Regionale talen, Cité-taal, Fries en Nederlands, Japans en
Nederlands: in 2021 was veel taalonderzoek gericht op contact
tussen verschillende talen, en op de vraag wat daar precies de
gevolgen van zijn.
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e wereld is een talentuin. Iedere taal groeit
voortdurend in steeds nieuwe richtingen.
Daarbij beïnvloeden talen elkaar: een dominante taal kan andere talen wegdrukken,
maar ze bestuiven elkaar ook, als ze woorden, klanken
en grammaticale constructies van elkaar overnemen.
Talen zijn geen kasplanten die je kunt isoleren om ze te
beschermen en je kunt je zelfs afvragen of dat gezond
zou zijn.
Tijdens de coronapandemie bereikte het virus binnen
korte tijd de hele wereld. Alle mensen van overal vandaan bleken heel rechtstreeks met elkaar in contact te
kunnen staan. De talen die we spreken, vormen net zo
goed een netwerk met voortdurend onderling contact.
Dat is volgens sommige taalkundigen misschien wel
dé sleutel om te begrijpen hoe en waarom talen voortdurend veranderen. Geen onderwerp heeft taalwetenschappers de afgelopen periode dan ook zó geïnteresseerd als de vraag wat dit contact tussen talen nu precies
betekent. Heel veel van het dit jaar naar buiten gekomen
taalkundige onderzoek is tot die vraag te herleiden.
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Taalcontact was bijvoorbeeld het onderwerp van verschillende proefschriften die dit jaar verdedigd werden.
In januari promoveerde in Maastricht Nantke Pecht op
een proefschrift over een in de Limburgse mijnstreek
ontstane mengtaal met Nederlandse, Duitse, Italiaanse
en allerlei andere invloeden, de zogeheten Cité-taal.
Migranten kwamen in de loop van de twintigste eeuw
van overal naar die streken om te werken. Ze hadden
geen tijd om talencursussen te volgen, maar wilden
elkaar toch begrijpen. Het resultaat was een mengvorm
die tegenwoordig (vooral in Belgisch-Limburg) nog
steeds populair is, ook onder jongeren.
Pecht laat zien dat er binnen enkele decennia uit deze
mengeling een taalsysteem is ontstaan met eigen regels.
Mensen kiezen bijvoorbeeld niet lukraak soms ich (de
Duitse en Limburgse vorm) en dan weer ik (de Nederlandse), maar consequent de eerste vorm. Zoals ze omgekeerd altijd het Nederlandse dat gebruiken en nooit
het Limburgs/Duitse das. De Cité-taal is een systeem
apart, en niet het achteloos door elkaar gooien van
verschillende vormen. (Meer over dit proefschrift is te
lezen in het juli/augustusnummer van Onze Taal.)

VERNEDERLANDST
Nog een voorbeeld: eind oktober promoveerde Anne
Merkuur aan de Universiteit van Amsterdam op een
proefschrift over het Fries. Ze laat zien hoe sinds een
paar decennia de ingewikkelde werkwoordvervoeging
in die taal langzaam verandert onder invloed van het
Nederlands. Dat gebeurt zonder dat het Fries daarmee

met een eenvoudiger vervoegingssysteem. Je zou kunnen zeggen: maar misschien wilden sprekers sowieso
wel af van dat ingewikkelde systeem. Maar de taal heeft
dat systeem eeuwenlang gehandhaafd, en Merkuur laat
zien dat het pas verdween vanaf de jaren vijftig, precies
dus op het moment dat de meeste Friezen tweetalig
werden. Dat kan geen toeval zijn.

INFORMELER
Die onderlinge invloed van talen kan er uiteindelijk
natuurlijk ook wel toe leiden dat talen toch op elkaar
gaan lijken. De Amsterdamse hoogleraar Arjen Versloot

TOLKENDIENSTEN
Ook het geleerdste boek dat het afgelopen jaar verscheen over het Nederlands, had taalcontact als centraal
thema. De Britse neerlandicus Christopher Joby publiceerde de indrukwekkende studie The Dutch Language
in Japan (1600-1900). Tussen de zeventiende eeuw en
het midden van de negentiende eeuw waren de Nederlanders de enige westerlingen die contact hadden met
Japanners. Dat betekende onder andere dat Japanners
de westerse wetenschap, bijvoorbeeld de geneeskunde,
leerden kennen via Nederlandstalige boeken. (In het
juninummer van Onze Taal schreef Joby samen met
Nicoline van der Sijs ook een artikel over de invloed
van het Japans op het Nederlands.)
In bijna vijfhonderd pagina’s vat Joby samen wat voor
invloed dat eeuwenlange contact had op het Japans –
veel medische termen hebben bijvoorbeeld nog steeds
een Nederlandse oorsprong –, maar ook hoe de tolken
Nederlands-Japans gaandeweg een machtspositie verwierven. Toen een Japanse gouverneur die verantwoordelijk was voor de tolkendiensten in 1796 belangstelling !

