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DE ZIN VAN TAAL

Waar maken Nederlanders zich het meeste druk 
om? Vooral over immigratie en integratie en fatsoen, 
ontdekte het Sociaal en Cultureel Planbureau vorig 
jaar. Daarnaast houdt gezondheid de gemoederen flink 
bezig. Het zijn stuk voor stuk vraagstukken waarvoor 
slimme oplossingen en nieuwe technologieën niet 
volstaan. Omdat ze iedereen aangaan, is vooral 
debat nodig. Over wat het betekent om Nederlander 
of Europeaan te zijn, welke verwachtingen en 
verplichtingen daarbij horen, de relatie met anderen en 
de betekenis van maatschappelijke veranderingen.
 Door politici, opiniemakers en betrokkenen 
wordt volop over zulke vraagstukken gediscussieerd. 
Van een afstandje lijkt het soms alsof alles 
inmiddels wel gezegd is, alsof posities zijn 
ingenomen en argumenten er niet meer toe doen. 
Zouden geesteswetenschappers zulke discussies 
kunnen verrijken, en daarmee de impact van hun 
onderzoek kunnen vergroten? Het Taalmuseum 
is in 2016 opgericht vanuit die gedachte. Voor de 
tentoonstelling De zin van taal | Language for society 
ging het museum dan ook op zoek naar taal- en 
cultuuronderzoek dat een nieuwe kijk biedt op actuele 
vraagstukken. 
 Het debat over de Nederlandse identiteit 
gaat bijvoorbeeld vaak over taal: in hoeverre is 
meertaligheid een probleem, welke taalbeheersing 
is nodig om mee te kunnen doen in de samenleving? 
De taalonderzoekers die we interviewden deelden 
enkele verrassende inzichten die het debat kunnen 
verrijken. Ook rond vraagstukken als digitalisering, 
innovatie en gezondheid ontdekten we prikkelende 
perspectieven.
 In dit magazine worden de belangrijkste 
inzichten op die terreinen gedeeld. Ze zijn ook te 
vinden in bovengenoemde tentoonstelling, die Het 
Taalmuseum in het najaar van 2018 realiseerde. 
Uiteraard is de bijdrage van taalonderzoekers aan 
actuele vraagstukken veel groter dan onze selectie. 
De komende tijd verzamelen we daarom meer 
voorbeelden. Deel ze met ons via taalmuseum.nl/
languageforsociety.

LANGUAGE FOR 
SOCIETY
What issues occupy Dutch minds? Last year, research 
by the Netherlands Institute for Social Research 
answered this question: particularly immigration, 
integration and decency. In addition, health also 
receives a lot of public attention. None of these 
issues can be solved by smart solutions and new 
technologies alone. They call for debate: about 
what it means to be Dutch, European and a citizen 
of the world, about expectations and obligations, 
relationships with other people, and the desirability 
and consequences of social and technological 
changes.
 These issues play a big role in discussions among 
politicians and opinion leaders. From a distance it 
sometimes seems as if everything has already been 
said, as if positions and stances have been taken. 
Would humanities scholars be able to enrich these 
discussions, and thus increase the impact of their own 
research? With this question in mind, Het Taalmuseum 
(Museum of Languages) was founded in 2016. For the 
exposition De zin van taal | Language for society, 
it went looking for research on language and culture 
that could provide a different perspective on these 
current issues.
 For example, the debate about Dutch identity 
often addresses language: to what extent is 
multilingualism a problem, what level of fluency 
is required to be part of society? The language 
researchers that have been interviewed shared some 
surprising and stimulating views. Research revolving 
around digitalization, health and innovation also 
provided insightful perspectives. 
 This magazine presents the most important 
perspectives in these areas. They can also be found 
in the above mentioned exposition, realized by Het 
Taalmuseum in the fall of 2018. Needless to say, the 
language researchers’ contribution to these issues is 
substantially bigger than our selection. For this reason, 
we will continue to collect examples of language 
research contributing to the conversation about our 
future. Will you help us? Share your findings with us 
on taalmuseum.nl/languageforsociety.

INHOUD
CONTENT 
 
GEZONDHEID / 
HEALTH
Taal als medicijn / 
Language as a medicine       4  
Taalverwerving / 
Language acquisition 43

INNOVATIE /   
INNOVATION  36

IDENTITEIT / 
IDENTITY
Standaardtaal / 
Standard language 12
Globalisering / 
Globalisation 17
Migratie / 
Migration 30
Taalonderzoek in beeld /
In the picture: language research 22
Meertaligheid /
Multilingualism 47

DIGITALISERING / 
DIGITALIZATION 50

COLUMNS
Hans Bennis:  
Meertaligheid als voordeel / 
The benefits of multilingualism 11
Frits Spits:  
Mediataal / 
Language in the media 16
Pepijn Reeser: 
Ten strijde / 
To battle 34
Gaston Dorren: 
Dwing het af / 
Force it on them 41
Maaike Verrips: 
Ons ding / 
Our thing 56



43

GEZONDHEID /  HEALTH

Er is waarschijnlijk geen taak die zo 
veel van de hersenen vraagt als taal. 
Problemen in het brein beperken daardoor 
snel de communicatie met anderen. 
Taalonderzoekers kijken met bijzondere 
interesse naar dementie, autisme, 
dyslexie en vergelijkbare stoornissen en 
aandoeningen. Niet alleen om beter te 
begrijpen wat zich in de hersenen afspeelt, 
maar ook om de betrokkenen te helpen.

TAAL ALS SPIEGEL VAN DE HERSENEN
Praten is de normaalste zaak van de wereld. Toch 
staan taalonderzoekers er nog altijd van versteld 
hoe complex het in wezen is. Per seconde breng je 
zo’n tien tot twaalf klanken voort die samen woorden 
en zinnen vormen. Iedere klank is het resultaat van 
een ingenieus proces waarbij een groot deel van de 
hersenen wordt ingezet. Ook het omzetten van die 
klanken tot een inhoudelijke boodschap verloopt via 
heel wat circuits. Het is eigenlijk verbijsterend dat 
het geen enkele inspanning kost en altijd goed lijkt 
te gaan.
 Toch is dat niet het geval. Een gezond persoon 
maakt gemiddeld een tot twee fouten per duizend 
woorden. Lang niet iedereen blijft het hele leven 
gezond. De hersenen vormen een kwetsbaar systeem 
dat verstoord kan raken, met soms grote gevolgen. 
‘Per jaar krijgen ongeveer 48.000 Nederlanders 
een beroerte, een op de vijf houdt daaraan een 

There is probably no task that demands 
as much from the brain as language does. 
Medical issues in the brain can therefore 
quickly limit the communication with others. 
Language researchers examine dementia, 
autism, dyslexia and other disorders and 
diseases with particular interest. Not only 
to better understand what happens in the 
brain, but also to help those involved.

LANGUAGE AS A MIRROR OF 
THE BRAIN
Speaking is the most normal thing in the world. Still, 
language researchers are astonished by its complexity. 
Every second, you produce around ten to twelve 
sounds that form words and sentences. Every sound 
is the result of an ingenious process that uses a 
large part of the brain. Converting those sounds to a 
meaningful message also requires the use of many 
circuits. If you think about it, it is baffling that it takes 
no effort at all and that it never seems to go wrong.
 Unfortunately, that is not always the case. 
 A healthy person makes, on average, one to two 
mistakes per thousand words. However, the brain is 
a vulnerable system that can get seriously disturbed, 
sometimes with major consequences. ‘Every year, 
approximately 48,000 Dutch people suffer a stroke. 
One in five cases results in a language problem or 
aphasia. Sometimes the issues are relatively small, 
but it can also mean that speaking or reading becomes 

TAAL ALS 
MEDICIJN
LANGUAGE AS A MEDICINE
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taalprobleem ofwel afasie over. Soms gaat het om 
relatief kleine problemen, maar het kan ook betekenen 
dat spreken of lezen totaal onmogelijk wordt. De 
wereld wordt dan heel klein’, vertelt neurolinguïst Niels 
Schiller. ‘Gelukkig zorgt het taalonderzoek ervoor dat 
therapieën steeds beter worden.’
 Tot enkele decennia geleden was taaltherapie 
gebaseerd op ervaringen van behandelaars. Van 
stotteren was bijvoorbeeld in de praktijk ontdekt 
hoe het kon worden verminderd: door te letten op 
ritme en ademhaling of door het zingend uitspreken 
van woorden. Waarom dat hielp, bleef onduidelijk. 
Sinds een jaar of twintig zijn de mogelijkheden om 
hersenactiviteit te meten zo sterk toegenomen, dat 
ook antwoorden op die vraag binnen bereik komen. 
‘Zulke antwoorden zijn het resultaat van samenwerking 
van psychologen, biologen, wis- en natuurkundigen 
en taalkundigen’, legt neurolinguïst Jurriaan 
Witteman uit. ‘Hersenonderzoek is zo complex dat 
het vanzelfsprekend multidisciplinair is.’ Het is mede 
dankzij die samenwerking dat kennis over taal en de 
hersenen voor behandelingen kan worden ingezet, vult 
Schiller aan. 

MAATSCHAPPELIJK VRAAGSTUK
Daar is ook behoefte aan, want aandoeningen aan de 
hersenen hebben niet alleen veel impact op het leven 
van individuen, ze zijn ook een groot maatschappelijk 
vraagstuk. Zo is dementie doodsoorzaak nummer één 
in Nederland en staat het in de top drie van duurste 
aandoeningen. Door de vergrijzing neemt het aantal 
patiënten toe.
 ‘Wanneer een arts nu een vorm van dementie 

vaststelt, is de ziekte al vergevorderd. Op een MRI-
scan van het brein is dan te zien hoe het hersen-
weefsel is afgenomen’, vertelt Witteman. ‘Er is 
grote behoefte aan methodes om een ziekte als 
Alzheimer eerder vast te stellen. Wij kijken daarvoor 
naar taalgebruik en taalmelodie: ritme, klemtoon en 
intonatie. Het lijkt erop dat dementerenden al in een 
zeer vroeg stadium meer algemene taal gebruiken. 
Ze zeggen bijvoorbeeld “meubel” in plaats van 
“stoel”, of hanteren vagere termen als “dat ding”. 
Ook versimpelt hun zinsbouw. Door dat systematisch 
in kaart te brengen, wordt het mogelijk testen te 
ontwikkelen waarmee dementie in een veel eerder 
stadium kan worden vastgesteld. Het betekent dat 
behandelingen eerder kunnen worden gestart, wat 
de kans op succes verhoogt. Als we Alzheimer 
kunnen voorspellen met behulp van cognitieve tests, 
is dat ook een stuk goedkoper, zeker als die tests 
geautomatiseerd kunnen worden.’
 Taal is niet alleen van belang bij het vaststellen 
van ouderdomsziekten als dementie en de ziekte van 
Parkinson, stelt Schiller. Ook schizofrenie, autisme 
en dyslexie manifesteren zich in de hersenen. ‘Door 
cognitieve taaltests kunnen we in een vroeg stadium 
vaststellen of er aanleg voor bestaat. Dat biedt mensen 
keuzes en zorgt ervoor dat we ziektes en stoornissen 
in de toekomst misschien voor kunnen zijn.’ 
 
HULPMIDDELEN
De digitalisering van de samenleving wordt vaak 
gezien als belemmering voor de participatie van 
mensen met beperkingen. Brievenbussen en loketten 

completely impossible. The world suddenly gets very 
small’, says neurolinguist Niels Schiller. ‘Fortunately, 
language research makes it possible for therapies to 
be constantly improved.’
 Until some decades ago, language therapy was 
based on therapists’ practical experiences only. For 
example, it was discovered in practice that stuttering 
could be reduced by paying extra attention to rhythm 
and breathing or by singing the words. Why this 
worked, remained unclear. Since about twenty years, 
the possibilities for measuring brain activity have 
increased so greatly that answers to that question 
come within reach. ‘Such answers are the result 
of cooperation between psychologists, biologists, 
mathematicians, physicists and linguists’, neurolinguist 
Jurriaan Witteman explains. ‘Brain research is so 
complex that it is multidisciplinary by nature.’ It is 
partly due to that cooperation that knowledge about 
language and the brain can be put into service for 
treatments, adds Schiller.

SOCIAL ISSUE
There is a need for that, because brain disorders do 
not only greatly impact the individual’s life, they are 
also a major social issue. Dementia is the primary 
cause of death in the Netherlands and has a place in 
the top three most expensive diseases. Because of the 
population aging, the number of patients is increasing.
 ‘When a doctor diagnoses a type of dementia 
now, the disease is already in an advanced stage. The 
MRI scan of the brain then shows how the brain tissue 
has shrunk’, explains Witteman. ‘There is a need for 
methods to diagnose a disease such as Alzheimer’s 

in an earlier stage. To do so, we look at language 
usage and melody: rhythm, stress and intonation. 
It appears that dementia patients begin using more 
general language in a very early stage. They say “fruit” 
instead of “orange”, for instance, or use vaguer terms 
like “that thing”. Their syntax simplifies as well. By 
systematically mapping this, it becomes possible to 
develop tests that facilitate the diagnosis of dementia 
in a much earlier stage. It means that treatments can 
be started earlier, increasing the chance of success. 
If we can predict Alzheimer’s by means of cognitive 
tests, that will also be much cheaper, especially if 
these tests could be computerized.’
 Language is not only important for diagnosing 
aging-associated diseases such as dementia or 
Parkinson’s, Schiller states. Schizophrenia, autism 
and dyslexia also manifest themselves in the brain. 
‘Cognitive language tests allow us to determine a 
predisposition in an early stage. This offers choices 
to people and may lead to the prevention of diseases 
and disorders in the future.’

PRACTICAL TOOLS
The digitalization of society is often seen as hindering 
the participation of people with disabilities. Postboxes 
and counters disappear, service becomes anonymous. 
But in case of language, new techniques offer solutions 
as well. Niels Schiller participated in the development 
of video glasses for the deaf. A microphone is 
incorporated in the glasses, which picks up speech 
and converts it to text which can then be read on 
the lenses. This happens at a speed of 172 words 

‘TAALTESTS HELPEN ZIEKTES 
EERDER TE ONTDEKKEN.’

‘ LANGUAGE TESTS HELP TO 
DIAGNOSE EARL IER. ’

‘HERSENONDERZOEK IS ZO COMPLEX 
DAT HET VANZELFSPREKEND 

MULTIDISCIPLINAIR IS. ‘
‘BRAIN RESEARCH IS  SO COMPLEX THAT 

IT  IS  MULT IDISCIPL INARY BY NATURE. ’

GEZONDHEID /  HEALTHGEZONDHEID /  HEALTH
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TAAL IN DE 
HERSENEN: 
HOE, WAT, WAAR?
Bij vrijwel alle rechtshandigen is de linkerhersenhelft 
dominant voor taal. Ook bij zo’n 85 procent van de 
linkshandigen is dit het geval. Taal speelt zich echter 
niet in één hersenhelft af, maar legt een route af door 
de hersenen.

