 
de aanwezigen hebt laten sturen, voor uw vele vormen van gastvrijheid vanavond, en 
voor al de vriendelijke woorden die van u zelf waren of die op uw gezag zullen zijn 
geformuleerd. 

Mijn thema is ontstaan binnen de biotoop L.U.C., waar ik als filoloog, als minnaar van 
het woord, behalve met vakgenoten, met menswetenschappers, economen, wiskundigen en 
juristen, ook samen mocht zijn met collega's van de basiswetenschappen geneeskunde en 
de natuurwetenschappen. Het ligt voor de hand dat ik me al die jaren meer dan eens 
afgevraagd heb of er enig verband bestond tussen de dingen waarmee wij naast elkaar 
bezig waren. 

Het wezenskenmerk van een afscheidscollege is dat niemand er examen over hoeft af 
te leggen. En omdat het dus geen kennis hoeft over te dragen, mag het een speculatief 
karakter hebben; het mag uitgaan van een aantal gedachten en veronderstellingen zonder 
logisch of experimenteel bewijsbare inhoud. Dat soort bespiegelingen mag ik u vandaag 
voordragen, als antwoorden op altijd weer in een andere vorm gestelde vragen Wat is taal 
eigenlijk ? / Hoe functioneert taal ? / Wat doet de mens met taal ? Zulke vragen resulteerden op 
den duur in een soort van kernvraag: Is taal misschien een deel van de natuur ? De titel van 
mijn aangekondigde verhaal heeft u al laten vermoeden dat ik die vraag met ja 
beantwoord, zij het dan waarschijnlijk met een wat andersoortig ja dan dat van diegenen 
onder u die mijn stelling vanzelfsprekend vinden. Het zal u niet verwonderen dat de 
vergelijkingen die ik ga maken, niet de pretentie van wetenschappelijke waarheden hebben, 
maar alleen die van beeldspraak, en dus van enige verbeelding. 
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Ontstaan 

Dat taal een product van de evolutie is, weet men al lang. Die wetenschap staat 
overigens de poëtische voorstelling van het bijbelse scheppingsverhaal geenszins in de 
weg. Als God identiek is met de natuur, kan de mens zijn taalvermogen, zijn vermogen 
om de dingen rondom hem van een naam te voorzien, best cadeau gekregen hebben, zij 
het in de werkelijkheid natuurlijk niet op een van de zes dagen waarop God nog niet 
rustte. Dieren brengen geluiden voort, de mens spreekt. Sagen die beginnen met Lang 
geleden, toen de dieren nog spraken ... gaan terug op oeroude mythes over het ontstaan van taal, 
en beklemtonen net het exclusieve taalbezit van de mens. De grootste afstand tussen de 
andere primaten en de mens bestaat uit de taal-brug waar zij niet over geraken. Dat is in 
vele religies herkend als het beeld en de gelijkenis van God: de mens heeft dan een ziel, het 
dier niet; de mens heeft een taal, het dier niet. 

Zowat 100 000 jaar geleden heeft de mens een eerste vorm van taal ontwikkeld die 
het produceren van geluiden overstijgt. Complexere vormen van taal, met een uitge-
bouwde grammatica, ontstonden zowat 40.000 jaar geleden. Taal is meer dan communi-
catie: als olifanten infrasone geluiden als tekens gebruiken en dolfijnen ultrasoon contact 
houden, betekent zulks nog niet dat ze een taal hebben. Als mensen volgens anderen 
gaan blaffen / brullen / knorren / hinniken / blaten / snateren / kakelen / ... wijst dat erop dat 
hun taalgebruik even op de terugweg is. 

 

Voorwaarden 

De evolutie heeft de mens van een veel verfijnder strottenhoofd voorzien dan de 
andere primaten, van een anders gebouwde keelholte ook, en van een veel beweeglijker 
tong. Alleen op die manier zijn kreet en schreeuw woorden kunnen worden: pas zijn com-
plexer gebouwd stemorgaan maakte het de mens mogelijk klanken te differentiëren, zoals 
dat in het Nederlands bijv. nog altijd kan binnen reeksen die naar betekenis niet nood-
zakelijk met elkaar te maken hoeven te hebben : dik / dek / dak / dok / doek / deuk / duik 
/ dijk of een groep vormen rond een begrip: breek / brak / braken / gebroken / brok / breuk. 

Niet voor niets hebben enkele talen voor taal en tong hetzelfde woord: lingua in het 
Latijn, langue in het Frans; het Engels kent bovendien het begrip mothertongue. In het Ne-
erlands kan een kwaadspreker een vuile tong heten. Karl May liet Winnetou vaststellen dat 
sommige blanken een gespleten tong hadden omdat ze hem belogen. En als mijn moeder 
het onverstandig had gevonden met iemand een discussie aan te gaan maar het zwijgen 
haar toch wat moeite had gekost, zei ze: Ik heb een stuk van mijn tong moeten afbijten. Wie in 
de Middeleeuwen voor het gerecht gelogen had, riskeerde overigens zijn hele tong, en als 
die bij wijze van straf echt uit zijn mond gesneden werd - neemt u me dit huivering-
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wekkende tafereel niet kwalijk - kon hij voor de rest van zijn leven geen woord meer 
uitbrengen. 

Een verder aspect in de fysische productie van spraak heeft van doen met de 
omzetting van de luchtstroom uit de longen in geluid. Wie een strottenhoofdoperatie 
ondergaan heeft, kan - als zijn stembanden weg zijn - alleen nog fluisteren, want hij heeft 
geen trillingsapparaat meer voor die luchtstroom. Zonder die luchtstroom zelf gaat er 
ook niet zoveel: terwijl de winnaar van een wielerkoers nog nahijgt van de sprint, heeft 
hij het moeilijk om de reporter te woord te staan; en het echte stotteren kan een 
rechtstreeks gevolg zijn van een onregelmatige, onbeheerste luchtstroom uit de longen. 

En dan is er nog een voor de minnaar van het woord te ingewikkeld domein: de 
fysiologie van de spraak, de wetenschap van de hersenen met de daarvan in chemische en 
elektrische processen uitgaande commando's naar zenuwen en spieren. 

Hoe leert een kind een taal? In ieder geval van iemand anders. In de jaren zestig en 
zeventig van de twintigste eeuw zijn daarover stellingen geformuleerd door taalgeleerden 
als Noam Chomsky en Leon Jakobovits. Zij hadden het over een natuurlijk, aangeboren 
vermogen van de mens om taal te leren. Maar er moet iets als een bevruchting plaatsvinden; 
taal wordt in het nageslacht voortgeplant. Ook hier heeft alles zijn tijd: evenmin als 
gewassen en levende wezens al meteen na hun verschijning of geboorte aan zaadvorming 
toe zijn, kan de mens dan al spreken. En een kind dat het zaad van de taal niet op tijd in 
zich heeft opgenomen, zal weinig vruchten dragen. 

