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noot 1 Het schip in Lelystad is een nagebouwd handelsschip uit de 17de eeuw (de Gouden Eeuw).

Oorden van illusies
„Kijk, daar zie je een geweven vogelnest”, zegt Jan

Welles. Tussen het junglegroen hangt een ingenieus
gefabriceerd nest in de vorm van een zak patat. „Het
is de eerste keer in Nederland dat de orpendola, de
wevervogel, zoiets in gevangenschap doet.” Welles is
ranger, boswachter, in Discovery Dome van Center
Parcs Heijderbos, een nagebouwd oerwoud in het
Noord-Limburgse Heijen. Onder een doorzichtige
koepel van vijftien meter hoogte vliegen de roodsna-
veltoekan, de zwarte dwergneushoornvogel, de wit-
kopbuulbuul en tientallen andere vogels. Prevosteek-
hoorns, leguanen en stekelstaartagamen bewegen zich
tussen 8351 tropische planten en bomen. Ergens in het
woud bevindt zich ook de grootste bloem ter wereld,
de Amorsophalis, die één keer in de 35 jaar bloeit.
Naar verwachting zal het Center Parcs-exemplaar
over vijf of zes jaar tot bloei komen. Center Parcs
moet vooruit. Het bedrijf bouwde behalve Discovery
Dome ook Montana Snowcenter, waar men het hele
jaar kan skiën en snowboarden. Binnenkort volgt Dis-
covery Bay, een ’verlaten baai’ waar een piratenschip
is aangespoeld.

Nep is in opmars. Steeds vaker brengen mensen
hun vrije tijd door in een kunstmatige, nagebouwde
omgeving. Een jungle in Limburg, een VOC-schip1) in
Lelystad en Disneyland in Parijs. Ook in de horeca
rukt de themaformule op. In Planet Hollywood in
Amsterdam kun je een hamburger eten in een decor
van filmsterren; het Harley Davidson Café sluit aan
bij de motorromantiek. Ook grote merken hebben
zichzelf tot thema verheven. In New York en andere
grote steden hebben ze enorme warenhuizen ge-
opend, zoals Niketown, een kruising tussen een schoe-
nenwinkel, een pretpark en een sportmuseum.

„De themasaus is zo aantrekkelijk doordat je op
een heel mooie manier verschillende elementen kunt
koppelen”, zegt Paul Sikkema, marktonderzoeker bij
bureau InterView. In Discovery Dome spelen kinde-
ren in het riviertje, terwijl hun ouders bier drinken op
het tropisch terras. Tegelijkertijd is er ruimte voor in-
formatie: de rangers vertellen over de flora en fauna
in de koepel. In de Verenigde Staten hebben al veel
winkelcentra hun eigen thema. „In Nederland staat
het thematiseren nog in de kinderschoenen”, zegt
Sikkema. Hij verwacht de komende jaren ook hier een
sterke opmars van de themaformule.

Moderne mensen beschouwen zichzelf als super-in-
dividualistisch. Merkwaardig genoeg laten zij zich wil-
loos sturen door slimme verkooptrucs. Niet voor niets
is Titanic een van de meest bezochte films aller tijden.
Heeft er ooit een gekunstelder optreden bestaan dan
dat van de Spice Girls? De consument verliest door
het overdadige aanbod van attracties en vermaak het
overzicht en kiest voor groot en bekend. „Net als gro-
te merken bieden trends en thema’s houvast”, zegt
Paul Sikkema.

De opmars van de nep weerspiegelt de ’verzach-
ting’ van de economie. Tot in de jaren zestig produ-
ceerde de industrie apparaten waar mensen met smart
op zaten te wachten, zoals een auto, een kopieerappa-
raat of een wasautomaat. Nu de ’harde’ materiële be-

hoeften bevredigd zijn, richt de aandacht zich steeds
meer op ’zachte’ waren: dromen, illusies en vooral er-
varingen. We hebben alles al en nu willen we iets mee-
maken. Slimme reclamejongens spelen daar op allerlei
manieren op in.