SPREKEN
Wie wil spreken, activeert eerst een deel van de 
slaapkwab (het deel van de hersenen dat achter de 
slaap ligt). Dan volgt activiteit in een gebied dieper in de 
hersenen en daarna in het Gebied van Broca, vernoemd 
naar de ontdekker ervan, de arts Paul Pierre Broca 
(1824-1880). Dit ‘motorisch spraakcentrum’ heeft vele 
functies en zorgt onder andere voor het syntactisch en 
morfologisch encoderen, ofwel het vormen van zinnen 
en woorden. De motorcortex zet vervolgens de spieren 
aan het werk, waardoor de klanken die zijn voorbereid 
daadwerkelijk worden uitgesproken.

LUISTEREN
Overal zijn klanken te horen, de hersenen maken daar 
in sommige gevallen taal van. Dat gebeurt op een 
vergelijkbare wijze als bij het spreken, alleen hier speelt 
het Gebied van Wernicke de bepalende rol, vernoemd 
naar neuroloog Carl Wernicke (1848-1905). Hij 
ontdekte een verband tussen hersenbeschadigingen 
en het vermogen om taal te begrijpen. Beschadigingen 
in dit gebied zorgen voor een verstoord taalbegrip. Taal 
wordt in feite betekenisloos, de patiënt begrijpt niet wat 
er wordt gezegd. Ook dyslexie is vaak in het Centrum 
van Wernicke te lokaliseren.

WAT GEBEURT ER BIJ  HET UITSPREKEN VAN 
EEN WOORD? 
1.  Het begrip wordt opgezocht in het geheugen. 
2.  De klanken van het woord worden geactiveerd 
 en in de juiste volgorde gezet. 
3.  De lettergrepen van het woord worden 
 voorbereid. 
4.  Het totale pakket wordt voorbereid en door-
 gestuurd om te worden uitgesproken. 

WHAT HAPPENS WHEN UTTERING 
A WORD?
1.  The concept is recalled from the memory.
2.  The sounds of the word are activated and put  
 in the right order.
3.  The syllables of the word are prepared.
4.  The total package is prepared and sent off to 
 be pronounced.

LANGUAGE IN 
THE BRAIN:  HOW, 
WHAT,  WHERE?
For almost all right-handed people, the left half of the 
brain is dominant when it comes to language. This also 
goes for around 85% of left-handed people. However, 
language does not take place in only one cerebral 
hemisphere, but follows a route through the entire brain.

SPEAKING
When you want to speak, you first activate a part of 
the temporal lobe (which is located behind the temple). 
A region deeper in the brain is then activated and 
subsequently Broca’s area, which is named after doctor 
Paul Pierre Broca (1824-1880). This ‘motor center for 
speech’ is multifunctional. One of its responsibilities is 
syntactic and morphologic encoding: in other words, 
the forming of words and sentences. The motor cortex 
then puts the muscles to work, which results in the 
prepared sounds being actually uttered. 

L ISTENING
Sounds can be heard everywhere, and the brain turns 
them into language only in some cases. That happens in 
a way similar to speech, but now Wernicke’s area plays 
the pivotal role. This area is named after neurologist Carl 
Wernicke (1848-1905), who discovered a link between 
brain damage and the ability to understand language. 
Damage in Wernicke’s area causes a disturbed 
comprehension of language. Language becomes 
meaningless, the patient does not understand what is 
said. Dyslexia can also often be localized in Wernicke’s 
area.

verdwijnen, dienstverlening wordt anoniemer. Maar 
nieuwe technieken bieden in het geval van taal ook 
oplossingen. Niels Schiller werkte bijvoorbeeld 
mee aan een videobril voor doven. In de bril is een 
microfoon verwerkt. Die vangt spraak op en zet die 
om in tekst die op het glas van de bril gelezen kan 
worden, met een snelheid van 172 woorden per 
minuut, bijna drie woorden per seconde. ‘Bij een test 
bleek dat mensen zonder bril slechts 25 procent van 
de gesproken taal begrepen, mét deze bril liep dit 
op tot wel 70 tot 85 procent. Dat heeft een enorme 
impact’, aldus Schiller.
 Het is een hulpmiddel dat nu nog vooral 
interessant is uit medisch oogpunt. Op termijn 
kunnen dankzij taalonderzoekers wellicht niet alleen 
mensen met een beperking eenvoudiger of beter 
communiceren. Schiller: ‘De bril kan, met wat aan-
passingen, ook als vertaalcomputer functioneren. 
Dat biedt de mogelijkheid om bijvoorbeeld een gesprek 
met een Spanjaard te voeren waarbij je allebei je eigen 
taal spreekt en de bril het live vertaalt. Al dit soort 
toepassingen beginnen met onderzoek naar taal en 
de hersenen.’

Prof. dr. Niels Schiller is hoogleraar Psycho- en
neurolinguïstiek. Dr. Jurriaan Witteman is neuro-
linguïst en neuropsychofarmacoloog. Beiden zijn 
verbonden aan de Universiteit Leiden.

per minute, almost three words per second. ‘A test 
revealed that people without these glasses could 
understand only 25% of spoken language, while 
the glasses made that rise to 70-85%. That has an 
enormous impact’, says Schiller.
 It is a tool that is mostly interesting from a medical 
viewpoint for now. In the future, language researchers 
may make it possible for everyone to communicate 
more easily or better. Schiller: ‘The glasses can, 
with some adjustments, also function as a translation 
computer. This provides opportunities to hold a 
conversation with a foreigner, who can speak his own 
language that your glasses translate in real time, and 
vice versa. All these kinds of applications begin with 
the research on language and the brain.’

Niels Schiller, Ph.D. is professor of Psycho- and 
neurolinguistics. Jurriaan Witteman, Ph.D. is 
neurolinguist and neuropsychopharmacologist. 
Both are affiliated with Leiden University.
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‘DE BRIL KAN OP TERMIJN 
OOK ALS VERTAALCOMPUTER 

FUNCTIONEREN.‘
‘ IN THE FUTURE THE GLASSES 
MIGHT ALSO FUNCTION AS A 

TRANSLATION COMPUTER. ‘

GEZONDHEID /  HEALTH GEZONDHEID /  HEALTH
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TOEKOMSTMUZIEK
SCIENCE (NON-)F ICT ION?

9

Welke mogelijkheden brengt het onderzoek naar taal 
en het brein ons in de nabije toekomst?

BEVORDEREN VAN DE HECHTING 
TUSSEN VADERS EN KINDEREN 
Vaders lijken anders te reageren op huilende kinderen 
dan mannen die geen vader zijn. Onderzoek kan 
duidelijk maken wat er in de hersenen precies gebeurt 
en kan hechtingsproblemen zichtbaar maken.

BETERE SPRAAKHERKENNING DOOR 
COMPUTERS 
Taalgebruik is doorspekt met emotie, die is voor 
computers op dit moment nog moeilijk te herkennen. 
Het onderzoek naar spraakmelodie kan ertoe bijdragen 
dat je computer op basis van je taalgebruik weet hoe 
jij je voelt.

AUTOMATISCHE VERTALINGEN
Op dit moment werken computervertalingen op 
basis van kansberekening: de computer doet de 
meest logische suggestie. Kunstmatige intelligentie 
kan ertoe leiden dat computers ook betekenis gaan 
doorgronden. Dit brengt onder andere vertalen zonder 
dat er mensen bij komen kijken binnen bereik.

BRAIN-COMPUTER INTERFACES
Wordt het in de toekomst mogelijk iets aan te sluiten 
op de hersenen, waardoor bijvoorbeeld een nieuwe 
taal kan worden ‘ingeplant’ of het geheugen kan 
worden uitgelezen? Waarschijnlijk blijft dat nog een 
hele tijd sciencefiction.

What opportunities will research on language and the 
brain bring us in the near future?

PROMOTING THE ATTACHMENT 
BETWEEN FATHER AND CHILD
Men who are fathers appear to respond differently 
to crying children than men who are not. Research 
can clarify what exactly happens in the brain and can 
reveal attachment issues.

IMPROVED SPEECH RECOGNITION BY 
COMPUTERS
Human language is full of emotion, which is still 
difficult to recognize for computers at this moment. 
Research on speech melody can help your computer 
recognize how you feel based on your language.

AUTOMATIC TRANSLATION
At the moment, machine translations are made based 
on probability calculations: the computer gives the 
most logical suggestion. Artificial intelligence can 
result in computers that can grasp meaning. This 
would put translation without human interference 
within reach.

BRAIN-COMPUTER INTERFACES
Will it be possible in the future to connect a device to 
the brain that could ‘upload’ a new language or read 
out the human memory? That will probably remain 
science fiction for a long time.

MAAKT TAAL
ONS GEZOND?
DOES LANGUAGE 
MAKE US HEALTHY?

GEZONDHEID /  HEALTH
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COLUMN

11

Vaak wordt meertaligheid gezien als een probleem. 
Men gaat dan ervan uit dat onze samenleving 
eentalig is of zou moeten zijn. Nu de multiculturele 
samenleving volgens sommigen mislukt is, moeten 
we meertaligheid kennelijk zien als een onwenselijke 
eigenschap van individu en samenleving.
 Maar het tegendeel is waar. De overgrote 
meerderheid van de wereldbevolking is 
onproblematisch meertalig. Een individu en de 
samenleving als geheel hebben behoefte aan 
meertaligheid om zich te kunnen manifesteren in een 
wereld waarin grenzen aan het verdwijnen zijn. En dan 
gaat het natuurlijk niet alleen om het kennen van het 
Engels. Juist de beschikbaarheid van sprekers van een 
grote variëteit aan talen levert voordeel op in culturele 
zin, maar vooral ook vanuit een maatschappelijk, 
economisch perspectief. 
 Natuurlijk is het in de eerste plaats van belang dat 
een Nederlander het Nederlands uitstekend beheerst, 
of het nu zijn/haar moedertaal is of niet. Maar het 
is pijnlijk om te moeten constateren dat het slecht 
gesteld is met de veelgeroemde talenkennis van de 
Nederlander. Wie kent nog onze buurtalen Frans en 
Duits? Hoeveel Nederlanders spreken wereldtalen als 
Spaans of Chinees? Om over andere talen als Pools, 
Turks of Arabisch maar niet te spreken.
 Wij moedigen zelfs nieuwkomers aan om hun 
moedertaal zo gauw mogelijk te vergeten en niet 
over te dragen aan hun kinderen. Deze nationale 
taalarmoede is een bedreiging voor de internationale 
positie van ons land. Het wordt hoog tijd dat 
taaldeskundigen de samenleving ervan overtuigen dat 
een meertalige samenleving mogelijk, wenselijk en 
noodzakelijk is.

Hans Bennis is algemeen secretaris van de Taalunie.

Lang was het in Nederland volkomen normaal dat 
iedere regio een eigen taal of dialect had. Dat werd 
niet als probleem gezien, maar als uitdrukking van 
de eigen identiteit. Hoewel taal- en staatsgrenzen 
nog altijd niet parallel lopen, is de waardering voor 
zulke verschillen verdwenen. Wie mee wil doen in 
Nederland moet Nederlands spreken, het liefst zo 
accentloos mogelijk. Volgens Gijsbert Rutten kan 
kennis over de omslag in deze waardering het debat 
over de Nederlandse identiteit verrijken.
 
SINDS WANNEER GELOVEN WE DAT 
EEN LAND HET BESTE ÉÉN TAAL KAN 
HEBBEN?
‘In de tweede helft van de achttiende eeuw werd 
overal in Europa gezocht naar wat typisch en 
kenmerkend was voor de eigen cultuur. Bestaat er 
zoiets als één Nederlandse taal, vroeg men zich 
bijvoorbeeld af. En moeten we die dan opleggen aan 
anderen, om de nationale eenheid te bevorderen. 
Het was niet alleen nationalisme, er zat ook 
een emancipatiegedachte achter. Door mensen 
standaardtaal te leren, bied je ze mogelijkheden: op de 
arbeidsmarkt, in het onderwijs.’

Multilingualism is often seen as a problem. People 
presume that our society is or should be monolingual. 
Now that the multicultural society has failed according 
to some, apparently we should see multilingualism as 
an undesirable quality of the individual and of society. 
 But the opposite is true. The vast majority of the 
world population is unproblematically multilingual. 
The individual, and society as a whole, have a need for 
multilingualism to manifest themselves in a world with 
fading borders. It is not only a case of competence in 
English, of course. It is the availability of people that 
speak a large variety of languages which is beneficial 
in a cultural sense, but, above all, from a socio-
economic perspective. 
 Of course it is important that an inhabitant of the 
Netherlands speaks excellent Dutch, whether it is their 
mother tongue or not. But it is embarrassing to see 
that that famous multilingualism of the Dutch is lacking. 
Who still knows our neighboring languages French 
and German? How many speak world languages like 
Spanish or Chinese? Let alone other languages such 
as Polish, Turkish or Arabic. 
 We even encourage newcomers to forget their 
mother tongue as soon as possible and not to pass it 
down to their children. This national language poverty 
is a threat to the international position of our country. 
It is about time that language experts convince the 
population that a multilingual society is possible, 
desirable, and indispensable.

Hans Bennis is general secretary of the Dutch 
Language Union.

For a long time, it was perfectly normal that every 
region of the Netherlands had its own language or 
dialect. That was not considered a problem, but an 
expression of identity. Although linguistic and political 
borders still do not align, the appreciation for such 
differences has disappeared. Those who want to keep 
up in the Netherlands need to learn Dutch, preferably 
with as little an accent as possible. Awareness about 
this turn in appreciation can enrich the debate on 
Dutch identity, Gijsbert Rutten argues.

SINCE WHEN DO WE BELIEVE THAT 
IT IS BEST FOR A COUNTRY TO HAVE 
ONLY ONE LANGUAGE?
‘In the second half of the eighteenth century, everyone 
in Europe was searching for what was typical and 
characteristic of their own culture. For instance, 
people asked themselves whether there was 
something like a single Dutch language. And should 
we impose it on others, then, to improve national 
unity. It was not only a case of nationalism, a sense of 
emancipation was involved as well. By teaching people 
a standard language, you offer them opportunities: on 
the job market, in the educational system.’

‘WE ZIJN GAAN 
GELOVEN DAT VERSCHIL 

EEN PROBLEEM IS. ’

‘WE DECIDED TO BEL IEVE 
THAT DIFFERENCES 
ARE A PROBLEM. ’

IDENTITE IT  /  IDENTITY
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spelling. Mogelijk had dat ermee te maken dat spelling 
simpeler aan te passen was dan de manier waarop 
men zinnen maakte.’