 

Gedrag en verbreiding, bloei en verval 

Toen de mens intelligenter werd dan de andere levende wezens in de natuur, ging hij 
hen overheersen. Hij begon steeds meer en verfijnder werktuigen en gebruiksvoorwerpen 
te maken, en dankzij een complexer communicatiemedium, de taal, kon hij zich beter in 
groep organiseren. Daardoor nam hij ook sterk in aantal toe en verspreidde hij zich over 
de wereld. De poëzie van Genesis (1:28) laat God tegen hem zeggen: “Wees vruchtbaar en 
word talrijk; bevolk de aarde en onderwerp haar; heers over de vissen van de zee, over de vogels in de 
lucht, en over al het gedierte dat over de grond kruipt.” Mensen zijn er op onze aardbol overal 
waar die nog net bewoonbaar is; gorilla’s, chimpansees en orangoetangs niet. Hun 
natuurlijke levensruimte wordt almaar kleiner doordat de Afrikaanse mens steeds verder 
oprukt in het oerwoud. 

Naarmate zich binnen de mensheid groepen afsplitsten, ontstonden er verschillende 
talen, het isolement in een eigen biotoop als factor van differentiatie. Ook voor flora en 
fauna geldt dat: het Oost-Siberische Baikalmeer en het Oost-Afrikaanse Tanganjikameer 
herbergen soorten vissen die nergens anders voorkomen, die er endemisch zijn. Schat-
tingen over het aantal talen op de wereld variëren van vier- tot zesduizend. Maar sinds 
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het isolement door allerlei factoren is doorbroken, verdwijnen er steeds meer talen. Som-
mige geleerden voorspellen dat er van de nu nog bestaande talen over honderd jaar nog 
maar de helft over zal zijn, anderen stellen zelfs dat dan het aantal tot een tiende zal zijn 
gereduceerd. In dat laatste geval zouden er omstreeks 2100 nog maar zowat vijfhonderd 
talen overblijven. Of zal het Engels, dat nu overal ingang vindt, over honderd of meer 
jaren opnieuw uiteenvallen door een zich herhalend Babeleffect? 

Bepaalde talen gaan andere overheersen zoals de mens zijn medeschepselen onder-
worpen heeft. Dat gebeurt door politieke en economische macht, en door technische 
kennis. Engels, Spaans en Portugees hebben gebieden op andere continenten veroverd in 
het zog van scheepvaart en koopvaardij. Op de terugweg zijn naar Europa peper en 
sinaasappelen meegekomen, en de aardappel -  enkele eeuwen later zelfs de 
coloradokever. Van een bepaalde soort medusen (kwallen) die onlangs in westerse 
wateren is gezien, veronderstellen kenners dat ze met een schip zijn meegereisd uit China. 
Op dezelfde manier zou de Chinese wolhandkrab via Hamburg in de Westerschelde 
terechtgekomen zijn.  

Met het Engels is ook het konijn mee naar Australië gegaan, de huismus, spreeuwen 
en kraaien naar Amerika; al die soorten hebben zich daar even welig verbreid als de taal. 
Het Frans is aan zijn internationale expansie iets later begonnen, maar heeft met een 
sterk centralistische politiek vanuit de île de France wel een tiental talen aan zijn periferie 
teruggedrongen of zelfs uitgeroeid, waaronder het Baskisch, het Bretoens, vormen van 
het Nederlands, Duits, Provencaals en Aquitaans. Het Duits is door politieke factoren als 
verloren oorlogen internationaal afgeremd en is bovendien na 1945 in het oosten nog een 
heel gebied kwijtgeraakt, nadat het tevoren echter het Nederduitse gebied zijn officiële 
karakter had opgedrongen, en aan de Nederrijn expansionistische neigingen tentoon-
gespreid had tegenover het Nederlands. Het Nederlands zelf heeft zich in bescheiden 
mate gevestigd op de Antillen en in Suriname, heeft sporen nagelaten in Indonesië, en 
een dochtertaal in het Zuiden van Afrika. 

Wat rassenvermenging voor de menselijke biologie betekent, is creolisering voor de taal. 
Kunnen we het Engels zien als een kruising van Germaans en Romaans? Heeft het iets 
hybridisch? En hebben niet de meeste talen iets van andere overgenomen en verbasterd? 
Samenstellingen als ‘galavoorstelling’ worden trouwens wel eens hybridisch genoemd, 
omdat ze uit delen van twee verschillende talen bestaan. Vermenging van twee dier-
soorten én van hun naam heeft in het Engels tot de hybride shoat geleid (sheep + goat), 
vergelijkbaar met smog uit smoke + fog. 

Heeft het ontstaan van cultuurtalen niet altijd van doen met de veredeling van een 
dialect ten nadele van andere. De Nederlandse eenheidstaal van de 17e eeuw verdrong 
geleidelijk de Brabantse, Vlaamse en Limburgse variant. Ik vergelijk zo'n proces wel eens 
met de veredeling van graan- en fruitsoorten. Wordt er bij ons nog gierst of spelt verbouwd, 
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en wie herinnert zich de opmars van de maïs sinds de jaren zestig? Waar zijn de 
hoogstamsoorten sterappel en bellefleur gebleven? 

Dat talen uitsterven omdat de gemeenschappen die ze spreken sociaal, politiek, cul-
tureel opgeslorpt of verdreven worden door grotere, is waarschijnlijk evenmin tegen te 
houden als een overstroming, een aardbeving, een vulkaaneruptie of een lawine. Het gaat 
weliswaar langzamer, maar vertoont niettemin een zekere gelijkenis met die natuur-
verschijnselen. Een actueel voorbeeld daarvan is het Afrikaans, dat zijn status als centrale 
bestuurstaal kwijt is, en als officieel medium dreigt onder te gaan, mede door de enorme 
druk van dertig miljoen en meer zwarten op de Afrikaanssprekende blanken en kleur-
lingen, als groep zowat een vierde daarvan. 