„Discovery Dome van Center Parcs moet al je ver-
wachtingen overtreffen”, zegt manager Monique Dek-
king. In boeken over marketing wordt serieus gespro-
ken over mood management, het bewerken van de
stemming van de consument. Center Parcs praat met
sociologen, psychologen en marktonderzoekers over
de gemoedstoestand van zijn gasten. Met grote preci-
sie probeert het bedrijf hun stemming te beïnvloeden.
„Als ze aankomen, staat er al een muziekgroepje te
spelen. Dat zorgt al voor een hele omschakeling: ha,
lekker, ik ben er een paar dagen uit”, zegt Paul
Geraerds, algemeen manager van park Heijderbos.

Ook de nieuwste opvoedkundige inzichten worden
verwerkt in de opzet van Center Parcs. Monique
Dekking legt dat uit: „We willen onze kinderen weer-
baar en zelfstandig maken. Tegelijkertijd vinden we
het moeilijk om ze los te laten en zijn we bang dat hun
iets overkomt.” Daarom introduceert Center Parcs
binnenkort de Super Choice-formule. Kinderen mo-
gen ondermeer bergbeklimmen, dragonboat-racen en
abseilen, vlotten bouwen en circus spelen. Onder be-
geleiding van instructeurs: avontuurlijk en toch veilig.

In Discovery Dome wordt een zonderling spel met
echt en nep gespeeld. De marktonderzoekers van
Center Parcs proberen in te spelen op de behoefte aan
echt bij de gasten. Maar hoe echt kan een overdekt
oerwoud in een Limburgs vakantiepark zijn? Bomen
en planten zijn geïmporteerd uit tropische gebieden.
Helaas komen er ook tropische luizen mee. Omdat de
jungle een kinderspeelplaats is, zijn chemische bestrij-
dingsmiddelen taboe. Nederlandse insecten eten ech-
ter geen tropische luizen. Daarom importeert Center
Parcs sluipwespen uit Tsjaad. Mieren worden weer
bestreden met schimmels uit Ivoorkust.

Ondanks dit streven naar echtheid kan de jungle
niet zonder speciale effecten. Bovenin de Dome
hangen luidsprekers, waaruit voortdurend oerwoud-
muziek klinkt: zachtjes brullende leeuwen en om-
floerst krijsende apen. In de koepel regent het vaak,
net als in een echt oerwoud. Voordat de regen uit de
sproeiers komt, gaan de apen harder krijsen en knal-
len de donderslagen uit de luidsprekers.

„Wat is namaak? Mensen beschouwen Disneyland
in Parijs bijvoorbeeld niet als namaak. Ze vinden het
niet vreemd om daar in een western-bar te zitten”,
zegt marktonderzoeker Paul Sikkema. „Waarschijn-
lijk zullen in Europa een paar plaatsen als Disneyland
ontstaan. Enorm grote parken waar je echt geweest
moet zijn. Nu al kan vrijwel geen ouder nog om
Disneyland Parijs heen; het lijkt inmiddels een ’ver-
plicht’ onderdeel van de opvoeding te zijn geworden.
Voorlopig vinden de meeste mensen Disneyland
prachtig, ook al moeten ze uren in de rij staan en is
alles voorgekookt.We vinden het nu eenmaal leuk om
op een geoorloofde manier weer even kind te zijn.”

naar: Peter Giesen
uit: de Volkskrant, 21 april 1998
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Overleven of surviven
Nederland geldt in het buitenland als een min of meer

Engelstalig land. In een Amerikaans reclame-
handboek raadt de auteur reclamebureaus aan om

campagnes in Nederland in het Engels te voeren, omdat
iedereen Engels zou verstaan. Afrikaanse voetballers zijn
verbaasd als pas na aankomst in ons land blijkt dat er hier
een andere taal wordt gesproken dan Engels. Spreekt de
Nederlandse multinational Philips de eigen landgenoten
niet toe met „Philips invents for you” en „Let’s make
things better”?