HOE IS DE KIJK OP MEERTALIGHEID 
SINDSDIEN VERANDERD?
‘De gedachte dat je in een land maar één taal kunt 
hebben is nog altijd dominant en komt op allerlei 
manieren tot uiting. Afwijkingen van de norm, zoals 
dialecten of een regionale klankkleur, worden vaak als 
negatief gezien en over nieuwkomers wordt gedacht 
dat ze pas kunnen meedoen als ze Nederlands 
spreken. Dat hoeft niet altijd zo te zijn. 
 Op zichzelf is de gedachte dat een gedeelde 
taal het leven makkelijker maakt niet onjuist. Maar de 
realiteit is nu eenmaal een rijkheid aan verschillende 
talen en culturen. Vrijwel ieder land ter wereld is 
meertalig, ook Nederland. Dat hoeven we niet als 
probleem te zien. De gedachte dat verschil een 
probleem is, is op een specifiek moment ontstaan en 
kan ook weer verdwijnen.’

Dr. Gijsbert Rutten is universitair docent historische 
taalkunde van het Nederlands aan de Universiteit 
Leiden. Een recent project is ‘Going Dutch. The 
Construction of Dutch in Policy, Practice and 
Discourse, 1750-1850’.

WAREN DIE GEDACHTEN DESTIJDS 
OMSTREDEN?
‘Overal in Europa werd rond die tijd het idee ‘één volk, 
één grondgebied, één taal’ populair. Alle intellectuelen 
waren er door gegrepen, ze waren het erover eens 
dat eenheid nodig was. Wel discussieerden ze, 
vaak met opiniestukken, over hoe ver je mocht gaan 
om die eenheid te bevorderen. Een schrijver stelde 
bijvoorbeeld dat schoolmeesters moesten toezien dat 
kinderen ook thuis geen dialect zouden spreken - de 
overheid tot achter de voordeur dus. Anderen zagen 
meer in verleiding dan in dwang.’

BLEEF HET BIJ  DISCUSSIES OF KWAM 
HET OOK TOT CONCREET BELEID?
‘In Nederland werd het nieuwe gedachtegoed rond 
1800 vrij snel omgezet in beleid. Een nieuw ministerie 
ging zich bezighouden met het onderwijs en eenheid 
in taal stond bovenaan de lijst. In oktober 1801 werd 
besloten dat er een nationale spelling en een nationale 
grammatica moesten komen en wie die zouden 
schrijven. Toen die er een paar jaar later lagen, werd 
het gebruik ervan verplicht in overheidspublicaties. 
Daarnaast werd er bij schoolbesturen en 
schoolmeesters op aangedrongen dat de regels aan 
kinderen werden geleerd.’

GEBEURDE DAT OOK OF WAS DE 
PRAKTIJK WEERBARSTIGER?
‘Uit ons onderzoek blijkt dat de nieuwe spelling 
heel snel werd overgenomen. Niet alleen in kranten, 
boeken en overheidspublicaties, maar ook in 
dagboeken en brieven. Dat is opvallend, want voor 
zulk persoonlijk materiaal bestond geen enkele 
verplichting. Men had ook kunnen blijven schrijven 
zoals men gewend was. Dat dit niet gebeurde, geeft 
aan dat het idee dat eenheid belangrijk was heel breed 
werd gedragen. Temeer omdat die spelling behoorlijk 
lastig was. Er zaten nieuwigheden in die je moest 
beredeneren, zoals ‘dt’ op het einde van een woord 
of het gebruik van enkele of dubbele klinkers. De o in 
‘stoken’ en ‘rooken’ klonk weliswaar hetzelfde, maar 
werd nu verschillend geschreven.
 Ook de nieuwe grammatica was complex. Die 
schreef bijvoorbeeld naamvallen voor, terwijl die 
in de praktijk al lang niet meer werden gebruikt. 
De grammatica was veel minder succesvol dan de 

spelling. This possibly had to do with the fact that 
spelling was easier to adjust than the way people 
formed sentences.’

IN WHAT WAYS HAS THE VIEW ON 
MULTIL INGUALISM CHANGED SINCE 
THEN?
‘The idea that one country should have only one 
language is still dominant and is expressed in all sorts 
of ways. Deviations from the norm, such as dialects 
or a regional timbre, are often considered negative 
and newcomers are only deemed to be able to fully 
integrate in society if they speak Dutch. That does not 
always have to be true.
 Taken on its own, the idea that a shared language 
makes life easier is not wrong. However, the reality is 
a richness of different languages and cultures. Virtually 
every country in the world is multilingual, and so is 
the Netherlands. We do not have to consider that a 
problem. The idea that differences are problematic 
has emerged at a specific moment and can disappear 
again as well.’

Gijsbert Rutten, Ph.D. is university lecturer in his-
torical Dutch linguistics at Leiden University. A recent 
project is ‘Going Dutch. The Construction of Dutch in 
Policy, Practice and Discourse, 1750-1850’.

WERE THOSE IDEAS CONTROVERSIAL 
AT THAT TIME?
‘The idea of ‘one people, one territory, one language’ 
became popular throughout the whole of Europe. All 
intellectuals were overcome by it, they agreed that 
national unity was necessary. They did, however, 
discuss how far one was allowed to go to improve that 
unity, often by means of opinion pieces. One writer, 
for instance, stated that schoolteachers should see to 
it that children would not speak dialect at home either 
- in other words, the government was reaching into 
people’s homes. Others saw more in enticement than 
in obligation.’

DID THE DISCUSSIONS EVOLVE INTO 
ACTUAL POLICY?
‘In the Netherlands, the new dogma was turned into 
policy rather fast around 1800. A new ministry for 
education was called into existence and uniformity in 
language was its top priority. In October 1801, two 
academics were hired to write a national spelling 
and a national grammar. When those were ready a 
few years later, it became mandatory to use them in 
government publications. Moreover, school boards 
and teachers were urged to teach the new rules to 
children.’

DID THAT ACTUALLY HAPPEN, 
OR WAS IT DIFF ICULT TO ENFORCE?
‘Our research has shown that the new spelling was 
adopted very quickly. Not only in newspapers, books 
and government publications, but also in diaries and 
letters. This was a striking find, because it was not at 
all mandatory for such personal texts. People could 
have continued writing like they did before. The fact 
that they did not do so shows that many agreed that 
national unity was important. All the more because the 
new spelling was fairly tricky. It contained novelties 
that had to be reasoned, such as the conjugational 
form ‘-dt’ or the use of single or double vowels. 
The vowel ‘o’ in stoken (to heat) and rooken (to 
smoke) sounded the same, but had to be spelled 
differently now.
 The new grammar was complex as well, it 
prescribed grammatical cases for example, while 
those had not been in actual use for a long time. The 
new grammar was much less successful than the 

’VRIJWEL IEDER LAND TER WERELD IS 
MEERTALIG, OOK NEDERLAND.’

VIRTUALLY EVERY COUNTRY IN THE 
WORLD IS  MULT IL INGUAL, 

AND SO IS  THE NETHERLANDS. ’
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BRIEVEN ALS BUIT
Hoe groot waren de taalverschillen eigenlijk voordat het 
Standaardnederlands vanaf 1800 de norm werd? Lang 
werd gedacht dat het met die verschillen wel meeviel. 
Het taalgebruik in de brieven en teksten van de geletterde 
elite was immers behoorlijk uniform. De ontdekking 
van zo’n vijftienduizend persoonlijke brieven aan en 
van zeevarenden en Nederlanders in het buitenland 
veranderde dit beeld.
 ‘Als landen in oorlog waren, was het veroveren van 
elkaars schepen toegestaan’, vertelt Marijke van der Wal. 
‘Dan moest je wel zeker weten dat het schip van de vijand 
was. Tijdens de oorlogen tussen Engeland en Nederland 
waren brieven en andere documenten belangrijke 
bewijsstukken. De duizenden Nederlandse brieven die in 
Britse archieven bewaard bleven, tonen aan dat er sprake 
was van grote taalverschillen tussen rijk en arm, man en 
vrouw.’
 ‘De massa gebruikte tot ver in de zeventiende eeuw 
taalgebruik dat in de hogere kringen al verdwenen was, 
zoals het gebruik van en niet in plaats van simpelweg niet. 
Met name vrouwen hielden lang vast aan ouderwetse 
afscheidsgroeten, zoals het toewensen van een specifiek 
aantal goede nachten. Het is ook niet zo dat iedereen het 
taalgebruik van de elite overnam. Zo was het bijvoorbeeld 
chique om de uitgang ‘e’ te gebruiken: ik blijve. Het waren 
vooral vrouwen uit de lagere sociale klassen die daar als 
eersten mee ophielden en ik blijf gingen schrijven. Na 
verloop van tijd werd dat algemeen.’
 ‘De belangrijkste verklaring voor al die verschillen ligt 
in de schrijfervaring. Wie meer geoefend was, beheerste 
de taal beter en schreef vrijer. Mensen met minder 
ervaring gebruikten veel vaker standaardformuleringen 
en een opkomende taalverandering zoals ik blijf.’
 ‘De brieven illustreren dat er al voor het ontstaan van 
de standaardtaal een tendens richting eenheid bestond. 
Maar ze laten vooral de enorme taaldiversiteit zien die in 
Nederland lang bestond. Het Nederlands had niet één 
specifieke vorm. Dat bewustzijn kan ook nu helpen om op 
een andere manier naar eenheid en verschil te kijken.’

Prof. dr. Marijke van der Wal is hoogleraar Geschiedenis 
van het Nederlands aan de Universiteit Leiden. Ze leidde 
het onderzoeksproject ‘Brieven als buit’. Meer informatie 
is te vinden op www.brievenalsbuit.nl. 

LETTERS AS LOOT
How great was the linguistic diversity before Standard 
Dutch became the norm in the 1800s? For a long time, 
scholars believed it was not that great at all. After all, 
the language used in the literate elite’s letters and texts 
was rather uniform. The discovery of roughly 15,000 
personal letters to and from seamen and other Dutch 
people abroad revealed the opposite.
 ‘If countries were at war, it was allowed to capture 
each others ships’, says Marijke van der Wal. ‘But you 
had to be sure that it was an enemy ship. During the 
Anglo-Dutch wars, letters and other documents were 
important pieces of evidence. Thousands of Dutch 
letters ended up in British archives. They display the 
large linguistic differences between rich and poor, man 
and woman.’
 ‘Until well into the seventeenth century, the masses 
kept using language that had disappeared from high 
society, such as the use of en niet (‘and not’) instead 
of simply niet (‘not’). Especially women also held on to 
old-fashioned greetings for a long time, such as wishing 
someone a specific number of good nights. It was also 
not the case that everyone took up the language of the 
elite. For example, it was chic to use the ending ‘-e’: ik 
blijve (‘I stay’). It were mainly lower-class women who 
first stopped doing this and started writing the shorter 
ik blijf. Over time, this became common practice.’
 ‘The most important explanation for all those 
differences lies in the writing experience. Those who 
were more trained, were more fluent and wrote more 
freely. People with less experience used standard 
expressions and upcoming linguistic changes such as 
ik blijf much more often.’
 ‘The letters also illustrate that, even before the 
emergence of the 19th-century standard language, 
there was a tendency towards uniformity. But most 
of all, they show the enormous linguistic diversity that 
has existed in the Netherlands for a long time. The 
Dutch language did not take one specific form. That 
awareness can help now too to view uniformity and 
diversity in a different way.’

Marijke van der Wal, Ph.D. is professor of History of 
Dutch at Leiden University. She initiated and directed 
the research project ‘Letters as loot’. More information 
can be found on www.brievenalsbuit.nl (also available 
in English).
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Toen ik in de jaren vijftig en zestig naar de radio begon 
te luisteren sprak men daar nog met mes en vork, 
zoals de beroemde dj Joost den Draaijer dat noemde. 
Een tikkeltje geaffecteerd, met veel ruimte tussen de 
letters en met een stemgeluid waarvoor de lucht uit het 
middenrif werd gehaald. Ik probeerde eerst ook net 
zo netjes te praten als de radio-omroepers van toen. 
Waarschijnlijk was ik niet de enige. Mediataal heeft 
altijd veel invloed gehad.
 Die deftigheid heeft men langzaam losgelaten. 
Gewone spreektaal werd gebruikelijker. Maar 
die spreektaal is niet meer te vergelijken met het 
taalgebruik in de media van nu. Het is allemaal veel 
korter geworden. Je mag je zelfs afvragen of het nog 
wel spreektaal is. 
 Volgt de taal van de samenleving die van de 
media, of is het andersom? Die vraag heb ik altijd 
interessant gevonden. Echt, ik zou het leuk vinden als 
wetenschappers me daar nog eens meer over zouden 
kunnen vertellen.

Frits Spits is radiomaker en taalliefhebber. Hij presen-
teert wekelijks het radioprogramma De Taalstaat.

When I started listening to the radio in the fifties and 
sixties, one still spoke with knife and fork, as famous 
Dutch DJ Joost den Draaijer called it. Just a little 
affected, with a lot of space between the letters and a 
voice that drew its air from the midriff. I tried to speak 
as smartly as the radio announcers did in those days. I 
am sure I was not the only one, language in the media 
has always been influential.
 We slowly let go of that distinction. Normal 
vernacular became more common. But that spoken 
language is incomparable to the language of the 
media today. It has all become much shorter. You can 
even ask yourself whether you should call it spoken 
language anymore.
 Does the language of the masses follow that of 
the media, or is it the other way around? That question 
has always fascinated me. Really, I would love it if 
scholars could tell me a little more about that.

Frits Spits is a radio producer and language 
enthusiast. He presents a weekly radio show about 
language: ‘De Taalstaat’.

MEDIATAAL 
LANGUAGE IN THE MEDIA
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‘Een samenleving die zich wil blijven 
ontwikkelen, moet over de grenzen heen 
kijken. Nieuwsgierigheid naar wat er voorbij 
de horizon bestaat is essentieel om te 
blijven vernieuwen. Natuurlijk, niet iedereen 
hoeft zich te interesseren voor vreemde 
culturen. Maar voor de samenleving als 
geheel is dat wel van groot belang. Nieuwe 
ideeën ontstaan door te spiegelen’, stelt 
Marian Klamer. Het oosten van Indonesië 
vormt zo’n spiegel.

SPIEGELBEELD
‘Op Flores, Pantar, Alor en Timor worden zo’n 150 
lokale talen gesproken die ofwel bij de Austronesische 
taalfamilie horen of bij een familiegroep van Papoea-
talen. Iedereen beheerst er drie, vier, soms wel zes 
talen. De manier waarop men met die verschillen 
omgaat, verschilt sterk van de Europese benadering. 
Taal wordt er namelijk niet normatief benaderd, in 
termen van goed of fout. Veel vrouwen verhuizen na 
hun huwelijk naar het dorp van hun man. Daar wordt 
doorgaans een andere taal gesproken. Omdat ze die 
pas op latere leeftijd leren, blijft hun taalbeheersing 
beperkt. In Nederland zouden we zeggen: ze maken 
allerlei taalfouten. Maar daar kijken mensen er niet op 
die manier naar: je begrijpt toch wat ze zeggen? Als je 
elkaar maar kan verstaan, dat is het belangrijkste. Het 
illustreert dat we in Nederland een versteend beeld 
van taal hebben: taalgebruik moet correct en volgens 
de regels zijn, anders is het fout. Dat is niet in alle 
culturen zo.