Een aantal Nederlanders gaat ervan uit dat hun taal over honderd jaar alleen nog 
door grootouders en in bejaardentehuizen echt als medium gebruikt zal worden. Nu al 
vervaardigt een meerderheid van doctorandi en promovendi scripties en proefschriften in 
het Engels. Zelfs allerlei dagelijkse gebruikspapieren en -documenten zijn in die voor 
sommige geesten nauwelijks nog vreemde taal gesteld. Krijgt u maar eens een route-
beschrijving van een bedrijf of een uitnodiging voor een bijeenkomst. Ik heb de 
mentaliteit die daarachter zit – schuilgaan doet ze al niet meer – wel eens vergeleken met 
de door biologen nog niet verklaarde collectieve zelfmoord van hele scholen potvissen 
die aan het strand aanspoelen omdat ze blijkbaar genoeg hebben van zichzelf. Hoe dan 
ook, als het Nederlands verdwijnt, zal dat niet echt zijn omdat het bedreigd was, maar 
omdat de bovenlaag van de Nederlandstalige gemeenschap dat zelf zo wilde. Als het om 
een wereldranglijst van talen gaat, neemt het Nederlands de vijfenveertigste plaats in. 
Daaraan zal het dus niet liggen. 

 

Opbouw of herstel 

Bedreigde talen kunnen overigens net als bedreigde diersoorten ook gered worden, 
door bijzondere aandacht, overgave en inzet. Het Nederlands in België is op die manier 
blijven bestaan, het Duits in Noord-Italië, het Sorbisch in het oosten van Duitsland. Het 
Tsjechisch, dat in de 17e eeuw bijna verdrongen was door het Duits en alleen nog door 
het lagere volk werd gesproken - waar hebben we dat nog meegemaakt, - is gered door 
een ontwaakt nationaal gevoel, door intellectuelen en auteurs. Het is voor een deel zelfs 
opnieuw gemaakt, waardoor de schrijftaal soms een wat archaïsch karakter heeft, een aantal 
synthetische vormen ook, en volgens sommigen een onnatuurlijk ingewikkelde 
verbuiging. Dat laatste is voor een deel ook op het Hoogduits van toepassing, dat als 
Kanzleisprache enigszins kunstmatig is en de blijkbaar natuurlijke evolutie naar minder 
vormen heeft tegengehouden, die in het Nederlands wel plaats heeft gehad en in het 
Engels trouwens nog sterker geweest is. - Even een excursie makend kunnen we ons 
afvragen in hoeverre kunsttalen als Esperanto of Volapuk vergelijkbaar zijn met soorten 
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plastics, synthetisch citroenzuur en vegetarische biefstukken die uit plantaardige eiwitten zijn 
vervaardigd. Het is tegenwoordig ook nauwelijks nog een probleem digitaal spraak aan te 
maken, zonder lucht uit de longen, zonder stembanden en zonder tong. 

Lang nadat de evolutie het klassieke Latijn uiteen had laten vallen in een aantal 
varianten waaruit nog later de huidige moderne Romaanse talen ontstaan zijn, toen het 
dus al een dode taal was, werd het nog gesproken onder geleerden. De Katholieke Kerk 
heeft nog enkele eeuwen langer een variant daarvan als taal van de eredienst gebruikt en 
eenzelfde rol heeft het oude Kerkslavisch nog bij sommige orthodoxen. 

Het Indonesisch of Bahasa Indonesia is een door intellectuelen en schrijvers vervol-
maakte eenheidstaal op basis van Maleis, met een vastgelegde grammatica en bewust 
gecreëerde nieuwe woorden, vooral op het gebied van de terminologie. De discussie over 
dat productieproces heeft zich voor een deel nog na 1950 afgespeeld. 

Het Hebreeuws is vijftig jaar geleden zelfs uit de boekrollen van de Thora en de 
gezangen in de synagoge als spreektaal herboren voor de staat Israel. Wie daarnaartoe wil 
emigreren, moet het binnen de kortste keren leren. Is het feit dat een dode taal als het 
Hebreeuws opnieuw dagelijkse gebruikstaal kon worden te danken aan iets als zijn 
opgespoord DNA ? Kan er met fossielen elementen in levend materiaal gekloond worden? 
Hoe dan ook heeft het redden van talen naar mijn gevoel iets gemeen met programma's 
van zoölogen die een soort de gelegenheid geven zich in een beschermde omgeving te 
vermenigvuldigen en ze dan weer uitzetten in wat haar natuurlijke biotoop kan zijn. 
Olifanten, neushoorns, giraffen, otters en bevers worden waar er genoeg van zijn 
weggevangen en elders naartoe gebracht. Als u graag een ooievaarspaar op uw schoor-
steen zou hebben, kunt u dat binnenkort halen in de reservaten van Plankendaal of het 
Zwin. In Zuid-Frankrijk heeft men gieren in een kweekstation gefokt en weer uitgezet. 
Vroeger ruimde die soort de dode schapen op die voorbijtrekkende kudden achterlieten; 
nu moet men ze voorlopig nog voeren. Weer andere zoölogen hebben zich gewaagd aan 
de levende reconstructie van het uitgestorven Przewalski-paard, door kruising van half-
wilde paarden. 

Wijsneuzigheid en fundamentalisme moeten de academicus vreemd zijn, maar met 
enige schroom zou iemand op het idee kunnen komen in de postmoderne maatschappij 
opnieuw woorden te gaan uitzetten, woorden als goedertieren / barmhartig / ontferming / 
lankmoedigheid / onthechting / vredelievend / blijmoedig / mededeelzaam / vrijgevig / dienstbaar 
/ ... .We kunnen niemand van geloofsijver beschuldigen die vindt dat deze woorden tot 
een bedreigde soort behoren en dat het de moeite zou lonen ze in stand te houden. 
Hoewel bij het uitzetten van wat dan ook omzichtigheid geboden blijft: u weet dat het 
naar Australië verscheepte konijn zich ter plekke tot een plaag heeft vermenigvuldigd, en 
in onze rivieren opnieuw uitgezette palingen wreten wel eens te veel kuit van andere 
vissoorten, zodat die dan weer bedreigd zijn. 
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Verandering / vervuiling 

Ook talen die niet met verdwijnen bedreigd zijn, veranderen. Door vergelijking van 
geschriften uit verschillende perioden was dat al langer bekend. Woordenboeken 
registreren niet alleen het gangbare taalgebruik, voor een deel zijn het ook taalmusea, hier 
en daar zelfs rariteitenkabinet. Woorden sterven af en er komen andere voor in de plaats, 
zoals cellen van een lichaam. Wie eet er nog ooft, dat in de 17e eeuw nog ons moderne fruit 
voorafging? Wie kent nog de nozem van de jaren vijftig en zestig? Zullen de relatief jonge 
tweeverdieners en voordeurdelers blijven bestaan? Woorden sterven, verdwijnen of veranderen 
van betekenis: slim is ooit schuin geweest. Wie weet nog dat onze bus een overblijfsel is van 
een Latijnse omnibus (voor allen). En over de herkomst van onze fiets is er nog steeds geen 
absolute zekerheid. 