Drie prijzen
• De Dissertatieprijs van de Landelijke Onderzoekschool Taalwetenschap ging naar Imme Lammertink
(Universiteit van Amsterdam) voor haar onderzoek
naar hoe kinderen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) taal leren.
• De Kruyskampprijs 2021 van de Maatschappij
der Nederlandse Letterkunde was voor Paul Van
Hauwermeiren voor een uitvoerige studie over de
woordenschat van het Bargoens.
• De Academische Jaarprijs 2021 voor het beste taalkundige proefschrift van de afgelopen jaren ging
naar Cora Cavirani-Pots voor een proefschrift over
een vergelijking van de zinsbouw van het Nederlands en het Afrikaans.
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schreef er een geruchtmakend artikel over, waarin hij
voorspelde dat over een paar decennia in de Lage Landen
naast het Standaardnederlands hooguit nog Fries en
Limburgs zullen overleven als regionale talen. Alle andere taalvormen – van het West-Vlaams tot het Gronings – zouden op de terugtocht zijn. Sommige van Versloots collega’s relativeerden dat: dialecten zouden wel
vervagen, maar regionale kenmerken – de zachte g, de
ingeslikte n – zouden iemands regionale herkomst nog
lange tijd blijven verraden. (Meer over het artikel van
Versloot in Onze Taal van september.)
Maar wie naar Vlaanderen kijkt, ziet dat die eenvormigheid er in ieder geval waarschijnlijk niet toe leidt dat
iedereen over vijftig jaar Standaardnederlands spreekt.
Terwijl de traditionele dialecten verdwijnen, komt iets
op dat wel ‘tussentaal’ genoemd wordt – een mengeling
van de standaardtaal met vormen uit allerlei dialecten,
vooral uit de regio Antwerpen. (Zie ook het omslagartikel van het vorige nummer van Onze Taal.) Die tussentaal wordt door sommigen fel bekritiseerd, maar een
groep onderzoekers onder aanvoering van de Leuvense
professor Eline Zenner liet zien dat mensen het in het
dagelijks leven juist prettig vinden om in tussentaal te
worden aangesproken. Dat is zelfs zo in de spreekkamer
van logopedisten, wier beroep het is om ‘netjes’ te spreken, maar die toch een betere beoordeling kregen als ze
in informelere gesprekjes voorafgaand aan het consult
wat tussentaalelementen gebruikten.
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meteen echt vernederlandst: de traditionele Friese uitgangen (zoals -est voor de tweede persoon) blijven wel
bestaan. In het klassieke Fries zijn er twee groepen
werkwoorden, die op verschillende manieren werden
vervoegd, en dat is precies wat nu verdwijnt.
Dat het Fries de ingewikkelde vervoegingspatronen
niet langer handhaaft, heeft er volgens Merkuur mee te
maken dat sinds de Tweede Wereldoorlog vrijwel alle
sprekers van het Fries ook Nederlands spreken, een taal
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kreeg voor het Nederlands, raakten de tolken in paniek.
“Ze vreesden”, schrijft Joby, “dat die gouverneur binnenkort misschien weleens hun taalvaardigheid kon
beoordelen.”

ZUID-LIMBURGS
Het is bij deze groeiende belangstelling een treurige
speling van het lot dat begin dit jaar twee belangrijke
taalkundigen overleden die ieder op hun eigen manier
hun collega’s decennialang opmerkzaam hadden
gemaakt op de invloed van taalcontact: de Vlaming
Jan Blommaert (1961-2021) en de Nederlander Pieter
Muysken (1950-2021). Blommaert was behalve taalkundige ook een intellectueel die zich in Vlaanderen én
Nederland bemoeide met het publieke debat over onder
andere immigratie. Hij deed veel onderzoek in Afrika,
waar hij vertrouwd raakte met de ontspannen manier
waarop mensen daar met variatie in taal en cultuur in
het dagelijks leven omgaan. Hij probeerde die ontspanning ook in het debat in de Lage Landen in te brengen.
De laatste jaren van zijn leven was hij ook geïnteresseerd
geraakt in de manier waarop mensen op het internet
moeiteloos van de ene taalvorm naar de andere overstappen. Ook daar zag hij hoe talen op een natuurlijke
manier met elkaar vermengd raakten.
Muysken heeft zich eveneens altijd geïnteresseerd
voor het contact tussen talen. Het verhaal gaat dat hij in
de jaren zeventig heel verheugd was toen rond de Surinaamse onafhankelijkheid zijn stad, Amsterdam, zich
vulde met Surinamers: wat interessant voor de taal!
Later deed hij bijvoorbeeld ook onderzoek naar de straattaal van – vooral – Turkse en Marokkaanse jongeren in
Nijmegen en Amsterdam. Muysken verklaarde zijn eigen
belangstelling voor mengtalen overigens uit het feit dat
hij als kind van een mijningenieur was opgegroeid in
mijnstreken: eerst in Bolivia en later in het Zuid-Limburgse Brunssum. Zijn laatste publieke optreden was bij
de verdediging van Nantke Pechts proefschrift over de
Cité-taal.