‘A society that wants to move forward will 
need to look past borders. Curiosity about 
what lies beyond the horizon is crucial 
for innovation. Certainly, not everybody 
needs to be into foreign cultures. But it is 
imperative for society as a whole. New 
ideas arise from reflection’, states Marian 
Klamer. Eastern Indonesia is a prime 
example.

REFLECTION
‘On Flores, Pantar, Alor and Timor, around 150 
local languages are spoken that belong either to the 
Austronesian or the Papuan language family. Everyone 
speaks three, four, sometimes even six languages. 
The way in which people cope with these differences 
contrasts greatly with the European approach. They 
do not see language as prescriptive, in terms of right 
and wrong. After their marriage, many women move to 
their husband’s village. Often, a different language is 
spoken there. Because they only learn this language 
later in life, their language proficiency remains limited. 
In the Netherlands we would say: they make all kinds 
of language errors. But these people view language in 
a different way: their message is clear, right? Mutual 
comprehension is most important. It illustrates that 
the Dutch think of language as stationary: language 
must be correct and according to the rules, otherwise 
it is wrong. But different cultures have different 
perspectives.
 Studying language use in eastern Indonesia 
not only gives us academic knowledge about local 

 Het bestuderen van taalgebruik in Oost-Indonesië 
levert naast kennis dus ook inzichten op over hoe 
wij zelf met taal en cultuur omgaan. Bijvoorbeeld 
dat het niet vanzelfsprekend is dat kinderen de taal 
via hun moeder leren; er zijn veel culturen waarin 
de grootouders daarbij een centrale rol spelen. 
Daardoor zijn het ook niet altijd de meisjes die voor 
taalvernieuwing zorgen, zoals in Europa gebruikelijk is. 
Die blijven in Oost-Indonesië langer onder de hoede 
van hun grootouders, terwijl de jongens meer op pad 
gaan naar andere plekken en een sociaal netwerk 
hebben buiten de eigen taalgemeenschap. Daardoor 
zijn het juist die jongens die voor nieuwe woorden en 
zinsbouw zorgen.’

GLOBALISERING
‘Het taalonderzoek in Oost-Indonesië raakt aan een 
belangrijk mondiaal vraagstuk, namelijk het verdwijnen 
van een groot aantal talen en culturen. Zo bestaat 
er in het gebied dat we onderzoeken tussen talen 
een hiërarchie. Het Indonesisch wordt op school 
geleerd, het is de taal van de media en vaak de enige 
taal die ook geschreven wordt. Families willen hun 
kinderen kansen geven en spreken daarom thuis ook 
Indonesisch, waardoor lokale talen binnen enkele 
generaties verdwijnen.
 Vaak blijkt pas na verloop van tijd wat voor verlies 
dat is. Het Indonesisch is voor deze mensen namelijk 
een taal die afkomstig is uit een heel ander gebied, 
met een totaal andere cultuur. Alsof wij 
Japans zouden moeten gaan spreken. Er bestaan 
in de eigen taal duizenden uren aan vertelstof, 
die worden simpelweg niet overgeleverd in het 
Indonesisch en verdwijnen dus als de taal verdwijnt. 
Uitdrukkingen, poëzie, verhalen over voorouders, 
liederen, mythes en geschiedenissen, kortom alles 
wat meer is dan huis-tuin-en-keukencommunicatie. 
Als wetenschappers kunnen we een rol spelen in het 
behoud daarvan.’

WETENSCHAP
‘We bestuderen hoe de lokale talen, die hier al 
duizenden jaren bestaan, zich afzonderlijk van elkaar 
hebben ontwikkeld maar ook hoe ze op elkaar 
inwerkten. Dat laatste is nieuw, traditioneel werden 
in ons gebied vooral individuele talen bestudeerd. 
Maar voor de mensen daar maakt het vooral verschil 
dat we meer doen dan registreren en analyseren. 

languages, but also helps us understand how we deal 
with language and culture ourselves. For example, it 
is not self-evident that children are taught language by 
their mother. In many cultures it is the grandparents 
who play a central role in this process. This is also 
why, unlike in Europe, girls are not the ones paving 
the way for language innovation. They remain in the 
care of their grandparents for a longer time, while 
boys go out to other places and create their own 
social network outside their language community. This 
means boys are often the ones providing new words 
and syntax.’

GLOBALIZATION
‘Language research in eastern Indonesia relates to an 
important global issue: the disappearance of a large 
number of languages and cultures. In our research 
area, for instance, a hierarchy exists between 
languages. The Indonesian language is taught in 
schools, it is the language of the media and often 
the only written language. Families want to give their 
children opportunities and thus also speak Indonesian 
at home, making local languages disappear within only 
a few generations.
 The impact of this loss often only emerges over 
time. For these people Indonesian is a language from 
another area and a completely different culture. As 
if we would have to speak Japanese. Thousands of 
hours of story material exist in their own language 
that is simply not passed down in Indonesian and 
thus disappears when the language ceases to exist. 
Expressions, poetry, stories about ancestors, songs, 
myths and histories: in short, everything other than 
commonplace communication. As scholars we can 
play a role in language conservation.’

RESEARCH
‘We studied how local languages, which already 
exist for thousands of years, developed separately, 
but also how they influenced each other. The latter is 
new. Traditionally, mainly individual languages were 
being researched in this area. But for the local people 
we can really make a difference if we do more than 
just record and analyze. As a result of our presence 
since 2002 and our interest in their local languages, 
their desire to preserve them has grown. Among 
local teachers and people of authority there is a great 
demand for knowledge, they want to know what they 

TAALWETENSCHAPPERS 
ALS SCHATBEWAARDERS

L INGUISTS AS TREASURERS
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Mede doordat in ons onderzoeksgebied in Oost-
Indonesië sinds 2002 wetenschappers lokale talen 
bestuderen, is de wens tot behoud ervan gegroeid. 
Er bestaat bij lokale docenten en gezagsdragers 
grote behoefte aan kennis, ze willen weten wat ze 
kunnen doen om de eigen taal te laten voortbestaan. 
Dat is heel simpel: ouders moeten het spreken met 
hun kinderen. School alleen is nooit genoeg. We 
kunnen ook uitleggen dat meertaligheid voordelen 
heeft, tweetalige kinderen hebben bijvoorbeeld betere 
cognitieve vaardigheden.
 Wat daar enorme indruk heeft gemaakt, is het 
feit dat we de talen die eeuwenlang alleen gesproken 
werden ook zijn gaan opschrijven. Dat is een flinke 
klus. Het ontleden in klanken en uitschrijven van een 
verhaal van een uur kost al snel een week, meer dan 
bij wijze van spreken één procent van de verhalen 
kunnen we niet doen. Maar dat de eigen taal voor het 
eerst ook gelezen kan worden, geeft deze een heel 
andere status. De woordenlijst die we opstelden, 
wordt bijvoorbeeld intensief bestudeerd. Niet alleen 
op papier, dat is erg kwetsbaar, maar tegenwoordig 
ook vooral online, via computers en smartphones. 
Hoe goedkoper die apparaten worden, hoe meer ze 
beschikbaar komen voor mensen daar, zodat iedereen 
kan lezen wat we doen. We proberen om al onze 
wetenschappelijke publicaties online open access te 
publiceren, om de toegankelijkheid te waarborgen. 
Meer populair werk, zoals onze woordenlijsten, 
zetten we op een website, en de door ons op video 
opgenomen verhalen en liedjes zetten we op YouTube. 
Eén van onze boeken is in Indonesië meer dan 10.000 
keer gedownload.’

can do in order to keep their own language alive. 
This is easy: parents need to speak it with their 
children. School alone is not enough. We can also 
explain that multilingualism has its advantages, as 
multilingual children have, among other things, better 
cognitive skills.
 What has made an enormous impact is that we 
started writing down languages that, for centuries, 
had only been spoken. This is a considerable job. 
Analyzing sounds and typing out a one-hour story 
may easily take up a full week, we cannot write 
down more than, say, one percent of all stories. But 
the fact that their own language can be read for the 
first time gives it a completely different status. The 
glossary we drafted, for example, has been studied 
intensively. Not just on paper, which is very fragile, 
but nowadays especially online, through computers 
and smartphones. The cheaper these devices get, the 
more accessible they become for Indonesian people, 
so that everyone can read what we do. We try to 
publish all our academic publications open access to 
maintain accessibility. More popular work, such as our 
glossary, we place on websites and video recorded 
stories and songs we place on YouTube. One of our 
books has been downloaded over 10,000 times in 
Indonesia.’

DEVELOPMENTS
‘In short, a lot has changed over the past fifteen 
years. Local teachers have risen to facilitate the use 
of their own languages. Furthermore, a generation 
of local students has learned to document in their 
own language. A few years ago this would have been 

ONTWIKKELINGEN
‘In de laatste vijftien jaar is er dan ook veel veranderd. 
Er zijn lokale docenten opgestaan die het gebruik 
van de eigen taal bevorderen. Ook groeit er nu ter 
plekke een generatie studenten op die in hun eigen 
taal leren documenteren. Een paar jaar geleden was 
dat nog onmogelijk geweest, maar inmiddels zijn er 
een paar dozijn goed getrainde studenten die zelf 
veldwerk kunnen verrichten. Dat is een belangrijk 
immaterieel resultaat. Het stemt ook hoopvol voor de 
toekomst. Al is het onvermijdelijk dat ook in Oost-
Indonesië talen verloren gaan. Dat proces is niet 
alleen te stoppen met de herwaardering van de eigen 
taal en cultuur die nu plaatsvindt. Het heeft ook te 
maken met de trek naar de stad en met economische 
ontwikkeling. Elektriciteit zorgt er bijvoorbeeld voor 
dat vertelavonden worden verdrongen door radio, 
televisie of smartphones. Niet alles is elders immers 
anders, soms lijkt Indonesië behoorlijk op Nederland.’

Prof. dr. Marian Klamer is hoogleraar Austronesische 
en Papoeatalen. Ze werkt momenteel aan het 
NWO-VICI project ‘Reconstructing the past through 
languages of the present: The Lesser Sunda Islands’.

impossible, but today a few dozen students are able 
to conduct their own field work. This is an important 
immaterial result. It is a hopeful sign for the future, 
although it is inevitable that in eastern Indonesia too, 
languages will disappear. This process cannot be 
stopped merely by the re-appreciation of the language 
and culture that is taking place right now. The 
migration to the cities and economic developments 
also play their part. Electricity, for example, causes 
story time to be pushed to the background by radio, 
television or smartphone. After all, not everything is 
different somewhere else, sometimes Indonesia is 
quite like the Netherlands.’

Marian Klamer, Ph.D. is professor of Austronesian 
and Papuan Linguistics. She currently works on the 
NWO-VICI project ‘Reconstructing the past through 
languages of the present: The Lesser Sunda Islands’.

TAALWEETJE:
Het merendeel van de talen wordt alleen gesproken en niet geschreven. Ook in het 
verleden bestond er lang niet altijd geschreven taal. Taalonderzoek en archeologie 

vormen in zulke gevallen de belangrijkste puzzelstukjes.

DID YOU KNOW…
… that most existing languages are only spoken, not written? In the past, written 
language was not always a given either. In these cases, language research and 

archeology provide the most important pieces of the puzzle.

‘HET VERDWIJNEN VAN TALEN EN CULTUREN 
IS EEN GROOT MONDIAAL VRAAGSTUK.‘
‘ THE DISAPPEARANCE OF LANGUAGES AND 

CULTURES IS  AN IMPORTANT GLOBAL ISSUE. ‘

‘DAT DE E IGEN TAAL NU OOK GELEZEN 
KAN WORDEN, MAAKT ENORME INDRUK.‘
‘ I T  HAS AN ENORMOUS IMPACT THAT THEIR 

OWN LANGUAGE CAN BE READ. ‘
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Naam: George Saad
Onderzoeksgebied: Abui, een Papoeataal in 
Indonesië gesproken door zo’n 16.000 mensen
Onderdeel van: NWO-project ‘Reconstructing the 
past through the languages of the present: The Lesser 
Sunda Islands’
Ambitie: Met zijn onderzoek iets teruggeven aan de 
mensen in Indonesië

Op de Kleine Soenda-eilanden in Indonesië verliest 
de Papoeataal Abui terrein ten opzichte van het 
Indonesisch, dat moderner wordt gevonden. Er groeit 
een lokale beweging die dit proces wil bijsturen. 
Die heeft behoefte aan kennis, bijvoorbeeld over 
wat er precies verandert. George Saad onderzoekt 
taalverandering door ruim zestig mensen van 9 tot 75 
jaar te laten navertellen wat ze zien op filmpjes.

‘Het Abui is een complexe taal, het kent bijvoorbeeld 
woorden voor verschillende slaaphoudingen en voor 
manieren van vallen. Ouderen, zoals deze man, 
gebruiken zulke woorden, maar jongeren kiezen vaker 
simpelweg één variant, waardoor nuances verdwijnen. 
Het zorgt ervoor dat het taalgebruik van jongeren 
behoorlijk verschilt van dat van ouderen.’

Name: George Saad
Research area: Abui, a Papuan language spoken by 
around 16,000 Indonesian people
Participant of: the NWO-project ‘Reconstructing the 
past through the languages of the present: The Lesser 
Sunda Islands’
Ambition: giving something back to the Indonesian 
people

On the Lesser Sunda Islands in Indonesia, the 
Papuan language Abui is losing ground to Indonesian, 
which the locals find to be more modern. A local 
movement is promoting the use of Abui and, for this, 
needs answers to questions such as ‘what exactly is 
changing?’. George Saad studies language change by 
asking over 60 people between the ages of 9 and 75 
to recount the events shown in a video clip. 

‘Abui is a complex language in many different ways. 
It also uses very specialized vocabulary to express 
various sleeping positions and different ways of falling. 
The elderly, like this man, make use of these words, but 
younger generations often simply choose one variant, 
making subtleties disappear. It ensures a significant 
difference in language use between generations.’

IN BEELD: 
TAALONDERZOEK 

IN INDONESIË
A PICTURE IS  WORTH A THOUSAND WORDS

George Saad is naast taalwetenschapper fanatiek fotograaf. Hij deelt zijn mooiste en meest 
veelzeggende foto’s, gemaakt tijdens zijn veldwerk in Indonesië. 

Besides a linguist, George Saad is also a photography fanatic. He shares his most beautiful and 
telling pictures, shot during his field research in Eastern Indonesia. 
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‘Zo’n 600 tot 700 jaar geleden maakten bewoners van 
het Islamitische Flores de oversteek naar het eiland 
Alor, waar ze relaties aangingen met de sprekers van 
Papoeatalen. Die oversteek is niet gedocumenteerd, 
maar kan worden afgeleid uit hun taal, die overeen-
komsten vertoont met het Lamaholot van Oost-Flores 
en daarnaast vele leenwoorden uit Papoeatalen bevat.’