Los daarvan kan men zeker stellen dat taalminnaren natuurbeschermers zijn. Wie van 
taal houdt, is overigens geen purist, geen taalvitter zoals hij vroeger heette, en evenmin een 
xenofoob. Er bestaan wel degelijk vormen van taalvervuiling die niets met het opnemen 
van vreemde woorden of bastaardwoorden te maken hebben. Als een studenten-
vereniging haar leden een goede tweede zit toewenst, betekent dat eigenlijk dat er in juli niemand 
van die club geslaagd was. Wie er oog voor heeft, wandelt monkelend voorbij zo'n bord 
en maakt er hooguit een grapje over. Erger is de vergroeiing in het bericht van een firma 
die hoogtechnologische technici zoekt. Dat is al bijna een aanslag op de menselijke waardigheid. 
Echte milieuvervuiling heeft niet alleen hinder voor de mens tot gevolg, op den duur is 
ze ook oneconomisch.  

Slordige schriftstukken en onbegrijpelijke mededelingen veroorzaken een onnodige 
investering van hersenkapitaal door de ontvanger, niet zelden kosten ze de uitzender van 
de niet aangekomen boodschap ook echt geld. Als iemand hier en daar wat onzin rond-
strooit, denk ik wel eens aan dat andere warhoofd, dat bij het stoplicht de inhoud van zijn 
autoasbak door het raampje kiepert. Ik ben niet alleen om me daaraan te ergeren, maar 
we doen het veelal in stilte, want die twee van daarnet worden allebei kwaad als je er iets 
over zegt. Dat er niet meer zoveel Vlaamse taaltuiniers zijn als vroeger, is helemaal niet erg. 
Het was voor die achtbare lieden hoe dan ook onmogelijk de tuintjes van al die andere 
taalgebruikers in orde te houden. De nieuwe generatie zal zelf wel leren spitten, harken 
en schoffelen. 

De laatste dertig jaar is het gebruik van de combinatie van het voorzetsel naar met het 
achterzetsel toe volgens sommige waarnemers uit de hand gelopen, of – als u de vorige 
benadering tedentieus vindt – sterk toegenomen. In de eerste uitgave van de Algemene 
Nederlandse Spraakkunst (ANS) van 1984 staat nog als enige voorbeeld Je moet zelf naar de 
klanten toe, dan verdien je het meeste. In de tweede uitgave, van 1997, wordt dit voorbeeld 
gehandhaafd, maar aangevuld met twee andere: Ik zie het als een stukje service naar de 
gebruiker toe / Het is naar de kiezers toe niet bepaald eerlijk om hierover te zwijgen. Daarbij wordt 
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gezegd dat het gebruik van de voorzetselcombinatie naar ... toe in overdrachtelijke zin 
zoals in deze voorbeelden niet voor iedereen aanvaardbaar is, maar op zichzelf hebben de 
redacteuren er ook niets tegen. Tot en met de 11e uitgave van Van Dale Groot Woordenboek 
der Nederlandse Taal, van 1984, is het beschreven gebruik van de combinatie nog zoals in 
de eerste ANS: naar ... toe drukt ofwel een beweging uit (Hij kwam naar me toe) of een 
gekeerd zijn naar zonder beweging (... met zijn rug naar me toe). In de 12e uitgave van 1992 
echter (de eerste driedelige) staan op twee verschillende plaatsen heel andere gebruiks-
gevallen vermeld. Bij het lemma naar lezen we binnen de eerste betekenis (met als eerste 
voorbeeld naar huis gaan) na een komma-punt en tussen haakjes: “(in een enigszins vage 
betekenis) naar ... toe: hoe vertalen we die nieuwe regeling naar de ouders toe; de verantwoordelijkheid 
van de chef naar het personeel toe.” Bij het lemma toe wordt de combinatie naar ... toe als een 
soort bijvoegsel van betekenis 3 opgevoerd, ingeleid met een eveneens tussen haakjes 
gedrukt inleidinkje “(als passe-partout-voorzetsel met onduidelijke betekenis: de indruk die dat naar 
de leden toe maakt, op; wat zijn de plannen naar de toekomst toe, met betrekking tot; een verlaging 
die naar de klanten toe doorgerekend kan worden, aan.” 

Met die tweede benadering hebben de redacteuren al wat meer klaarheid geschapen; 
ze noemen de voorzetsels ‘op’ en ‘aan’ en de prepositionele uitdrukking ‘met betrekking 
tot’ als zijnde verdrongen door ‘naar ... toe’. Bij de voorbeelden onder het lemma naar 
waren de mogelijke oorspronkelijke voorzetsels niet genoemd; daar had ‘voor’ resp. 
‘tegenover’ kunnen staan, wat het getal op vijf brengt En ook daarmee is de reeks 
intussen niet ten einde. Wie een beetje luistert, hoort het voortdurend, ook op onze 
campus: Is er al iets beslist naar de examens toe (in verband met)? Kun je dat naar de rector toe 
verdedigen (ten overstaan van)? Ook alle andere voorzetsels en voorzetseluitdrukkingen die 
een relatie met personen of zaken uitdrukken, kunnen in de dubbele wurggreep van 
naar ... toe aan het kortste eind trekken: aangaande / inzake / ten opzichte van / ten aanzien van 
/ ... Een Limburgs ambtenaar verdedigt zich op TVL met de zin Over een klooster is naar 
ons toe nooit geen sprake geweest. Waarom zegt die goede man niet gewoon Met ons heeft 
niemand over een klooster gesproken? Een fraai voorbeeld van campuscreativiteit was enkele 
jaren geleden te bewonderen in een aan het personeel gerichte nota over ... het sorteren van 
afval naar verpakking toe. 