In Nederland verengelsen de scholen, de universiteiten
en het bedrijfsleven. Er zijn al middelbare scholen die op
volledig Engelstalig onderwijs zijn overgegaan. „We
kweken hier de wereldburger”, zegt de verantwoordelijke
’manager’ van de Amsterdamse Berlageschool. Ook in
Nederlandse ziekenhuizen, vooral in de Randstad, rukt het
Engels op. Spreekuren spelen zich in het Engels af, omdat
óf de patiënt óf de arts niet de moeite heeft genomen
Nederlands te leren.

De huidige Nederlandse gewoonte om het Engels te
omarmen staat natuurlijk niet op zichzelf. Het Engels is
over de hele wereld aan het worden wat het Latijn en la-
ter het Frans in Europa waren: de taal van de militaire
winnaar, die vervolgens de taal van de economische en zo
ook van de culturele macht werd. De invloed van de
Amerikaanse economie, muziek, film, tv, technologie,
eetcultuur, kleding, ja zelfs van de Amerikaanse weten-
schap, de politiek en de filosofie, is overweldigend. Ner-
gens op het Europese vasteland is die invloed zo groot als
in Nederland. De Nederlandse uitverkoop is ’sale’
geworden en cafés hebben een bordje met ’closed’ dan
wel ’we’re open’ aan de deur hangen.

Ex-minister Ritzen, die in 1989 half Europa verbijs-
terde met zijn voornemen om de Nederlandse universi-
teiten te verengelsen, schrijft in het blad Taalschrift, dat
de gretigheid van Nederlanders om Engels te gebruiken
verband houdt met „het vermogen van Nederlanders om
snel een andere taal te leren”. In een later gedane uit-
spraak heeft hij zijn mening bijgesteld: „De moderne talen
goed leren en respect hebben voor je eigen taal is de
beste houding.”

De aardrijkskundige Jacob Vossestein schreef een
boekje voor buitenlanders die met Nederlanders te maken
hebben. Hij verklaart – en hij is niet de enige – de
Nederlandse gretigheid om Engels te spreken uit de
„traditionele Nederlandse openheid voor alles wat bui-
tenlands is” en uit „het bijna ontbreken van een nationaal
gevoel en een gebrek aan trots op de eigen taal”. En dat
alles heeft dan weer te maken met de traditie van Holland
als handelsland: al eeuwen verdienen we een groot deel
van ons inkomen buiten de grenzen.

De hedendaagse Nederlander blijkt het gebruik van
Engels vlot, jong, deskundig en internationaal te vinden.
Het steeds sneller oprukken van het Engels dateert
eigenlijk pas van de jaren zestig. Met behulp van Radio
Veronica fungeerde Nederland als het belangrijkste Euro-
pese bruggenhoofd voor de oprukkende Engelstalige
popcultuur. Omdat we films en tv-series niet voorzagen

van Nederlandstalige stemmen maar van ondertitels,
fungeerden de bioscoop en de huiskamer tevens als
cursuslokaal Engels. Op de basisschool wordt al Engels
onderwezen en op de Nederlandse universiteiten moet
iedereen die serieus genomen wil worden, publiceren in
het Engels. 

Volgens Steven de Foer, Nederlands correspondent van
de Vlaamse krant De Standaard, gaat de Nederlander, in
tegenstelling tot de Vlaming, achteloos met zijn taal om.
De Nederlander heeft al meer dan vier eeuwen geen
moeite hoeven doen om in eigen land zijn eigen taal te
spreken en te schrijven. Nederlanders hebben geen taal-
strijd hoeven voeren tegen het Frans. Daarom zijn ze nu
niet gewapend tegen het Engels.