‘Around 600 to 700 years ago, the inhabitants of 
Islamic Flores braved the seas and settled on the 
island Alor, where they intermarried with speakers 
of Papuan languages. This crossing has not been 
documented, but can be deduced from their language 
as it displays similarities with the Lamaholot languages 
of eastern Flores and contains numerous loan words 
from Papuan languages.’

25

‘Zoals vaak bij bedreigde talen hebben ouderen in 
het Abui een grotere woordenschat dan jongeren. 
Om die vast te leggen, vragen we hen om woorden 
te delen. Tijdens deze sessie vertaalden ouderen zo’n 
zeshonderd Indonesische woorden naar het Abui. Zo’n 
inventarisatie maakt het mogelijk om verbanden tussen 
talen te leggen. Soms worden zo relaties blootgelegd 
die de sprekers zelf al vergeten waren. De kinderen 
zijn vaak zeer betrokken: ook voor hen komen soms 
onbekende woorden voorbij.’

‘As with many (relatively) endangered languages, older 
people usually have a larger vocabulary than younger 
people. In order to record these words, we asked elders 
to share them with us. During this session, they translate 
around six hundred Indonesian words into Abui. 
This also allows us as linguists to establish historical 
relationships between languages, a common  process 
in our research project. This is actually quite fascinating, 
because it reveals connections between people that they 
may have otherwise forgotten about. The children often 
show great interest: some of these words are new to 
them too.’

26
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     vorige pagina

‘Twee Lanistrijders uit de hooggebergten van West-
Centraal Papoea-Nieuw-Guinea. Het onderzoek dat 
ik doe op de Soenda-eilanden maakt me nieuwsgierig 
naar andere delen van Indonesië. Ik gebruik het 
Indonesisch om contact te leggen en meer te ontdek-
ken over de lokale talen en culturen.’

previous page

‘Two warriors from the Lani tribe of the highlands 
of west-central Papua New Guinea. Having a job like 
mine, something I am very grateful for, breeds and 
feeds a curiosity to travel around other remote parts of 
Indonesia, use Indonesian to connect with people, and 
learn about their own indigenous language and culture.'

‘Fia is de dochter van mijn buurman, Bapa 
Abner. Ze gaf me mijn Abui naam: Ata. Ik 
kon van nabij bestuderen hoe ze zich in 
drie jaar tijd ontwikkelde. Zoals veel jonge 
kinderen is Fia enorm innovatief als het gaat 
om taal. Intussen kan ze in het Engels tot 
tien tellen en maakt ze grapjes in zowel het 
Abui als Indonesisch.’

‘Fia is the daughter of our neighbor, Bapa 
Abner. She gave me my Abui name: 
Ata. I was able to closely observe her 
development over the span of 3 years. 
Like many young children, Fia is incredibly 
innovative when it comes to language. She 
can now count to ten in English and make 
jokes in both Abui and Indonesian.’
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‘In order for research to be successful in this 
community, it is very important to be able to make 
jokes in Abui while spending long nights with the 
locals, chewing betel nut, smoking tobacco, and 
drinking coffee. During this interview about childhood 
we discussed ideophones: Sound symbolic words 
that are iconically associated with the shape, texture, 
size, movement, or sound of an object, event, or 
characteristic. His example was boq baq boq baq, the 
juggling up and down of a woman’s large breasts as 
she runs.’

‘Many people in Indonesia wear shirts with texts they 
often cannot read. However, the text “I love black 
people” is not completely senseless in this case. The 
Lesser Sunda Islands form the western border of 
Melanesia, the “black islands”, which stretch to New 
Guinea, Vanuatu, Fiji and New Caledonia in the east. 
The Papuan languages spoken here differ from the 
rest of the languages spoken in Indonesia. Melanesian 
people feel like they are looked down upon by their 
fellow Indonesians.’

'Om onderzoek te kunnen doen in deze gemeen-
schappen, is het erg belangrijk om lange nachten met 
de lokale bevolking door te brengen. Daarbij wordt 
betel gekauwd, tabak gerookt, koffie gedronken en 
worden vooral veel grappen gemaakt. Tijdens dit 
interview over de kindertijd hebben we ideofonen 
besproken: woorden die te maken hebben met vorm, 
textuur, formaat of beweging en door hun klank 
een beeld oproepen. De geïnterviewde deelde het 
voorbeeld boq baq boq baq, het op en neer deinen 
van grote borsten als een vrouw rent.’

‘Veel Indonesiërs dragen T-shirts met opschriften die 
ze niet kunnen lezen. In dit geval is de boodschap, 
I Love Black People, niet geheel onzinnig. De 
Kleine Soenda-eilanden vormden de westelijke 
grens van Melanesië, de ‘zwarte eilanden’, die zich 
in het oosten uitstrekken tot aan Nieuw-Guinea en 
voorbij de grenzen van Indonesië: Vanuatu, Fiji en 
Nieuw-Caledonië. De Papoeatalen die hier worden 
gesproken verschillen van die van de rest van 
Indonesië. Onder Melanesiërs leeft het gevoel dat ze 
binnen Indonesië niet als volwaardig worden gezien.’

IDENTITE IT  /  IDENTITY



30

TAAL OP DRIFT
LANGUAGE ADRIFT

Migratie houdt de gemoederen bezig. 
Voor- en tegenstanders laten zich fel horen, 
kranten staan vol indringende verhalen 
en regeringsleiders vergaderen tot diep in 
de nacht over grenzen en quota. Hebben 
taalonderzoekers relevante inzichten te 
bieden? Vijf vragen en antwoorden over 
taal en migratie.

1 WAT HEBBEN TAAL EN MIGRATIE MET 
ELKAAR TE MAKEN?
Iedere taal bevat sporen van contacten met andere 
talen. Door die te bestuderen is het mogelijk een 
beeld te vormen van hoe groepen zich in het verre en 
recente verleden over de wereld bewogen. Zo wijst 
het feit dat vrijwel alle talen in Europa en tot in Iran 

en India toe van één oertaal afstammen, het Proto-
Indo-Europees, erop dat er één taalgroep is geweest 
die zich zo’n vijfduizend jaar geleden over al die 
gebieden heeft verspreid. Het roept vragen op: waar 
kwamen de sprekers van het Indo-Europees vandaan? 
Waarom zijn ze zich gaan verspreiden en wat is de 
reden dat andere talen zijn verdrongen? Taalkundigen, 

Migration occupies the public mind. 
Supporters and opposers are fiercely vocal, 
newspapers are filled to the brim with 
gripping stories and politicians burn the 
midnight oil with their debates on borders 
and quotas. Can language researchers 
offer relevant insights? Five questions and 
answers on language and migration.

1 WHAT DO LANGUAGE AND MIGRATION 
HAVE TO DO WITH EACH OTHER?
Every language contains traces of contact with other 
languages. By studying these, it becomes possible to 
get an idea of how groups have been moving around 
the world in the distant and recent past. The fact 
that practically all languages that cover the area from 

Europe to Iran and even India are descended from 
one single ancestral language, Proto-Indo-European, 
indicates that there was one group that spread across 
that entire area around five thousand years ago. It 
raises questions: where did the speakers of Indo-
European come from? Why did they migrate and 
what is the reason that other languages have been 
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 ‘WOORDEN ALS BOON EN STEUR 
ZIJN DOOR DE NIEUWKOMERS UIT 
OUDERE TALEN OVERGENOMEN.’

‘BEAN AND STURGEON ARE WORDS THAT 
NEWCOMERS ADOPTED FROM OLDER LANGUAGES. ’
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archeologen en genetici werken nauw samen om 
antwoorden te vinden. Ontwikkelingen in de genetica 
gaan momenteel zo snel dat volgens betrokkenen 
sprake is van een revolutie vergelijkbaar met de 
introductie van de microscoop.

2 IS AAN DE HAND VAN 
TAALONDERZOEK DUIDELIJK TE KRIJGEN 
WAT ER DESTIJDS PRECIES GEBEURDE?
Waarschijnlijk ligt de oorsprong van de Indo-Europese 
talen op de steppes van het huidige Zuid-Rusland, 
ten noorden van de Zwarte Zee. De groepen die 
daar leefden hielden rundvee en hadden er belang 
bij die op een groot oppervlak te laten grazen. Een 
combinatie van nieuwe technologieën, zoals het wiel, 
de wagen en gedomesticeerde paarden, maakte 
het mogelijk een groter gebied te exploiteren en het 
netwerk en bereik te vergroten. Er ontstond een 
productieve economie en de sprekers van het Indo-
Europees zijn zich gaan verspreiden, zowel naar 
Europa als naar Azië.

3 WAT GEBEURDE ER TOEN DEZE 
GROEP MENSEN ANDERE GROEPEN 
ONTMOETTE?
De talen lijken erop te wijzen dat er sprake was van 
uitwisseling met eerdere bewoners. Vooral als het gaat 
om dieren of gewassen zijn benamingen uit oudere 

talen overgenomen door de nieuwkomers. Boon en 
erwt, merel en steur bijvoorbeeld. Dat wijst er niet 
op dat er vanzelfsprekend conflict ontstond. Dat de 
oudere talen verdwenen, op bijvoorbeeld het Baskisch 
na, kan ook het gevolg zijn van ziektes die door de 
nieuwkomers werden meegebracht. De sprekers van 
het Proto-Indo-Europees brachten onder andere de 
pest naar Europa. Op de Britse Eilanden verdween 
bijvoorbeeld binnen enkele eeuwen 90 procent van 
de oorspronkelijke genenpool. Geen wonder dus dat 

de nieuwkomers overbleven en hun taal aan de basis 
stond van een van de grootste taalfamilies ter wereld.

4 BIEDT KENNIS OVER 
MIGRATIEBEWEGINGEN VAN 
VIJFDUIZEND JAAR GELEDEN OOK 
INZICHTEN DIE NU BELANGRIJK ZIJN?
Migratie wordt snel normatief benaderd. Mensen zien 
het ofwel als verrijking of oplossing om de vergrijzing 
op te vangen, ofwel verbinden het met verlies van de 
eigen cultuur. Talen laten zien dat migratie van alle tijden 
is en dat de gevolgen per plaats en tijd verschillen. 
Terwijl in prehistorisch Europa het talenlandschap 
volledig herschreven werd door Indo-Europese talen, 
ontstond in het huidige Turkije als gevolg van migratie 
een multiculturele samenleving met enorme culturele en 
economische bloei.
 Omdat taal en identiteit zo sterk verbonden zijn, 
biedt taal indicaties dat de acceptatie van nieuwkomers 
ook in het verleden niet vanzelfsprekend was. De 
benamingen voor naburige volkeren suggereren 
bijvoorbeeld afstand. Zo worden Duitsers in het Pools 
Niemcy genoemd, wat afstamt van het Proto-Slavische 
němьcь dat ‘iemand die niet kan praten’ betekent. 
Ook een begrip als barbaren had ooit de betekenis 
‘brabbelaars’. Wie een andere taal sprak, werd snel als 
‘anders’ gezien. Talen laten echter ook zien dat groepen 
in de loop der tijd regelmatig zijn versmolten.

5 VALT DE MIGRATIE VAN DESTIJDS TE 
VERGELIJKEN MET DIE VAN NU? 
Er zijn zeker parallellen. Turkije is bijvoorbeeld al 
duizenden jaren een sleutelgebied tussen Europa, 
Azië en Afrika, alleen de richting van de migratie is zo 
nu en dan gedraaid. Wel zijn de afgelopen eeuwen 
landsgrenzen veel belangrijker geworden. Vanaf de 
negentiende eeuw ontstonden natiestaten met een 
omvangrijker pakket aan rechten en plichten voor 
de eigen bevolking. Het tegengaan van migratie 
werd overheidsbeleid, instrumenten als paspoorten 
en grenscontroles werden gangbaar. Desondanks 
is migratie nog altijd aan de orde van de dag en 
weerspiegelt het zich nog altijd in taalverandering.

Voor dit artikel is gesproken met de historisch 
taalkundigen dr. Alwin Kloekhorst, dr. Guus Kroonen 
en dr. Michaël Peyrot. Alle drie zijn ze verbonden aan 
de Universiteit Leiden.

substituted? Linguists, archeologists and geneticists 
work closely together to find answers. Developments 
in the field of genetics are currently taking place at 
such a fast rate that insiders are calling it a revolution 
comparable to the introduction of the microscope.

2 CAN LANGUAGE RESEARCH CLARIFY 
WHAT EXACTLY HAPPENED BACK THEN?
The Indo-European language family probably had its 
origin in present-day southern Russia, on the steppes 
north of the Black Sea. The group that lived there kept 
cattle and had an interest in grazing them across a 
large area. A combination of new technologies, such 
as the wheel, the cart and domesticated horses, made 
it possible to increase network and range and exploit 
a larger area. Indo-European speakers acquired a 
productive economy and began spreading, first toward 
Europe and subsequently back toward India.

3 WHAT HAPPENED WHEN THIS GROUP 
OF PEOPLE MET OTHER GROUPS?
The languages seem to indicate that exchange with 
earlier inhabitants took place. Newcomers especially 
adopted names for animals or crops from older 
languages. Bean and pea, blackbird and sturgeon, to 
give some examples. That does not imply that conflict 
was bound to occur. The tendency for older languages 
to disappear, with the exception of Basque for 

instance, may also be the result of diseases brought 
along by the newcomers. For example, speakers of 
Proto-Indo-European brought the plague to Europe. 
In the British Isles, ninety percent of the original 
gene pool was replaced by steppe DNA within a 
few centuries. No wonder, then, that the newcomers 
remained and their language lay at the basis of one of 
the largest language families in the world.

4 DOES KNOWLEDGE ABOUT 
MIGRATORY MOVEMENTS OF FIVE 
THOUSAND YEARS AGO ALSO OFFER 
INSIGHTS THAT ARE IMPORTANT TODAY?
Migration is quick to be approached normatively. 
People consider it either enriching or a solution for the 
aging population problem, or link it to loss of their own 
culture. Languages show that migration has always 
been present and that the effects are not always and 
everywhere the same. While the linguistic landscape 
of prehistoric Europe was completely being rewritten 
by the Indo-European languages, Turkey saw the 
development of a multicultural society that flourished 
both culturally and economically.
 Because language and identity are connected so 
intrinsically, language contains signs that acceptance 
of newcomers was not self-evident in the past either. 
Names used for neighboring peoples often suggest 
distance. Germans are called Niemcy in Polish, which 
is derived from the Proto-Slavic němьcь, meaning 
‘someone who cannot talk’. The word barbarians once 
simply meant ‘those who speak gibberish’. If someone 
spoke another language, they were quickly considered 
‘different’. However, languages also show that groups 
regularly merged through the ages.

5 IS THE MIGRATION OF THAT TIME 
COMPARABLE WITH THAT OF TODAY?
Parallels certainly exist. Turkey has been a key area 
between Europe, Asia and Africa for thousands of 
years; only the direction of the migration has shifted 
every now and again. However, over the past centuries 
country borders have become much more important. 
The nineteenth century saw the rise of nation-states 
whose own citizens enjoyed a bigger package of 
rights and responsibilities. Opposing migration 
became government policy and instruments such 
as passports and border control became common. 
Nevertheless, migration is still a contemporary matter 
and is still reflected in linguistic change.