Een relatief jonge ontwikkeling bestaat erin dat het staartstuk toe afsterft: Hebt u nog 
een tip naar de eerstejaars / (voor)? / Soms zijn assistenten zelfs te aardig naar studenten / (tegen). 
Je moet ook denken aan het effect naar het aantal geslaagden (op). - U ziet het: op zijn minst zijn 
we met zijn allen tegenwoordig onderweg ergens naar toe. Behoudsgezinde taalminnaren 
vragen zich daarbij af: Waar gaat het naar toe? Zelf keur ik niet graag iets af en de categorie 
norm is bij het beschouwen van taalverschijnselen een van de moeilijkere, maar als de 
voorzetsels op, aan, voor, over, tegen, tegenover, inzake, aangaande en de groepen in verband met, 
met betrekking tot, ten opzichte van, ten aanzien van, zonder moeite tot naar ... toe, in sommige 
gevallen zelfs tot naar alleen herleid kunnen worden, is er iets bezig. Ik mag ook met mijn 
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beeldspraak niet overdrijven, maar ik heb eens gehoord van een soort algen die per 
ongeluk, bij het schoonmaken van een wetenschappelijk proefaquarium, in de Middel-
landse Zee terechtgekomen en daar aan zo’n expansieve rush begonnen is dat ze de 
oorspronkelijke waterflora totaal overwoekert. Voor en na mei ‘68 waren sociologen en 
andere maatschappijbetrokken wetenschappers druk bezig met de relaties tussen indivi-
duen en groepen – waarbij het aan richtingen niet ontbrak. Rond die tijd moet de 
combinatie naar ... toe aan hun aandacht ontsnapt zijn. Dit is van mijn kant geen kritiek, 
alleen een waarneming. 

Een ander voorbeeld van taalverdringing, die misschien wel met een soort van 
mutatie gepaard gaat, lijkt me het vervangen van Nederlandse woorden door vreemde 
woorden of leenwoorden. Nog maar zelden begint er tegenwoordig iets of begint er iemand 
ergens mee; de meeste dingen starten of worden opgestart: projecten, het academiejaar, verga-
deringen. Vroeger gold het opstarten hooguit voor een kerncentrale, nu kan zelfs een 
studentencantus er niet zonder. En toen premier Dehaene onlangs een dag te laat kwam 
in Zuid-Afrika omdat zijn vliegtuig niet op tijd kon vertrekken – het had eventueel wel 
kunnen starten in de allereerste betekenis, maar de airco werkte niet, bezocht hij meteen 
een landgoed van een Vlaming die in zijn nieuwe vaderland een wijngaard gestart had. Nee, 
het werkwoord beginnen krijgt het kwaad. 

 

Fossielen? 

Een systeem dat twee verwante talen oorspronkelijk gemeen hadden kan in de ene 
geleidelijk afsterven, terwijl het in de andere springlevend en productief blijft. Dat is het 
geval voor sommige buigingsverschijnselen in het Nederlands en het Duits. Onze taal 
kent nog een beperkt aantal versteende uitdrukkingen en adverbiale woordgroepen als ten 
dele, waarvan de Duitse equivalenten nog voor variatie vatbaar zijn: zum Teil kan zum 
größten Teil worden of zu einem erheblichen Teil. De Nederlandse woordgroep is als zodanig 
gefossiliseerd; hij is weliswaar eer het zover was in een jongere, soepeler variant voor een deel 
gemuteerd, maar zelf kan hij bv. niet te deel worden en evenmin ten grootsten dele. Andere 
voorbeelden hiervan zijn ten tijde van / te dien tijde / ten alien tijde naast in die tijd / in hun tijd 
/ in betere tijden /... De oorspronkelijke verbinding kan in de spelling zelfs de vorm van 
een enkel woord aannemen, waardoor de fossilisering nog sterker wordt: mettertijd / uiteraard. 
In de lexicografie zijn woorden en uitdrukkingen die niemand meer gebruikt en vrijwel 
alleen nog in woordenboeken staan wel eens fossielen genoemd: het al genoemde ooft voor 
fruit is er zo een, terwijl het Duitse Obst nog steeds heel gewoon is. 

Omdat de hierboven genoemde bijwoordelijke uitdrukkingen en bijwoorden welis-
waar als systeem niet meer productief zijn, maar in het gebruik wel frekwent voorkomen, 
kunnen we misschien van levende fossielen spreken, want die zijn er in fauna en flora ook, 
zoals ik geregeld hoor in de commentaren bij natuurfilms op de televisie. De Lampetra 
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fIuviatilis heb ik op die manier leren kennen, in onze taal lamprei, prik of negenoog, een 
primitief gewerveld dier dat vanwege zijn zuigmond tot de familie der rondbekken 
behoort en volgens sommige interpretaties van de evolutie al uitgestorven had moeten 
zijn. Ook de degenkrab of Limulus blijkt langer dan normaal te hebben overleefd. Precies 
op dezelfde manier kunnen we kijken naar exemplaren uit de taal die ten dode opge-
schreven waren maar te goeder trouw onder ons blijven. 

Een laatste van mijn bedenksels op dit stuk is een vergelijking tussen een in zijn 
oorsprong totaal onherkenbaar woord als kattebelletje en het vogelbekdier, een zoogdier dat 
eieren legt, een snavel heeft als een eend en de staart van een bever. Ik weet niet of het 
vogelbekdier een product is van een verbastering of een vergissing in de evolutie, ons 
kattebelletje is dat in ieder geval wel: als haastig kort bericht op een vodje papier komt 
het via het Italiaans cartabello (boekje) van het Latijn chartabulum, een verkleinvorm van 
charta, geschrift. En op die manier heeft het uiteraard niets met een kat noch met een bel 
te maken – of je met een kattebelletje de kat de bel aan kunt binden, laat ik in het midden. 

 

Structuur 

Het heelal blijft voor de mens een wonder dat hij nog lang niet helemaal doorgrond 
heeft; ook het verschijnsel taal  is zo'n wonder waar we nog altijd niet alles over weten. 
Het Nederlands is een van de best beschreven talen ter wereld: het Woordenboek der 
Neder/andse Taal (na 140 jaar werk op 1 december 1998 officieel voorgesteld) telt in 40 
banden zowat 400.000 woorden; de Algemene Nederlandse Spraakkunst is van een bijzonder 
niveau. Maar daarmee blijkt het werk niet af, evenmin als fysici, chemici en andere 
natuurwetenschappers hun zoektocht naar het wezen van de stof en naar een verklaring 
van het leven kunnen staken, zijn taalkundigen klaar met de beschrijving van wat zij 
waarnemen. Onderzoek is een andere discipline dan bergbeklimmen. 

Heeft taal iets met de macrostructuur van stelsels uit het heelal van doen of met de 
microstructuur van de stof? Ik heb geen benul van astrofysica en scheikunde, maar 
sommige beschrijvingsmethodes in de grammatica laten me aan iets als gravitatie denken, 
respectievelijk aan de waardigheid van elementen. Werkwoorden blijken de eigenschap te 
hebben het aantal obligatorische zinsdelen waarmee ze combineerbaar zijn, zelf te 
kunnen bepalen. Er zijn eenwaardige, twee- en driewaardige werkwoorden: 

(1) Erik wacht. 