In Nederland zijn de reclamemakers de meest fana-
tieke aanhangers van het gebruik van het Engels. Alsof het
vanzelfsprekend is, kiest de reclamewereld voor Engels.
Het is immers goedkoper. Je kunt Engelstalige campagnes
immers zowel in Nederland als in andere landen
gebruiken. Bovendien denken ze dat het gebruik van
Engels goed is voor het imago, de uitstraling en de afzet
van het aangeprezen product, ook als dat oer-Hollands van
aard is. 

De Nijmeegse studente Inge Gijsbers ging samen met
haar docente Marinel Gerritsen op onderzoek uit. Ze
bekeken 128 reclamespots die eind 1996 op de Neder-
landse televisie werden uitgezonden. Een derde van de
spots bleek gedeeltelijk in het Engels. Twee waren zelfs
volledig Engelstalig. Zij toonden jongere (15-18 jaar) en
oudere (50-57 jaar) Nederlanders de Engelstalige spotjes.
Het oordeel van beide groepen was niet erg positief,
hoewel jongeren iets milder waren. Een belangrijk deel van
de televisiekijkers bleek de in het Engels gestelde reclame
helemaal niet te begrijpen – ook als ze zelf dachten dat dat
wél het geval was. Alleen de hoog opgeleide jongeren had-
den weinig moeite met het Engels. Volgens de onderzoe-
kers is het nog maar de vraag of het zo goed is voor het
imago van het product als dat in het Engels wordt aange-
prezen. „De verengelsing is nog niet zo ver voortgeschre-
den als de reclamemakers aannemen”, concludeerden
Gerritsen en Gijsbers. 

Hier en daar is de voorliefde voor het Engels aan het
bekoelen. Op de universiteiten is er een voorzichtige dis-
cussie gaande of colleges in het Engels wel verstandig
zijn, nu gebleken is dat de kennisoverdracht daardoor
hapert. Het dagblad De Telegraaf kreeg ’honderden
reacties’ nadat het blad het verengelsen van het Ne-
derlands aan de kaak had gesteld. Bij Europese verga-
deringen drukken Nederlandse ministers en ambtenaren
zich steeds vaker uit in het Nederlands, dat daarna door
een tolk wordt vertaald. Tot voor kort nam men genoegen
met een discussie in het Engels.

En zelfs de oud-hoogleraar in de Nederlandse letter-
kunde Hans van den Berg, die de verengelsing allerminst
als een bedreiging ziet, plaatst nog wel een kanttekening
bij de gretigheid waarmee Nederlanders zich wentelen in
het Engels en het Amerikaans. „Pas op, we zijn een beetje
wegwerperig met onszelf.”

naar: Syp Wynia
uit: Elsevier, 18 april 1998
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Sommigen kirren als houtduiven, wanneer ze
lachen, of als verliefde tortelduiven. Anderen roepen
als een bosuil, een kalkoen of een pauw, of sissen
als ganzen. Er zijn er die hinniken als een paard,
keffen als een hond, knorren als een varken en zich
bij het lachen lijken te verslikken. Weer anderen ma-
ken het geluid van een slecht geoliede wagen, zo
leert een oud en geleerd geschrift over de lach.
Hihihi, hahaha of hohoho, al het gelach is al een
keertje door artsen en geleerden onderzocht, zelfs
de gelijkenis tussen lachen en huilen.

Een in het lichaam onstuitbaar zwellende en uit de
diepte van de onderbuik opborrelende lach verfrist de
geest, geneest zieken en troost zwaarmoedigen.
Lachen is een wonder. Welk mechanisme zet onze
heupen, mond, aders, ogen en gelaatstrekken in
beweging? Komt het uit het hart of uit het middenrif?
Regelen koude of warme levenssappen de volle, de
schalkse, de triomfantelijke of de ingehouden lach?
Het geheim van de lach, bewees onlangs het weten-
schappelijke tijdschrift Nature, zetelt op een plekje
van twee bij twee centimeter op de menselijke linker
frontale hersenlob. We worden op dat plekje, net als
bij een ziekte of een griepje, door het lachen over-
rompeld.