Historical linguists Alwin Kloekhorst, Ph.D., Guus 
Kroonen, Ph.D. and Michaël Peyrot, Ph.D. were 
interviewed for this article. All are affiliated with 
Leiden University.
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‘TURKIJE IS AL DUIZENDEN JAREN EEN SLEUTEL-
GEBIED OP HET GEBIED VAN TAAL EN MIGRATIE. ’

‘WHEN IT  COMES TO LANGUAGE 
AND MIGRATION,  TURKEY HAS BEEN 

A KEY AREA FOR MILLENNIA. ’
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COLUMN

De bodem is bereikt, stelden acht decanen van 
Nederlandse faculteiten geesteswetenschappen 
deze zomer eensgezind. Het plan om geld over 
te hevelen naar technische universiteiten zou de 
scheefgroei waarvan al decennialang sprake is nog 
verder versterken. Op de humaniora kan niet verder 
bezuinigd worden, investeringen zijn nodig.
 Het is een hartenkreet die helaas al vaker te horen 
was. ‘Al tijden wordt in Nederland de noodklok geluid 
over de toekomst van de geesteswetenschappen’, 
schreef De Groene Amsterdammer in 2012. Ook 
toen werd gewezen op de precaire positie van de 
humaniora in een klimaat waarin alles economisch 
gerechtvaardigd moet worden. Eigenlijk verkeren de 
geesteswetenschappen, in het bijzonder de talen, 
al sinds de jaren 1990 in permanente staat van 
verdediging.
 Die verdediging beperkte zich de afgelopen 
decennia vaak tot pleidooien voor het belang van 
inzicht, duiding, algemene ontwikkeling en historisch 
besef. Die zijn nooit onterecht, maar vaak wel 
onvolledig. Over welke inzichten hebben we het dan 
precies? Voor wie zijn ze relevant, en hoe zorgen 
we er dan voor dat diegenen ermee in aanraking 
komen? Zolang het bij algemeenheden blijft, is de 
overtuigingskracht klein. Denk maar aan de recente 
cultuurbezuinigingen: het argument dat kunst 
waardevol is voor de mens sloeg dood. Alleen wie 
goed wist uit te leggen waarom en voor wie juist déze 
kunst belangrijk was, werd serieus genomen.
 Ook voor de geesteswetenschappen is de 
aanval de beste verdediging. De hartenkreet van 
de decanen biedt daarvoor een goed vertrekpunt. 
Zij stellen namelijk onomwonden dat we zonder 
geesteswetenschappen de wereld niet begrijpen. 
Het is een prikkelende gedachte en een sterke slogan. 
Stel dat geesteswetenschappers overal in Nederland 
zouden laten zien hoe dat voor hun vakgebied geldt? 
Het levert ongetwijfeld een sterker verhaal op dan 
blijven wijzen op het verschil tussen nut en waarde. 

Pepijn Reeser is projectdirecteur van het Taalmuseum 
en opgeleid als geesteswetenschapper.

Rock bottom has been reached, said eight deans of 
Dutch humanities faculties this summer unanimously. 
The plan to transfer money to technical universities 
would increase the imbalance that has been growing 
for decades even more. We cannot cut back on the 
humanities any longer, investments are necessary.
 It is a cri de coeur that, unfortunately, has 
been heard before. ‘The tocsin about the future 
of humanities has been sounded forever in 
the Netherlands’, wrote magazine De Groene 
Amsterdammer in 2012. The position of the humanities 
was pointed out then as well, precarious in a climate 
of economic justification. The humanities, in particular 
the languages, essentially find themselves in a 
permanent state of defense since the nineties.
 For the past decades, that defense was 
often limited to pleas for the importance of insight, 
interpretation, general knowledge and historical 
awareness. Those are never unjust, but they often 
are incomplete. What insights are we talking about? 
For whom are they relevant, and how do we make 
sure that those people are put into contact with 
them? As long as vague commonplaces linger, the 
persuasiveness remains limited. Think of the recent 
cutbacks in the cultural sector: the argument that art 
has value for humanity fell flat. Only those who knew 
how to explain why and for who this art specifically 
was important, were taken seriously.
 For the humanities too it holds that the best 
defense is a good offense. The deans’ cri de coeur 
offers a nice point of departure: they frankly state 
that we would not understand the world without the 
humanities. It is a stimulating thought and a strong 
slogan. Imagine that humanities scholars all over the 
Netherlands would show how that applies to their 
field. That would without a doubt provide a stronger 
case than just pointing out the difference between 
usefulness and value once again.

Pepijn Reeser is the project director of Het Taal-
museum and has been educated in the humanities.

TEN STRIJDE
TO BATTLE
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MIGRATIETAAL

Taalgebruik weerspiegelt hoe over migratie 
wordt gedacht. Voorstanders spreken over 
verrijking en diversiteit, tegenstanders spreken 
over migratie in termen van natuurrampen. Zo 
moeten migratiestromen worden ‘ingedamd’. 
Daartegenover staat de opvatting dat de migranten 
met elan geholpen moeten worden, Wir schaffen 
das. Doorgaans worden beelden krachtig 
neergezet: Europa zou bijvoorbeeld overspoeld 
worden door een tsunami van vluchtelingen.

LANGUAGE OF 
MIGRATION
Language reflects how migration is viewed. 
Supporters speak of enrichment and diversity, 
opposers talk about migration in terms of natural 
disasters. The migration flows must be curbed. 
Opposing that idea is the view that the migrants 
should be zealously helped: Wir schaffen das. The 
pictures are often painted powerfully: according 
to some, Europe is being flooded by a tsunami of 
refugees. 

IDENTITE IT  /  IDENTITY

INDO-EUROPEANEN: 
TOT IN CHINA
Sprekers van het Proto-Indo-Europees trokken niet 
alleen naar Europa en India. Zo’n vijfduizend jaar 
geleden verspreidden zij zich vanuit Zuid-Rusland 
ook oostwaarts, over de steppes van het huidige 
Kazachstan. Het is mogelijk dat hun taal nauwelijks 
is veranderd tijdens die trek, die ondanks de grote 
afstand relatief snel is gebeurd. Toen echter aan 
de oostkant van de steppe het Altaïgebergte werd 
bereikt, nam het contact met andere groepen toe. 
Hun taal moet onder invloed van de lokale talen sterk 
veranderd zijn. Leenwoorden werden overgenomen en 
ook de zinsbouw, de naamvallen en het klanksysteem 
veranderden ingrijpend. Dat deze migratie heeft 
plaatsgevonden, kunnen we zien aan zo’n 11.000 
tekstfragmenten uit het huidige Noordwest-China. 
De Indo-Europese taal waarin die zijn geschreven 
wordt Tochaars genoemd. Michaël Peyrot probeert 
te reconstrueren wat er precies gebeurde in het 
Altaïgebied en het huidige Noordwest-China. 
Peyrot: 'Economische processen spelen vaak een rol 
bij de overlevingskansen van een taal. Als een taal 
haar sprekers goede economische perspectieven 
biedt, dan is de kans groter dat die taal de overhand 
krijgt. Maar de omstandigheden kunnen later 
weer minder gunstig zijn. Het Tochaars heeft het 
lang volgehouden, maar rond het jaar 1000 is het 
uiteindelijk wel uitgestorven.'

INDO-EUROPEANS: 
AS FAR AS CHINA
Speakers of Proto-Indo-European did not only migrate 
to Europe and India. Around five thousand years ago, 
they also spread eastward from southern Russia, 
across the steppes of present-day Kazakhstan. 
Possibly, their language hardly changed during their 
trek, which occurred relatively fast despite the great 
distance. However, when they reached the Altai 
mountains at the eastern end of the steppe, contact 
with other groups increased, and under the influence of 
the local languages their language must have strongly 
changed. Loan words were adopted, and also the 
syntax, the cases and the sound system changed 
radically. That this migration has taken place can be 
seen from approximately 11,000 text fragments from 
present-day Northwest China. The Indo-European 
language in which these are written is called Tocharian. 
On the basis of traces of prehistoric language contact 
in Tocharian Michaël Peyrot attempts to reconstruct 
what exactly happened in the Altai area and present-
day Northwest China and how this is reflected in the 
Tocharian language. Peyrot: ‘Economic processes 
often play a part in a language’s chances of survival. 
If a language offers its speakers better economic 
prospects, it has a better chance of becoming dominant. 
But the circumstances may later be less favourable 
again. Tocharian has survived long, but around the year 
1000 AD it did eventually become extinct.’
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INNOVATIE: 
NIEUWE WIJN IN
OUDE ZAKKEN? 

INNOVATION:  NEW WINE IN 
OLD BOTTLES?

Bedrijven steken veel tijd en geld in 
innovatie en ook de overheid stimuleert 
vernieuwing. Stilstand is immers achter-
uitgang. Maar wat nieuw is, wordt lang 
niet altijd omarmd. Slechts een klein aantal 
nieuwe producten en technologieën slaat 
aan en maatschappelijke veranderingen 
leveren regelmatig verzet op. Wat maakt 
‘het nieuwe’ succesvol? Het is een vraag 
waar ook taalonderzoekers zich mee 
bezighouden.

Grote kans dat bij het woord ‘innovatie’ de gedachten  
uitgaan naar technologie, het bedrijfsleven of de 
medische wereld. Research and development zijn daar 
immers een centraal onderdeel van de bedrijfsvoering. 
Innovatie beperkt zich echter niet tot deze domeinen. 
Het openbaar bestuur, de kunsten, religie, defensie, 
het onderwijs: overal ligt voortdurend de vraag op 
tafel wat verbeterd moet worden en wat beter bij het 
oude kan blijven. Daarbij spelen nooit alleen rationele 
overwegingen een rol. Nieuwsgierigheid staat soms 
lijnrecht tegenover angst voor het onbekende, want 
iedere vernieuwing biedt kansen én risico’s.
 ‘Geslaagde innovatie draait voor 25 procent 
om de kwaliteit van de nieuwe ideeën zelf. Voor de 
rest is de menselijke factor doorslaggevend’, legt 
taalonderzoeker Caroline Kroon uit. ‘Dat betekent dat 
innovatie verankerd moet worden om succesvol te 
zijn. Het nieuwe moet aansluiten bij wat al bekend is.’ 
Hoe werkt die verankering precies? Verschilt die per 
tijd, plaats en persoon? En wat is er nodig om een 

Organizations invest a lot of time and 
money in innovation and the government 
too stimulates modernization. After all, 
stagnation means decline. But new things 
do not always receive a warm welcome. 
Only a few new products and technologies 
catch on and social changes often also 
meet resistance. What makes ‘the new’ 
successful? This question also interests 
language researchers.
 
There is a big chance that your mind associates the 
word ‘innovation’ with technology, business or the 
medical world. After all, research and development 
are a central part of their business model. However, 
innovation does not limit itself to these fields. Public 
administration, the arts, religion, defense, education: 
the question whether ‘the new’ is an improvement or 
if the old should remain intact is continuously asked 
everywhere. It is never just rational consideration 
that plays a role in this. Every innovation offers both 
opportunities and risks; curiosity and fear of the 
unknown fight for dominance.
 ‘Twenty five percent of successful innovation 
revolves around the quality of the new
ideas themselves. The rest is decided by human 
factors’, explains language researcher Caroline Kroon. 
‘This means that innovation needs to be anchored in 
order to be successful. The new must connect with 
what is already known.’ How does this anchoring 
work exactly? Do the time period, place, or person 
have effect on what is required to embrace something 
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innovatie te omarmen? Bestaan er wetmatigheden? 
Deze kwesties worden momenteel onderzocht in 
waarschijnlijk het grootste geesteswetenschappelijke 
onderzoeksproject in Nederland ooit: Anchoring 
Innovation.

OUDHEID ALS SPIEGEL
Hoe valt zoiets complex als de maatschappelijke 
acceptatie van vernieuwing te onderzoeken? Allereerst 
zijn voorbeelden nodig die met enige afstand bekeken 
kunnen worden. Daarnaast moet er voldoende 
materiaal zijn dat bestudeerd kan worden, en ten 
slotte zijn wetenschappers nodig die daar vanuit 
verschillende perspectieven naar kunnen kijken. De 
Klassieke Oudheid voldoet aan al die eisen en vormt 
daardoor een interessante spiegel. Kroon: ‘In een 
relatief korte tijd vonden grote veranderingen plaats, 
op allerlei terreinen. Democratie, muntgeld, nieuwe 
literaire genres, monotheïsme: het zijn allemaal 
nieuwigheden uit dat tijdvak. Bijzonder is dat zulke 
vernieuwingen door tijdgenoten lang niet altijd als 
breuk werden ervaren. Dat wijst erop dat ze goed 
verankerd werden en maakt nieuwsgierig naar hoe dat 
precies gebeurde.’
 Om algemeen geldende inzichten over het 
spanningsveld tussen oud en nieuw te krijgen, is het 
belangrijk dat maatschappijbreed te onderzoeken. 
Samenwerking tussen taalwetenschappers, 
literatuurwetenschappers, historici, archeologen en 
andere geesteswetenschappers is daarom essentieel, 
vult taalonderzoeker Lidewij van Gils aan. Taal is van 
groot belang in het onderzoek, niet alleen omdat er 
op taalgebied vernieuwingen plaatsvonden, maar 
ook omdat taal gebruikt werd om vernieuwingen te 
verankeren. Zo bevatten teksten van klassieke auteurs 
als Livius en Cicero allerlei verankeringsmechanismen. 
Van Gils: ‘Veel van die mechanismen zijn nog altijd 
springlevend, zoals het zoeken naar common ground, 

een gezamenlijk vertrekpunt in de communicatie. 
Als taalonderzoekers verzamelen we deze 
verankeringsmechanismen en helpen we andere 
geesteswetenschappers ze ook te herkennen.’

INZICHTEN
Het onderzoek is pas begonnen en loopt nog jaren 
door. Tot dusverre leverde het onder andere het 
inzicht op dat het nieuwe zich vaak vermomt als het 
oude om acceptabel te zijn. Ook werd duidelijk dat 
wat als nieuw gepresenteerd wordt, dat lang niet 
altijd is. Politici die zichzelf als buitenstaander en 
vernieuwer presenteren, zijn dat bijvoorbeeld zelden. 
Het illustreert dat begrippen als nieuw/oud of modern/
traditioneel afhankelijk van de context positief of 
negatief worden gewaardeerd. 
 Weten we dankzij het bestuderen van de oudheid 
over enkele jaren beter wat nodig is om producten aan 
de man te brengen of de weerstand tegen omstreden 
beleid te verminderen? Dat is goed mogelijk, maar niet 
per se de ambitie van de betrokken onderzoekers. Van 
Gils: ‘We hopen eerder mensen kritischer te maken. 
Verankering, beïnvloeding en manipulatie liggen 
soms dicht bij elkaar. Wie verankeringsmechanismen 
herkent, is weerbaarder.’