(2) Hij verwacht bezoek. 

(Zijn vrouw maakt het eten klaar) 

(3) Ze legt eieren in kokend water. 
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In zin (1) is er geen verder zinsdeel nodig, hoewel dat er wel kan staan (Hij wacht in de 
woonkamer); bij een werkwoord als wonen is zo'n tweede deel wel verplicht (Hij woont in 
Tienen). 

Uit de zinnen (2) en (3) kan ik het deel bezoek resp. in kokend water niet weglaten. Doe 
ik dat wel, dan krijgt het werkwoord een andere betekenis en is het semantisch niet meer 
combineerbaar met het eerste deel, het onderwerp zoals dat meestal genoemd wordt. 

Voor mijn vakgebied kon ik sinds het begin van de jaren zeventig een beroep doen 
op het Valenzwörterbuch deutscher Verben. Het begrip valentie of waardigheid bestond al veel 
eerder in de scheikunde, zijnde de verbindingswaarde van een element in vergelijking met waterstof: 

(1) chloor is eenwaardig: HCI - chloorwaterstof of waters to fchloride, waarvan de waterige 
oplossing zoutzuur of zoutgeest heet; 

(2) zuurstof is tweewaardig: H2O - water;  

(3) stikstof is driewaardig: NH3 - ammoniak. 

 

Dat de chemische waardigheid van nogal wat elementen veranderlijk is, zou zijn 
weerspiegeling kunnen vinden in de variatie van het aantal en de aard van de delen bij 
een werkwoord en zijn daarvan afhankelijke specifieke deelbetekenis. In de zin Legt die 
kip nog? is het onderwerp vrijwel niet vervangbaar; dat die kip niets anders dan eieren kan 
leggen, is ook inherent aan de semantische beperking van het werkwoord. In Een zwaluw 
legt vier tot vijf eieren kunnen die eieren dan weer niet weggelaten worden, maar het nestje 
hoeft er niet absoluut bij vermeld te worden, terwijl in kokend water er in onze allereerste 
zin met leggen wel nodig bij was. 

Als we het begrip valentie zien als verbindbaarheid van taalelementen, begrijpen we 
ook waarom we in onze agenda voor ‘s ochtends onderhoud auto kunnen schrijven, en voor 
‘s middags onderhoud rector. Mijn auto praat niet met me, en de rector hoeft geen beurt te 
krijgen, zodat het eerste deel van beide nominale groepen vanzelf zijn respectieve 
betekenis krijgt. Dit en andere dingen wordt beschreven in weer andere valentiewoorden-
boeken, onder meer die van de Duitse substantieven en adjectieven. 

Zien we van de luchtstroom en de daarmee gemaakte trillingen af, is taal niet 
materieel. En toch hebben we samen kunnen vaststellen dat taal een structuur heeft, 
waarin ook de factor volgorde een rol speelt. Dit hoeft ons niet te verwonderen, want hoe 
dan ook verloopt het proces in tijd en ruimte. - Delen die met een werkwoord in 
verbinding staan, hebben geen vaste plaats: 

(1)  Die kip legt nog. / Legt die kip nog? 

(2)  Hij woont in Tienen. / In Tienen woont hij nu al een jaar of vier.  
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(3)  Leg je de eieren in kokend water? / Eieren moet je voorzichtig in kokend water leggen. / In 
kokend water moet je ze leggen, zei ik toch ! t 

De delen kunnen rond het werkwoord draaien zoals een planeet rond een ster, of een 
satelliet rond een planeet. Maar zo'n deel zelf kan een interne vaste structuur hebben. In 
de zin Het bericht over de inbraak bij de juwelier in de krant van eergisteren is (gelukkig) vals 
kan binnen het niet gecursiveerde deel niet zomaar geschoven worden. Eventueel kan ‘in 
de krant van gisteren’ voor ‘over de inbraak bij de juwelier’ staan, maar binnen die twee 
stukken zijn de voorzetselgroepen niet verwisselbaar. Alle vier de voorzetselgroepen 
zitten samen in een lus; trek ik die open, dan kan alles eruit vallen en blijft alleen Het 
bericht was (gelukkig) vals over. In de spraakkunst noemen we dat bijvoeglijke bepalingen. Mag 
ik stellen dat ze niet moleculair met het werkwoord verbonden zijn, maar een soort legering 
met de grondstof bericht vormen? De 'onvrijheid' van deze soort bijvoeglijke bepalingen 
illustreer ik, eventueel ten overvloede, met een laatste voorbeeld: 

 (1) Morgen komen de kinderen van mijn zus. 

 (2) De kinderen van mijn zus heb ik allang niet meer gezien. 

 (3) Moet ik met nieuwjaar ook de kinderen van mijn zus een kaartje schrijven? 

In deze zinnen draait het gecursiveerde deel telkens in een andere functie rond het 
werkwoord, maar mijn zus kan niet zonder haar kinderen en moet overal mee. 

Volgorde speelt op velerlei gebied binnen de taal een rol: het verschil pot / top is eraan 
te danken; soepgroente is nog geen groentesoep, niet helemaal iets anders dan helemaal niet. Wie 
met de trein van Hasselt naar Antwerpen rijdt, kan kort na Aarschot een opvallend bord 
zien met WATERBEDCENTRALE erop. Alleen een grappenmaker met herinneringen 
aan zijn vroegste kinderjaren kan met de volgorde daarvan spelen. Behalve wat jeugdig 
gestoei met de bunzenbrander was de scheikunde niet aan me besteed. Toch heb ik van 
een bedreven vakman hier in huis ooit gehoord - begrepen is te veel gezegd - dat de 
polymeren zetmeel en cellulose van elkaar verschillen door een omgekeerde ophanging van 
een -H- en een -OH- aan een van de zes koolstofatomen. Ik zie af van de formules die de 
collega toen voor me opschreef; u zou denken dat ik ermee wil opscheppen. Mag ik 
echter iets vergelijkbaars zien in de oppositie Alles moet mogen – Niets mag moeten?  