Johan Verberckmoes is docent aan de universiteit
van Leuven en beschreef in zijn boek Schertsen,
schimpen en schateren de geschiedenis van het
lachen in de Zuidelijke Nederlanden. De historicus
Verberckmoes, die oude teksten over de lach heeft
bestudeerd, komt in oude teksten over lachen steeds
weer de opvatting tegen dat de lach de lacher niet
toebehoort, maar dat die hem overvalt en overmees-
tert. Aan den lijve voelt de lacher dat de lach hem
een kort moment van glorie bezorgt. Het kriebelt in
de buik. Maar het ontreddert hem of haar ook. Want
het lichaam beslist in feite over ’de passie’ van het
lachen, wanneer en hoe er gelachen wordt. „De grote
zelfstandigheid van het lachen als lichamelijk gebaar
is een van de weinige vaststellingen waarover bijna
iedereen die over het lachen heeft nagedacht, het
eens is.” De lach is heer en meester.

Verberckmoes, lid van het nieuwe gilde van de
lach, beweert: „Onder historici was lachen en humor
lange tijd ook een nauwelijks verkend studieonder-
werp. Intussen is er een flinke verandering gaande.
Het lachwekkende is bijna onuitputtelijk. Er ligt voor
historici een indrukwekkende hoeveelheid aan humo-
ristische gegevens zomaar voor het grijpen: vermake-
lijke kluchten en fabels, geleerde teksten, etiquette-
boeken met adviezen ’hoe te lachen’, moppenboeken
en tientallen handgeschreven collecties van grappen.

De lach heeft geschiedenis. Het moet bij wijze van
spreken mogelijk zijn om, wanneer je alle in het verle-
den geproduceerde grappen en lachjes telt, het kli-
maat van de humor in een of ander land te peilen en
zelfs een afwisseling van vrolijke en droefgeestige
tijdvakken vast te stellen. Humor zegt natuurlijk iets
over de tijdgeest. Grappen zijn wél vaak zeer tijdge-
bonden. Zo luidde twee jaar geleden een van de stel-

lingen tijdens een Rotterdams congres over humor in
de geschiedenis: „Een van de meest teleurstellende
resultaten van het nieuwe onderzoek naar humor is
wel dat de meeste grappen uit de Oudheid of de
Gouden Eeuw absoluut niet leuk zijn. De schuine
moppen uit die tijd klinken naar huidige maatstaven
buitengewoon melig en oubollig.”

Nederlanders gelden bij uitstek als een humorloos
volk. Vroeger schoten mensen in de lach wanneer ze
een dwerg zagen of een bultenaar. Hun gebrek wekte
de lachlust op. Gaandeweg echter trad er een ver-
schraling van het lachen op. Grappen over pies, poep
of seks waren verkeerd of zondig. Alleen zuinig glim-
lachen was nog toegestaan. „Lachen mag wel”, zei-
den de predikanten en theologen vroeger, „maar met
mate. Hoe minder, hoe beter.” „Een van de argumen-
ten daarvoor”, verduidelijkt de Rotterdamse histori-
cus Rudolf Dekker, „is de constatering dat Christus
nooit gelachen heeft, omdat daarover niets in de bij-
bel te vinden is.” Wie op aarde veel lacht, zal schreien
in het hiernamaals, meenden de dominees.

Maar het lachen is ook steeds gezien als een heil-
zaam medicijn. Volgens de vroeger gangbare mening
zwol het hart door het lachen op en werd op die ma-
nier nieuw en fris bloed aangemaakt dat vlot door het
hele lichaam stroomde. De lach is een medicijn tegen
zwaarmoedigheid, een beproefd tegengif tegen
zwartgalligheid. Lachen maakt mensen beter. Daar-
om waren vroeger vette grappen en grollen bij medici,
maar ook bij doodgravers, zo populair. Humor verzacht
pijnen; grappen verzachten zelfs doodsangsten in de
sterfkamer.