GRENZEN DOORBROKEN
Het werk van pioniers als Blommaert en Muysken, maar
net zo goed dat van de nieuwe generatie onderzoekers,
laat zien dat onderlinge beïnvloeding hóórt bij de taal.
We kunnen wel proberen om talen te omheinen en van
elkaar te onderscheiden, maar in het dagelijks leven
vloeien ze in elkaar over en blijkt iedere grens altijd weer

Overleden
Behalve Pieter Muysken en Jan Blommaert (zie hierboven) overleden er dit jaar helaas nog meer bekende
taalwetenschappers. Bijvoorbeeld:
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Flor Aarts (1934-2021), lange tijd hoogleraar Engels
in Nijmegen, daarna bekend als een van de grootste
kenners van het Maastrichts.
Anita Pauwels (1926-2021), een Vlaamse dialectoloog die de termen groene volgorde (‘… dat ik een
boek gelezen heb’) en rode volgorde (‘… dat ik
een boek heb gelezen’) muntte.
Lila Gleitman (1929-2021), een Amerikaanse taalkundige die een pionier was in het onderzoek naar
de manier waarop kinderen hun moedertaal leren.
Pieter Seuren (1934-2021), een wereldberoemd
kenner van de zinsbouw en de betekenisleer, en
bovendien historicus van de taalwetenschap.

doorbroken te kunnen worden. Zolang mensen met
andere mensen blijven communiceren, blijven ze elkaar
óók over taalgrenzen heen beïnvloeden.
Die permeabele grenzen tussen talen zijn ook het
onderwerp van het boek Wat gebeurt er in het Nederlands?,
dat in oktober verscheen ter gelegenheid van het afscheid van de bekende taalkundige Nicoline van der Sijs
van de Radboud Universiteit in Nijmegen. Zo’n zestig
Nederlandse en Vlaamse taalkundigen deden eraan mee,
en samen geven ze een overzicht van hoe belangrijk
‘frequentie’ is om taal te begrijpen – hoe vaak komt een
woord of een constructie voor?

WEGDRUKKEN
In het boek van Van der Sijs is er bijvoorbeeld aandacht
voor wat sommigen als de woekerplant zullen zien in de
Nederlandse talentuin: het Engels. Eline Zenner (die van
het onderzoek naar de tussentaal) doet samen met haar
Brusselse collega Laura Rosseel verslag van een experiment: kinderen kregen een filmpje te zien van een superheld. Voor sommige kinderen heette die Starman en
voor anderen Sterrenman. Vanaf een jaar of tien kregen
de kinderen een duidelijke voorkeur voor de eerste.
Op dat moment zijn ze zich er dus op de een of andere
manier van bewust dat Engels ‘cooler’ is. Dan zijn ze er
rijp voor om woorden te gaan overnemen. Hoewel bij
taalcontact beide talen in theorie door elkaar worden
beïnvloed, is de relatie vaak asymmetrisch: de taal waarachter de meeste macht en het meeste prestige zit, is
sterker.
Er groeit een generatie op van kinderen voor wie het
Engels niet alleen begeerlijk is – dat is inmiddels al vele
decennia het geval – maar ook alomtegenwoordig. Een
generatie, kortom, waarvan we kunnen verwachten dat
ze het Nederlands en het Engels nog meer met elkaar
mengen dan nu al gebeurt. Hoe zal het gaan met onze
talentuin? Gaat één plant de andere wegdrukken? De
wetenschap wijst een andere richting op: eerder zullen
talen zich aan elkaar blijven aanpassen, en krijgt iedere
taal een plek in de eigen moestuin.
"