Ook andere combinaties laten me, hoezeer de beeldspraak ook hapert, verwant-
schappen van structuren vermoeden, bijv. bij de volgorde van infinitieven in een eind-
groep, waar het Nederlands de absolute kampioen van is: als er iets kapot is, zouden we 
het zo gauw mogelijk moeten kunnen laten repareren. Met veel fantasie kan dat op een eiwit-
keten van aminozuren lijken die volgens een bepaald patroon aan elkaar gekoppeld zijn. - 
Ook in de anatomie blijkt volgorde van het grootste belang, met name het antwoord op 
de vraag waar welk deel ligt ten opzichte van een ander. Volgens sommige anatomen ligt 
de functie van de respectieve delen vast door hun volgorde. 
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Gebruik en misbruik 

De natuur kan mooi zijn, maar ook vernietigend; ze kan een stille lieflijke indruk 
maken, maar ook onrustig worden. Ook taal kan dat allemaal. De mens kan de natuur en 
zijn kennis gebruiken en misbruiken; met taal kan hij dat evenzeer. Nauwelijks had hij het 
buskruit uitgevonden, of hij ging er oorlog mee voeren; hij liet zijn verre voorouders het 
wiel bedenken en begon er mettertijd gevaarlijk op te rijden. Zo misbruikt de mens meer 
dan eens zijn taalvermogen: in misleidende reclame, met bedrieglijke formuleringen in 
kleine lettertjes, met bevelen en onterechte verboden. De verbinding verbaal geweld en be-
grippen als onderdrukking en manipulatie ontstaan niet zomaar: ze zijn aan oorspronkelijk 
fysieke activiteiten van de mens ontleend – manipuleren deed de mens aanvankelijk alleen 
met zijn handen, en drukken ging niet zonder kracht. 

Toch kan de mens bijzonder fraaie dingen met zijn taal tot stand brengen. Voor de 
filosoof is ze een hulpmiddel bij het denken. De dichter maakt er rozen van woorden 
mee, tuinen van zinnen en landschappen van de meest verscheiden aard. De mens kan er 
niet alleen kwaad in worden maar ook aardig mee zijn; en als hij niets meer zegt, is er nog 
altijd wat hij zelf gebarentaal is gaan noemen. 

 

Geachte vrienden, 

Ik hoefde hier helemaal niets te verdedigen noch luister bij te zetten; Toch zal het u 
intussen niet meer verwonderen dat de taalkunde zich even intens kan bezighouden met 
het woord er als de dierkunde met het wezen van de platworm, dat een dissertatie over dat 
en als voor sommigen even boeiend is als het liefdesleven van waterjuffers. Zelf lees ik even 
graag in woordenboeken als velen onder u in publicaties over hun vakgebied. Ik kan me 
met een grammatica net zo vermaken als collega's van andere disciplines met statistieken, 
econometrische figuren, cladistische indelingen, juridische kwesties, en al de dingen die 
mijn verbeelding aan het werk zetten. 

 

Mijnheer de rector, 

Ik heb de chemicus in u gelukkig niet al te vaak het hoofd zien schudden, al had mijn 
beeldspraak niet de minste bewijskracht en berustte mijn hele verhaal voluit op fantasia. 
Maar misschien heb ik net daardoor stof tot discussie geleverd, waarmee mijn doel 
bereikt zou zijn. 

Ik dank dat ik nu weet hoe het gaat met een afscheidscollege. Ik dank u nogmaals 
voor de ervaring die ik ermee heb mogen opdoen. 
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En u, beste collega’s en goede vrienden, u dank ik voor uw belangstelling. Dat ook 
luisteren een vorm van taalgebruik is, hebt u vanavond weer eens bewezen. Taal is en blijft 
een wonder! 

 

De schrijver vond inspiratie bij / in: 

Comrie, Bernard,. Matthews, Stephen en Polinsky Maria (red.): De Grote Taalatlas: oorsprong en 
ontwikkeling van taal en schrift in de gehele wereld, Haarlem: Schuyt & Co. 1998. 

Helbig, Gerhard & Schenkel, Wolfgang: Wörterbuch zur Valenz und Distribution deutscher Verben, 
Leipzig: VEB Bibiographisches Institut 1968/1971/1975. 

Sommerfeldt, Karl-Ernst & Schreiber, Herbert: Wörterbuch zur Valenz und Distribution deutscher 
Adjektive, Leipzig: VEB Bibliographisches Institut 1974. 

Sommerfeldt, Karl-Ernst & Schreiber, Herbert: Wörterbuch zur Valenz und Distribution deutscher 
Substantive, Leipzig: VEB Bibliographisches Institut 1977. 

Algemene Nederlandse Spraakkunst, uitgaven (ed.) G. Geerts e.a., Groningen: Wolters-Noordhoff 
1984 en (ed.) Walter Haeseryn, Groningen: Martinus Nijhoff 1997. 

Van Dale Groot Woordenboek der Nederlandse Taal, uitgaven 1984 en 1992. 

artikelen uit Taal- en Letteren-knipselkrant, Sdu-Uitgevers; 

natuurfilms op verscheidene TV-zenders; 

campusgesprekken met even aardige als geduldige collega's; 

de bijbel. 
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	Album amicorum voor Jos Wilmots 
	ter gelegenheid van zijn 75e verjaardag 
	aangeboden door de neerlandici van Centraal-Europa
	“Paaschmaandag, a-saga
	Een Esperente tekst bij Battus: E-legende
	Plaatsnamen