Die oude leer van het heilzaam lachen is gelukkig
weer zeer geliefd bij therapeuten, verplegers en ma-
nagers. Lachen helpt. Steeds meer psychiaters be-
pleiten het gebruik van humor in de geestelijke ge-
zondheidszorg of bij de bestrijding van stress en con-
flicten op de werkvloer. Het recept ’ontspannen bul-
deren vanuit de onderbuik’ is populair. Lachen werkt
ontspannend en pijnstillend. Het bevordert zelf-
inzicht, zeggen de psychiaters. De lacher gaat ge-
makkelijker om met zijn problemen en zorgen.
„Lachen is innerlijk joggen”, schreef een Amerikaans
uitgever die een aandoening had aan de ruggengraat
en daardoor gedeeltelijk verlamd was. Twintig minu-
ten hartelijk lachen stelde hem in staat twee uur zon-
der pijn te slapen.

Dekker: „Lachen werd, kortom, beschouwd als
een uitstekend geneesmiddel, en dat wordt de laat-
ste jaren weer ingezien. Medisch onderzoek toont
aan dat lachen een gunstige invloed kan hebben op
het genezingsproces, en in ziekenhuizen lopen te-
genwoordig cliniclowns rond.” Lachen heeft een ver-
zoenende functie. „Samen ergens om lachen is een
aanwijzing voor wederzijds begrip”, schrijft Dekker in
zijn boek Lachen in de Gouden Eeuw. „Managers
wordt geleerd dat een grapje op zijn tijd de sfeer op
de werkvloer ten goede komt.” Hij adviseert dan ook:
„We moeten meer lachen!”
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naar: Paul Depondt
uit: de Volkskrant 18 april 1998
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Dialectdiscriminatie
Enkele maanden geleden interviewde NRC

Handelsblad een spraaklerares die haar klanten
hun accent afleert. „Dialect”, schreef de krant, is
voor haar „een tekortkoming in iemands voorko-
men, net zoals slechte kleding of vieze nagels. En
evenals de laatste twee tekortkomingen, is ook
een dialect weg te werken.”

Dat is een betreurenswaardig standpunt, vindt
de taalkundige en leraar Nederlands Aimé van
Reydt: „Taal is een deel van iemands persoonlijk-
heid, dat is niet iets wat je zomaar even aflegt, zo-
als je je spijkerbroek kunt verwisselen voor jasje-
dasje.” Toch zal Van Reydt de laatste zijn om te
ontkennen dat een hoorbaar Amsterdamse of
Achterhoekse afkomst iemands carrière kan scha-
den. Hij promoveerde vorig jaar september op
een geruchtmakend onderzoek naar het verband
tussen dialect en schoolprestaties. Zijn meest op-
zienbarende conclusie: leerkrachten denken dat
dialectsprekende kinderen dommer zijn.

Die conclusie kwam ook voor de Emmense
onderwijzers, docenten en Pabo-studenten uit
Van Reydts onderzoek als een schok. Gevraagd of
dialectsprekers minder intelligent zijn, had 97
procent van hen geantwoord: nee. Maar hun wer-
kelijke oordeel bleek heel wat minder gunstig.

Alle genoemde proefpersonen luisterden naar
vijf kinderen van twaalf uit Emmen en Alkmaar,
die dezelfde tekst voorlazen, sommige in dialect,
sommige in standaard-Nederlands. Vervolgens
gaven deze proefpersonen de kinderen punten
voor intelligentie, zelfvertrouwen, gevoel voor
humor, beleefdheid en andere eigenschappen.
Wat de onderzochte leerkrachten niet wisten, was
dat het eerste kind hetzelfde was als het laatste,
een meisje dat zowel Drents als standaardtaal
sprak. Toch vond 70 procent haar minder intelli-
gent toen ze dialect sprak.