Het onderzoeksprogramma Anchoring Innovation is 
ontwikkeld door een groot team van Nederlandse 
classici onder leiding van Ineke Sluiter (Universiteit 
Leiden) en André Lardinois (Radboud Universiteit). 
Het wordt gefinancierd door NWO en uitgevoerd 
door oudheidspecialisten van de onderzoeksschool 
OIKOS. Voor dit artikel is gesproken met prof.dr. 
Caroline Kroon (Universiteit van Amsterdam) en 
dr. Lidewij van Gils (Vrije Universiteit Amsterdam).

or does a form of regularity exist? This is currently 
being researched in what might well be the largest 
humanities research project in the Netherlands ever: 
‘Anchoring Innovation’.
 
THE MIRROR OF ANTIQUITY
How can something as complex as social acceptance 
of innovation be researched? First of all, examples 
are necessary that can be studied from at least 
some distance. Additionally, there must be enough 
material that can be examined. And finally, we need 
scholars who can look at it from different perspectives. 
Classical antiquity ticks all of these boxes and 
therefore provides an interesting mirror. Kroon: ‘In 
a relatively short period of time, many big changes 
took place in different areas. Democracy, coins, new 
literary genres, monotheism: these are all innovations 
from that time. It is exceptional that far from all of 
these innovations were experienced as a radical break 
by contemporaries. This suggests that they were 
well anchored and makes us curious about how this 
happened exactly.
 In order to gain general insights, it is important to 
study the tension between old and new across society. 
For this reason, collaboration between language 
scholars, literary scholars, historians, archeologists 
and other humanities scholars is essential, adds 
language researcher Lidewij van Gils. Language is of 
great importance in this research, not only because 
innovation took place within language, but also 
because language was used to anchor innovation. 
Texts by classical authors such as Livius and Cicero 
contain all sorts of anchoring mechanisms. Van Gils: 
‘Many of these mechanisms are still applied frequently, 
like searching for common ground. As language 
researchers, we examine these mechanisms and help 
other humanities scholars to recognize them as well.’

INSIGHTS
This research has only just begun and will continue 
for many years to come. So far, it has produced 
understanding, among other things, that new things 
often disguise themselves as something old in order 
to be acceptable. It has also made clear that what is 
presented as new does not necessarily have to be 
innovating. Politicians presenting themselves as an 
innovative outsider, for example, hardly ever are so. 
It shows that concepts such as new/old or modern/
traditional are regarded as positive or negative 
depending on the context.
 In a few years, will we have a better 
understanding, thanks to the studying of the classical 
era, of how to sell products or decrease resistance 
against controversial policy? Possibly, but that is 
not necessarily the ambition of the researchers 
involved. Van Gils: ‘Rather, we hope to make people 
more critical. The boundaries between anchoring, 
influencing and manipulation are sometimes unclear. 
People who recognize anchoring mechanisms have 
more control and freedom of choice.’

The research program ‘Anchoring Innovation’ has 
been developed by a large team of Dutch classicists, 
led by Ineke Sluiter (Leiden University) and André 
Lardinois (Radboud University). It is funded by NWO 
and carried out by antiquity specialists of the research 
school OIKOS. Professor Caroline Kroon, Ph.D. 
(University of Amsterdam) and Lidewij van Gils, Ph.D. 
(VU Amsterdam) were interviewed for this article.
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‘ IN KORTE T IJD VONDEN GROTE 
VERANDERINGEN PLAATS. ‘ 

‘ IN A SHORT PERIOD OF T IME,  MANY BIG 
CHANGES TOOK PLACE. ‘

‘WE HOPEN MENSEN 
KRITISCHER TE MAKEN.‘

‘WE HOPE TO MAKE PEOPLE 
MORE CRIT ICAL. ‘
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discussions on social media often end in people 
being at cross purposes, can be related to a lack of 
anchoring: there is little space for addressing common 
ground, which makes disagreements seem larger than 
they truly are.

PRESENT OR PAST
Innovation is sometimes anchored in known emotions: 
fear, anger or endearments can make someone more 
inclined to accept an unexpected change. Language 
contains elements that help engage a hearer (or 
reader) in what is told. For example, Greek and 
Roman historiographers frequently used the present 
tense in their histories for events taking place in the 
past. It is a method that is still being used, for instance 
by documentary producers or headline writers.

NEW WINE IN OLD BOTTLES
The classical era saw numerous large changes in 
a relatively short period of time. For example, the 
transition from polytheism to monotheistic Christianity. 
Its success lied, among other factors, in the fact that 
the innovation could at least cosmetically fit in with 
tradition. Bible stories were sometimes rewritten in 
the form and with the vocabulary of an epic, a literary 
genre that was common knowledge in antiquity and 
was therefore very useful as a familiar mould for new 
religious views.

presenteren. Dat discussies op sociale media vaak 
ontaarden in langs elkaar heen praten, kan worden 
gerelateerd aan een gebrek aan verankering: voor 
het benoemen van common ground is weinig ruimte, 
waardoor meningsverschillen groter lijken dan ze zijn.

TEGENWOORDIGE OF VERLEDEN TIJD
Vernieuwing wordt soms verankerd in bekende 
emoties: angst, boosheid of vertedering maken dat 
iemand sneller geneigd kan zijn een onverwachte 
verandering te accepteren. Taal bevat elementen 
die erop uit zijn de betrokkenheid van de luisteraar 
(of lezer) bij het vertelde te verhogen. Zo gebruikten 
Griekse en Romeinse historiografen in hun 
geschiedenis regelmatig de tegenwoordige tijd voor 
gebeurtenissen uit het verleden. Het is een methode 
die nog altijd wordt gebruikt door documentairemakers 
en makers van krantenkoppen.  

NIEUWE WIJN IN OUDE ZAKKEN
De oudheid kende tal van grote veranderingen in een 
relatief korte tijd. Denk aan de overgang van een stelsel 
van vele goden naar het christendom, dat maar één 
god heeft. Het succes daarvan lag er onder andere in 
dat die vernieuwing in ieder geval cosmetisch aansloot 
bij tradities. Zo kregen Bijbelverhalen soms de vorm en 
het woordgebruik van een epos, een literair genre dat 
in de oudheid algemeen bekend was en daardoor heel 
geschikt als vertrouwde mal om de nieuwe religieuze 
ideeën in te gieten.

Language is a decisive factor in the acceptance of 
innovations. Three relevant insights from classical 
antiquity.

COMMON GROUND
Every innovation needs to be communicated. A 
shared point of departure is important for successful 
communication. The start of a sentence or text 
often functions as a frame of reference: where do 
we stand, do we agree? Ending a sentence with 
‘right?’ decreases the distance between the people 
in a conversation. This principle of anchoring in the 
common ground can be found in classical texts and is 
nowadays often used manipulatively in speeches and 
advertisements, for example by presenting something 
possibly disputable as a fait accompli. The fact that 

Taal speelt een doorslaggevende rol bij de acceptatie 
van nieuwigheden. Drie actuele inzichten uit de 
klassieke oudheid:

COMMON GROUND
Iedere vernieuwing moet gecommuniceerd worden. 
Voor succesvolle communicatie is een gezamenlijk 
vertrekpunt van belang. Vaak functioneert het begin 
van een zin of tekst als zo’n referentiekader: waar 
staan we, zijn we het eens? Ook een woord als 
‘toch?’ verkleint de afstand tussen gesprekspartners. 
Dit principe van verankeren in de common ground is 
te vinden in klassieke teksten en wordt tegenwoordig 
vaak op een manipulatieve manier gebruikt in 
speeches en reclames, bijvoorbeeld door iets wat 
discutabel zou kunnen zijn direct als voldongen feit te 
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TAAL ALS 
SMEERMIDDEL
LUBRICATING LANGUAGE
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HOE UNIEK 
IS JOUW TAAL? 

HOW UNIQUE 
IS  YOUR LANGUAGE?
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WAT MOETEN TAALKUNDIGEN DOEN? 
Doorgaan met waar ze goed in zijn, natuurlijk: 
taalonderzoek. Hun ontdekkingen kietelen niet alleen 
onze geest, ze helpen ook de samenleving vooruit. Dit 
magazine bevat recente voorbeelden; Rens Bod heeft 
in De vergeten wetenschappen laten zien hoeveel 
moois de taalkunde al eeuwenlang oplevert.
 Maar wie wéét dat? Bijna niemand. Wie weet 
er überhaupt iets van taalkunde? Ook bijna niemand. 
Op school maken we kennis met Eise Eisinga, 
karstverschijnselen en formulesymbolen (Σ, Δ, ∫), 
maar niet met Ferdinand de Saussure, diglossie of 
fonetische symbolen (ə, ŋ, ʃ). En dus kramen we later 
onzin uit over taal: op feestjes, in praatprogramma’s, 
in opiniestukken. Nieuwe inzichten en ontdekkingen 
dringen niet echt door, bij gebrek aan voorkennis. 
Zelfs beleidmakers baseren zich op achterhaalde 
ideeën.
 Dus kom op, taalkundigen. Onderzoek is niet 
genoeg. Jullie vak moet een schoolvak worden. Laat 
zien dat je alfamannetjes en -vrouwtjes bent, en dwing 
het af.

Gaston Dorren is taaljournalist. Een overzicht van zijn 
werk is te vinden op taaljournalist.nl

WHAT SHOULD LINGUISTS DO?
Obviously, the answer is ‘what they are good at’: 
language research. Their discoveries do not only tickle 
our minds, but also help society move forward. This 
magazine contains some fresh examples; in his A New 
History of the Humanities, Rens Bod has revealed 
many beautiful things linguistics has already produced 
over the centuries. 
 But who really knows this? Hardly anyone. 
Who knows anything at all about linguistics? Again, 
hardly anyone. At school we get acquainted with 
Eise Eisinga, karst phenomena and mathematical 
symbols (Σ, Δ, ∫), but not with Ferdinand de Saussure, 
diglossia, or phonetic symbols (ə, ŋ, ʃ). And so, we 
talk nonsense about language when we are older: at 
parties, in talk shows, in opinion pieces. New insights 
and discoveries do not really get through because of 
the lack of prior knowledge. Even policymakers rely on 
outdated ideas.
 So, come on, linguists. Research is not enough. 
Your subject has to be taught at school. Show 
them that we do not need science to calculate the 
importance of humanities and force it on them.

Gaston Dorren is an independent journalist 
specialized in language. His work can be found on 
languagewriter.com.
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MET DE PAPLEPEL 
INGEGOTEN?

LEARNED AT MOTHER’S  KNEE?

Vanaf de geboorte hebben kinderen 
enorme behoefte aan communicatie. 
Die wordt niet altijd vervuld, zeker nu 
ouders vaak drukke levens leiden en soms 
snel zijn afgeleid door hun smartphone. 
Taalonderzoeker Claartje Levelt wil de 
bewustwording vergroten. ‘Veel ouders 
weten niet hoe belangrijk het is om met hun 
baby te praten, ook al kan die nog niets 
terugzeggen.’

WAT GEBEURT ER ALS OUDERS 
TE WEINIG MET HUN KIND 
COMMUNICEREN?
‘De mate van interactie in de eerste levensjaren heeft 
een enorm effect op de woordenschat die een kind 
ontwikkelt. Die is weer zeer bepalend voor het succes 
op school. Als een kind op zijn vierde naar school gaat 
met een taalachterstand, dan is dat zonder intensieve 
begeleiding bijna niet meer gelijk te trekken.’

WAT HEBBEN KINDEREN NODIG VOOR 
EEN GEZONDE TAALONTWIKKELING?
‘Jonge kinderen zijn heel nieuwsgierig en willen leren, 
ze schreeuwen bijna om taal. Het is dus allereerst 
belangrijk ze daarmee te voeden. Daarnaast doet 
de kwaliteit van de input ertoe. Het heeft geen zin 
om baby’s televisie te laten kijken om taal te leren. 
Hoewel ze dan een heleboel taal horen is er geen 
sprake van interactie. Het gaat erom dat ouders 
reageren op hun kind. Uit onderzoek weten we dat 
zelfs de snelheid van die reactie ertoe doet. Als de 
reactie te laat komt, dan kan de baby juist minder 
gaan communiceren.’

HET KLINKT ALSOF BABY’S AL 
DOORHEBBEN WELKE TAAL VOOR 
HEN BEDOELD IS?
‘Dat is inderdaad zo. Als ouders op een hoog 
‘babytoontje’ praten, voelen baby’s zich meer aan-
gesproken dan als ze op een normale toon spreken. 
Ook herkennen pasgeborenen al of de eigen taal 
of een vreemde taal wordt gesproken. Stel dat de 

ouders eentalig Nederlands zijn, dan heeft het kind in 
de baarmoeder de beginselen van die taal opgepikt. 
Het Nederlands is een stress-timed taal, wat betekent 
dat het een karakteristiek ritme heeft met afwisselend 
lange en korte lettergrepen. Pasgeboren baby's 
herkennen of daar sprake van is of bijvoorbeeld 
van een syllable-timed taal waarin alle lettergrepen 
ongeveer even lang zijn, zoals Spaans of Italiaans.’

BETEKENT DIT DAT KINDEREN MET 
EEN MIGRATIEACHTERGROND EEN 
GROTER RISICO HEBBEN OP EEN 
TAALACHTERSTAND?
‘Het is eigenlijk een voordeel om als kind ook een 
andere taal te leren, als je daarnaast maar voldoende 
Nederlandse input krijgt. Die hoeft niet per se van de 
ouders te komen, interactie in het Nederlands kan ook 
op de peuterspeelzaal plaatsvinden. Die moet dan wel 
worden bezocht, wat helaas juist voor deze kinderen 
niet vanzelfsprekend is. Wetenschappers zijn het eens 
over het belang van taalverwerving op jonge leeftijd, er 
ligt voor ons ook een taak om die te bevorderen.’

WAT KUNNEN WETENSCHAPPERS 
DOEN, NAAST SIGNALEREN?
‘De Amerikaanse kindertaalonderzoekers Roberta 
Golinkoff en Kathy Hirsh-Pasek zijn wat dat betreft 
inspirerende voorbeelden. Zij vroegen zich niet 
alleen af wat kinderen aan interactie nodig hebben, 
maar ondernamen ook geweldige initiatieven om in 
arme wijken de ouder-kind-interactie te stimuleren. 
In bushaltes werden bijvoorbeeld kleine spelletjes 
geplakt die een reactie uitlokken en in supermarkten 

IT  SOUNDS LIKE BABIES ALREADY 
FIGURED OUT WHAT LANGUAGE IS 
MEANT FOR THEM?
‘That is right. When parents speak in a high ‘baby 
voice’, babies feel addressed more than when parents 
speak in their normal voice. Newborns also already 
recognize whether their own or another language is 
spoken. For example, if parents only speak Dutch, the 

child has picked up the principles of that language in 
the womb. Dutch is a stress-timed language, which 
means it has a characteristic rhythm of alternating long 
and short syllables. Newborn babies can distinguish 
between this and, for instance, a syllable-timed 
language like Spanish or Italian, in which syllables 
are by and large the same length.’
 