	 Nederlands
	Pools
	a a (slapen)
	a a (slapen)
	ami ami, am am (eten)
	am am (eten)
	bah (vies/vuil)
	be, fe (vies/vuil)
	boe boe (koe)
	mu (koe)
	boem (vallen of botsen)
	bęc, bah, bam (vallen of botsen)
	broem broem (auto)
	brum brum (auto)
	deda (gaan wandelen)
	da da (gaan wandelen)
	hap hap (voedsel of doen eten)
	hap hap (voedsel of doen eten)
	hop hop (springen)
	hopa hopa (springen)
	kiekeboe
	a kuku (kiekeboe)
	knip knip (schaar)
	ciach ciach (schaar)
	kukeleku (geluid van de haan)
	kukuryku (geluid van de haan)
	kwak kwak (geluid van de eend)
	kwa kwa (geluid van de eend)
	mjam mjam (lekker eten)
	mniam mniam (lekker eten)
	miauw (poes)
	miau (poes)
	plons plons, plets plets (spuiten met water)
	chlap chlap (spuiten met water)
	slok slok (drinken)
	piju piju (drinken)
	stappe stap (lopen)
	tup tup (lopen)
	sst sst (stil zijn)
	ciii (stil zijn)
	tik tak (klok)
	tik tak (klok)
	tjoeke tjoeke (trein)
	ciuch ciuch (trein)
	toet toet (auto)
	tu tut, brum brum (auto)
	tok tok (geluid van de kip)
	ko ko (geluid van de kip)
	was was (wassen)
	myju myju (wassen)
	water flater (baden)
	kąpu kąpu (baden)
	waf waf (hond)
	hau hau (hond)
	Bij de beheersing van de Nederlandse taal ontmoeten de Nederlandslerenden be paalde moeilijkheden. Er zijn typische fouten aan te treffen die aan verschillende oor zaken toe te schrijven zijn. Onderwerp van het onderhavige onderzoek zijn de proble men van Bulgaarse studenten bij de verwerving van het Nederlands als vreemde taal. Hier heb ik vooral de studenten in de studierichting Toegepaste linguistiek – Duits en Neder lands voor ogen. Deze studierichting bereidt professionele vertalers in twee vreemde talen voor. Het Nederlands wordt in Bulgarije alleen aan de universiteit te Veliko Târnovo St. Cyrillus en St. Methodius aangeboden en kan tot nog toe uitsluitend met het Duits worden gecombineerd. Het toelatingsexamen voor deze studierichting is in het Duits en toe komstige studenten hebben deze taal vooral in gespecialiseerde middelbare scholen voor vreemde talen geleerd. Het Nederlands beginnen ze pas aan de universiteit te leren. Om die reden kunnen we zeggen dat het Duits voor deze studenten de dominante taal is. 
	Het onderhavige onderzoek heeft niet als doel om de verschillen tussen Duits en Nederlands voor te stellen, maar concentreert zich alleen op de ongelijkheden die tijdens het taalproces een hindernis voor de studenten zijn. De combinatie van deze twee vreem de talen heeft zowel positieve als negatieve effecten. De grammaticale en lexicale ver wantschap van deze vreemde talen geeft de studenten, die deze studierichting gekozen hebben, de mogelijkheid om snel de basis van de spraakkunst en de woordenschat van de nieuwe taal te verwerven en al in het eerste studiejaar de vertalingen van en in het Bul gaars onder de knie te krijgen. Omdat het Nederlands en het Duits als talen nauw verwant zijn, zijn er woorden en structuren in de andere taal die men niet opnieuw hoeft te leren. Deze kan men namelijk herleiden uit het Duits door toepassing van eenvoudige regels. Dat wil zeggen dat de Nederlandslerende studenten zich het moeilijke en belang rijke gedeelte van de nieuwe taal binnen een redelijk korte tijd eigen maken. 
	Maar bij het gebruik van een vreemde taal zijn er vaak situaties aan te treffen, waarbij men niet op uit het hoofd geleerde structuren kan teruggrijpen. Een groot pro bleem voor de studenten is dat ze zich niet zomaar kunnen vrijmaken van de concepten en gebruiksregels die met op het Duits lijkende woorden verbonden zijn. De fouten die ontstaan als men in een Nederlandse tekst taalregels gebruikt die typisch zijn voor de Duitse taal, noemt men interferentie. De meeste fouten die de studenten Nederlands maken zijn van dit type. 
	De interferentiefouten treden op drie niveaus op:
	1. Klankleer: Klanken die in de gedomineerde taal voorkomen, zullen de spreker weinig vertrouwd zijn als zij in zijn dominante taal niet bestaan.
	2. Grammatica: Regels van zinsbouw, werkwoordsaspect, vervoeging en verbuiging die in de dominante taal gelden, terwijl de gedomineerde taal andere regels kent, kunnen als stoorzender optreden bij het gebruik van de gedomineerde taal.
	3. Lexicon: Interferentie in woordgebruik treedt met name op waar een woord in de dominante taal nagenoeg dezelfde woordvorm heeft als in de gedomineerde, terwijl de betekenis anders is. Dit betekenisverschil valt de spreker vaak niet op, en de woord vorm werkt als stoorzender voor juist gebruik. Bij zulke woordparen spreekt men van valse vrienden – de woorden lijken met elkaar overeen te komen, maar dit is slechts schijn.
	Natuurlijk zijn er ook problemen die op basis van het grote verschil tussen de Germaanse en de Slavische talen ontstaan. Dat zijn met name de fonetische moei lijkheden bij de beheersing van een vreemde taal.
	De Slavische talen vormen naast de Romaanse en de Germaanse talen de derde grootste hoofdtak van de Indo-Europese taalfamilie. Tegenwoordig worden de Slavische talen door meer dan 250 miljoen mensen in Centraal- en Oost-Europa, in grote delen van het Balkanschiereiland en in Noord-Azië gesproken (de Germaanse en de Romaanse hoofdtakken presenteren zich telkens met ongeveer 500 miljoen sprekers). De Slavische talen worden in drie groepen verdeeld: Oost-Slavisch (Russisch, Oekraïens, Witrussisch), Zuid-Slavisch (Bulgaars, Macedonisch, Kroatisch, Sloveens) en West-Slavisch (Tsjechisch, Slowaaks, Pools). De afzonderlijke talen hebben zich relatief laat op basis van de Slavische oertaal ontwikkeld. 
	In vergelijking met de talen van de Germaanse taalfamilie, vertonen de Slavische talen een grotere formele en structurele geslotenheid: ongeveer tweederde van de woor denschat van die talen komt in de afzonderlijke talen overeen. De oorzaak daarvoor is toe te schrijven aan de relatief late afzondering, waardoor de talen weinig tijd ter beschikking hadden om zich uit elkaar te ontwikkelen. 
	Typerend voor deze talen is het relatieve gebrek aan klinkers, alsook de rijkdom aan sisklanken, waardoor deze talen voor een West-Europeaan moeilijk uit te spreken zijn.  Een deel van de moderne Slavische talen worden in het Latijnse alfabet geschreven (Tsjechisch, Slowaaks, Sloveens, Pools en Kroatisch) en het andere deel in het cyrillische schrift (Russisch, Oekraïens, Witrussisch, Macedonisch en Bulgaars) geschreven.
	De gesproken Nederlandse taal is bij de eerste confrontatie voor Bulgaren on verstaanbaar. Hetzelfde geldt voor het Duits. Dat is zo, omdat in de Germaanse en de Slavische talen heel verschillende elementen van de zin geaccentueerd worden. Zo leggen de Germaanse talen bij voorbeeld vooral de nadruk op het nieuwste in de zin, daarop wordt ook in de gesproken taal een speciale klemtoon gelegd. De Slavische talen daar entegen leggen het hoofdaccent op het belangrijkste woord in de zin, maar laten de overige woorden niet zonder nadruk. Daardoor kan een vreemdeling een Slavische taal makkelijker verstaan en daardoor klinkt een gesproken Slavische taal wat brokkelig.
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