Van dergelijke tests met trucjes maken taal-
kundigen gebruik die het sociale aanzien van
allerlei taalvariaties (meestal de verschillende
dialecten, maar ook jongerentaal) onderzoeken.
En de uitkomsten zijn altijd hetzelfde: dialectspre-
kers worden gezien als dommer, onbeschaafder,
onbetrouwbaarder en onbeleefder. Hun beste
eigenschap zou hun grotere gevoel voor humor
zijn.

Nieuw in het onderzoek van Van Reydt is bo-
vendien het gegeven dat ook leerkrachten discri-
mineren op dialect. Van Reydt: „Op een beslis-
send moment in hun onderwijscarrière, bij de
overgang naar de middelbare school, zullen dia-
lectsprekende kinderen door hun onderwijzers

lager worden ingeschaald. Het gaat daarbij echter
alleen om de grensgevallen: als de onderwijzer
twijfelt, zal hij bij een kind dat dialect spreekt,
voorzichtiger adviseren.”

Of leerkrachten zelf van huis uit dialect spre-
ken of niet, maakt voor hun vooroordelen niet uit.
En ondanks de succesvolle acties voor een speci-
ale status voor de Nedersaksische dialecten en
ondanks de populariteit van dialectzangers, blijkt
de jongste generatie zelfs sterkere vooroordelen
te hebben dan de ouderen. „De Pabo-studenten
zijn opgegroeid met het gebruik van dialect in
popmuziek zoals bij de band Normaal en hebben
in hun opleiding lessen over taal en dialect ge-
had”, zegt Van Reydt. „En tweederde van hen
spreekt zelf dialect. Maar ze zoeken toch aanslui-
ting bij de meerderheid, dus bij de sprekers van
de standaardtaal. Bovendien werden ze aange-
sproken als toekomstige onderwijzers en dan
blijkt hun mening als leraar zwaarder te wegen
dan hun privé-mening.” 

Kinderen die dialect spreken, hebben niet al-
leen te kampen met de vooroordelen van hun on-
derwijzers. Leerlingen uit Emmen maken in hun
Nederlands hardnekkig fouten als zij moesten van
over ver komen en hij heeft er trek aan. Ze zeggen
omtrekken en kopzeer in plaats van omkleden en
hoofdpijn. Veel van die fouten zijn ook te beluis-
teren bij kinderen van ouders die standaardtaal
spreken: ze leren het op het schoolplein. Van
Reydt pleit daarom voor aangepaste lesprogram-
ma’s, die kinderen gevoelig maken voor verschil-
len tussen hun taal en de standaardtaal. Ook de
onderwijzers zelf hebben trouwens bijscholing
nodig: doordat driekwart van hen uit Emmen en
omstreken kwam, zagen ze bij het nakijken van
opstellen twee van de vijf door dialect veroor-
zaakte fouten over het hoofd. Zelf hoorden ze
niets vreemds in zinnen als Waar kom jij weg? in
plaats van Waar kom jij vandaan?

„Ook docenten Nederlands op de middelbare
school zouden aandacht moeten besteden aan
dialecten”, vindt Van Reydt. „Nu weten veruit de
meeste leerlingen niet dat de standaardtaal is
ontstaan uit de dialecten; ze denken dat dialect
een slecht soort Nederlands is.” Van Reydt: „Het
is daarom zo jammer dat de staatssecretaris van
onderwijs de plannen heeft afgewezen om
taalkunde in te voeren als onderdeel van het
eindexamen. En dat terwijl het voorstel echt heel
bescheiden was. Net genoeg om de ergste mis-
verstanden uit de weg te ruimen.”

naar: Peter Burger
uit: Onze Taal, 1998-1
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