DOES THIS MEAN THAT CHILDREN 
WITH A MIGRANT BACKGROUND 
HAVE AN INCREASED RISK OF 
DEFICIENT LANGUAGE SKILLS?
‘It actually is an advantage for children to also speak 
another language, provided that they get enough 
Dutch input as well. This does not necessarily have 
to come from the parents, they can also find Dutch 
interaction at preschool. However, they first need to 
actually go there, and it is precisely these children, 
unfortunately, for whom this is not a matter of course. 
Scholars agree on the importance of language 
acquisition at a young age, our job is also to 
promote this.’
 
OTHER THAN OBSERVE,  WHAT CAN 
SCHOLARS DO?
‘The American children’s language researchers 
Roberta Golinkoff and Kathy Hirsh-Pasek are inspiring 
role models in that respect. They did not only ask 
themselves what kind of interaction children need, 
but also took great initiatives to stimulate interaction 
between parent and child in poor neighborhoods. 
For instance, simple games were pasted in bus stops 
that would elicit a reaction and in supermarkets they 

From birth, children crave communication. 
This craving is not always fulfilled, especially 
now that parents lead busy lives and 
are sometimes easily distracted by their 
smartphones. Language researcher Claartje 
Levelt wants to increase awareness. ‘Many 
parents do not know how important it is to 
talk to their baby, even though it is not yet 
able to say something back.’
 
WHAT HAPPENS WHEN PARENTS DO 
NOT COMMUNICATE ENOUGH WITH 
THEIR CHILD?
‘The amount of interaction in the first few years has an 
enormous effect on the vocabulary a child develops. 
In turn, this is very decisive for their success at school. 
If a child starts school at the age of four with deficient 
language skills, it is very hard to improve that without 
intensive guidance.’
 
WHAT DO CHILDREN NEED FOR A 
HEALTHY LANGUAGE DEVELOPMENT?
‘Young children are very curious and want to learn, 
they almost cry out for language. So, first of all, it is 
most important to feed them with this. Additionally, the 
quality of the input matters. It does not work to simply 
put babies in front of a television. Even though they will 
hear a lot of language, no interaction takes place. 
The fact that parents respond to their child is essential. 
We have learned that even reaction time matters. If 
the parent responds too late, the baby may actually 
communicate less.’
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‘VAN TELEVISIEKIJKEN LEREN BABY'S GEEN TAAL. ’
‘PUTT ING BABIES IN FRONT OF A TELEVIS ION 

DOES NOT WORK. ’
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IN DE BAARMOEDER
Taalverwerving begint al in de laatste fase van 
de zwangerschap. De foetus hoort een gefilterde 
vorm van spraak waarin vooral ritmische kenmerken 
opvallen. In tests vlak na de geboorte blijken baby’s 
hun moedertaal te kunnen onderscheiden van 
andere talen.

NA DE GEBOORTE
In de eerste fase communiceert een baby vooral door 
te huilen en met tevredenheidsgeluidjes. Dat zijn vaak 
klinkers en geluiden als ‘mmm’. Het is belangrijk 
daarop te reageren, want dan leert een kind dat 
communiceren iets oplevert.

NA 5 TOT 6 MAANDEN: 
EXPLORATIEVE FASE
Baby’s maken allerlei gekke geluidjes en gilletjes en 
ontdekken zo de werking van hun ademhalings- en 
articulatiesysteem. Ze krijgen steeds meer controle 
over het geluid dat ze voortbrengen. Omdat ze in deze 
fase de klanken die ze horen imiteren, is voldoende 
interactie erg belangrijk.

NA 8 TOT 9 MAANDEN: BRABBELFASE
De baby is nu in staat om de kaak ritmisch open en 
dicht te doen. Als daarbij geluid wordt voortgebracht, 
ontstaan lettergrepen: dada. Omdat ‘lettergrepig’ 
gebrabbel meer op echte taal lijkt dan de gekke 
geluidjes uit de vorige fase, gaan ouders nu vaak meer 
echte taalfeedback geven. Kinderen spiegelen en laten 
hun lettergrepen steeds meer lijken op die van hun 
ouders. Zo leren ze taalspecifieke klanken produceren.

NA 12 TOT 18 MAANDEN: WOORDJES
Na een jaar komen de eerste echte woordjes. Tegen 
die tijd hebben de baby’s al een heleboel over hun 
taal geleerd. Ze weten bijvoorbeeld al wat de logische 
verhouding is tussen werkwoord en lijdend voorwerp. 
Ze passen die kennis ook toe, zelfs als hun zinnen 
maar uit twee woorden bestaan. Nederlandstalige 
kinderen zeggen bijvoorbeeld ‘pop geven’ en 
niet ‘geven pop’. Ook gebruiken ze intonatie om 
verschillende betekenissen te communiceren. Door 
daarmee te variëren, kunnen ze met een zin als ‘kip 
eten’ aangeven dat de kip eet of wordt gegeten.

IN THE WOMB
Language acquisition already takes place during the 
last stage of pregnancy. The fetus hears a filtered form 
of speech in which rhythmic characteristics particularly 
stand out. Tests taken shortly after birth show that 
babies can distinguish their mother tongue from other 
languages.
 
AFTER BIRTH
During the first phase, the baby communicates mainly 
by crying or with sounds of satisfaction. These are 
often vowels and sounds like ‘mmm’. It is important 
to react to these, because then a child learns that 
communication gets rewarded.
 
AFTER 5 TO 6 MONTHS:
EXPLORATIVE PHASE
Babies make all kinds of funny sounds and squeals 
and in doing so, they discover the ins and outs of 
their breathing and articulatory systems. They gain 
more and more control over the sounds they produce. 
Because in this phase they imitate the sounds they 
hear, sufficient interaction is very important.
 
AFTER 8 TO 9 MONTHS: 
BABBLING PHASE
The baby can now rhythmically open and close their 
jaw. When this produces sounds it forms syllables: 
dada. Because syllabic babbling resembles real 
language more closely than the funny sounds from 
the previous phase, parents often start to give more 
real language feedback. Children imitate and let their 
syllables sound more and more like those of their 
parents. This way they learn to produce language 
specific sounds.
 
AFTER 12 TO 18 MONTHS: WORDS
The first real words come after one year. At that 
time, babies have already learned a lot about their 
language. For example, they already know the logical 
relation between verb and direct object. They apply 
this knowledge, even if their sentences consist of just 
two words. For instance, Dutch children say ‘pop 
geven’ (‘doll give’) instead of ‘geven pop’ (‘give doll’). 
They also use intonation to communicate different 
meanings. Through variation they can specify whether 
‘kip eten’ (‘chicken eat’) means the chicken is eating 
or is being eaten.

Het leren begrijpen van taal gaat razendsnel. Omdat 
het zelf uitspreken van klanken en woorden allerlei 
motorische vaardigheden vraagt, duurt het ongeveer 
een jaar voordat een baby de eerste echte woordjes 
zegt. Tegen die tijd hebben ze zich al een hele 
woordenschat eigengemaakt.

Learning to understand language goes like lightning. 
Because pronouncing sounds and words requires 
all sorts of motor skills, it takes about a year before 
a baby speaks its first words. By that time, they have 
already acquired a wide vocabulary.
 

HOE LEREN BABY’S TAAL?
HOW DO BABIES LEARN LANGUAGE?

plaatsten ze bordjes met vragen aan kinderen. Alle 
initiatieven nodigden ouders uit met hun kind te praten; 
de resultaten bleken fenomenaal.’

VINDEN IN NEDERLAND OOK ZULKE 
INIT IATIEVEN PLAATS?
‘In Nederland staat het nog in de kinderschoenen. 
Zelf denk ik samen met de gemeente Leiden na over 
hoe alle jonge kinderen voldoende Nederlandse input 
kunnen krijgen. Ook werk ik met mijn Nijmeegse 
collega Paula Fikkert aan concrete toepassingen. In 
Nijmegen is bijvoorbeeld een speelhuisje ontwikkeld 
dat jonge kinderen uitnodigt te praten. Op termijn 
kunnen technische hulpmiddelen ook interessant zijn. 
Hoe kan je migranten helpen hun kinderen al op jonge 
leeftijd een taal te laten leren die ze zelf niet goed 
spreken? Het is goed denkbaar dat spraaktechnologie 
daar een rol in kan spelen. Al blijft het ook dan 
belangrijk dat ouders voldoende met hun kinderen 
communiceren.’

Prof. dr. Claartje Levelt is hoogleraar Eerste 
Taalverwerving aan de Universiteit Leiden. Ze 
richtte in Leiden het Babylab voor Taalontwikkeling 
op, waarin onderzoek wordt gedaan naar de 
taalverwerving van jonge kinderen (www.babylab-
leiden.nl).

placed signs with questions for children. All initiatives 
encouraged parents to talk to their child; the results 
were phenomenal.’
 
DO SUCH INITIATIVES ALSO TAKE 
PLACE IN THE NETHERLANDS?
‘In the Netherlands, it is still in its infancy. Together 
with the municipality of Leiden, I myself think about 
how young children can receive enough Dutch 
input. I also work on actual applications with my 
colleague from Nijmegen, Paula Fikkert. In Nijmegen, 
for example, a playhouse has been developed that 
encourages children to talk. In the future, technical 
tools can make a difference. How can you help 
immigrants teach a language to their children at a 
young age, while they themselves do not speak it 
well? It is imaginable that speech recognition could 
play a role in this. But even then it remains important 
that parents communicate enough with their children.’

Claartje Levelt, Ph.D. is professor of First Language 
Acquisition at Leiden University. She established 
the Babylab for Language Development in Leiden, 
in which young children’s language acquisition is 
researched (www.babylab-leiden.nl).
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MEERTALIGHEID: 
DE PRAKTIJK

MULTIL INGUALISM IN PRACTICE

Als kinderen naast het Nederlands ook Turks of 
Arabisch leren, wordt dat vaak gezien als belemmering 
voor hun integratie. Zouden ze al hun energie in de 
beheersing van het Nederlands moeten stoppen? 
Kinderen kunnen zonder problemen meerdere talen 
tegelijkertijd leren. Tweetalige kinderen beginnen net 
zo snel als anderen met brabbelen en hun eerste 
woordjes. Wel kost het hen gemiddeld iets meer 
tijd om op een woord te komen en maken ze zich 
onregelmatige werkwoorden en vervoegingen soms 
langzamer eigen. Daar staat tegenover dat ze sneller 
informatie leren negeren die er niet toe doet.

Dr. Evelyn Bosma en dr. Kate Bellamy zijn als 
taalonderzoekers verbonden aan de Universiteit 
Leiden. Bosma is betrokken bij AThEME, een EU-
breed project dat meertaligheid bestudeert in alle 
sectoren van de Europese samenleving.

Evelyn Bosma Ph.D and Kate Bellamy Ph.D are 
linguists affiliated with the Leiden University. 
Bosma is involved in the AThEME project, an EU-
wide initiative aimed at studying multilingualism in 
all sectors of European society.

When children, in addition to Dutch, are also taught 
Turkish or Arabic, this is often viewed as a hindrance 
to their integration process. But should they devote all 
their time and energy to the acquisition of the Dutch 
language? Children can easily learn several languages 
simultaneously. Bilingual children start babbling 
or produce their first words at the same age other 
children do. They do take slightly longer to retrieve 
words, and often have a little more trouble internalizing 
irregular verb forms. The payoff is that they are often 
quicker at learning to ignore irrelevant information.

FRIESLAND
Wat gebeurt er als kinderen gelijktijdig Nederlands 
en Fries leren? Friese kinderen hebben geen nadeel 
van hun tweetaligheid, vertelt taalonderzoeker 
Evelyn Bosma. ‘Uit mijn onderzoek bleek dat ook 
de cognitieve voordelen er niet altijd zijn. Alleen 
kinderen die beide talen ongeveer even goed 
beheersen, bleken op een aantal testen beter te 
scoren, maar dit effect verdween toen de kinderen 
ouder werden. Voor de taalverwerving is het vooral 
belangrijk dat kinderen hun thuistaal goed leren, 
dan wordt daarna een tweede taal veel makkelijker 
verworven’, aldus Bosma. ‘Het is aan te bevelen 
dat ouders met hun kinderen communiceren in de 
taal die ze zelf het best beheersen. In Friesland is 
dat vaak het Fries. Kinderen leren dan vanzelf ook 
Nederlands, op school en op straat.’

MEXICO
Meertaligen gebruiken soms elementen uit meerdere 
talen in één gesprek door elkaar heen. Dat mixen, 
door taalkundigen code-switching genoemd, werd 
lang als slecht of ‘onzuiver’ taalgebruik gezien. 
Ten onrechte, stelt taalonderzoeker Kate Bellamy. 
Zij bestudeerde in Michoacán, Mexico hoe zo’n 
honderdduizend mensen het Purépecha gebruiken, 
een taal die niet met andere talen verwant is, en 
hoe ze het mixen met het Spaans. ‘Dat vereist 
creativiteit, vaardigheid en zeer goede beheersing 
van beide talen.’ Code-switching, dat in Nederland 
voorkomt in jongeren- en straattaal, is bovenal een 
uitdrukking van identiteit. Door de meerderheidstaal 
te doorspekken met een andere taal tonen 
taalgebruikers dat ze een gelaagde identiteit hebben.

CIJFERS EN FEITEN
Meer dan de helft van de wereldbevolking is 
meertalig. Binnen Europa spreekt 46 procent één 
taal, 19 procent twee talen, 25 procent drie talen en 
10 procent vier talen of meer.

Van de Nederlandse stedelingen stond in 2011 
circa 60 procent positief tegenover het horen van 
meerdere talen in de eigen omgeving. Buiten de 
stad was dat 35 procent.

In 2001 meende 42 procent van de EU-burgers dat 
kennis van vreemde talen zinvol is. In 2012 was dit 
aantal ruim verdubbeld tot 88 procent.

FRIESLAND
What happens when children are simultaneously 
taught Dutch and Friesian? Bilingualism is no 
hindrance to Friesian children, says linguist Evelyn 
Bosma. ‘My research also shows that there are not 
always cognitive advantages to bilingualism either. 
Only children with a near-equal command of both 
languages appear to do better at some tests, but 
this advantage disappeared as they grew older. 
The most important thing with regard to language 
acquisition is a solid command of the language 
spoken at home, this makes the acquisition of any 
second language much easier. It is recommended 
that parents communicate with their children in the 
language they themselves are best at. In Friesland, 
this is often Frisian. Children will naturally acquire 
Dutch along the way, at school and in the streets.’

MEXICO
Multilinguals sometimes mix elements from two 
or more languages in one conversation. This 
phenomenon, called code-switching by linguists, 
has often been seen as bad or ‘impure’ language. 
Undeserved, says researcher Kate Bellamy, who 
studies the use of Purépecha, a language isolate 
spoken by around 100,000 people in Michoacán, 
Mexico, and Spanish. ‘It requires creativity, skill and 
a very good knowledge of both languages.’ Code-
switching, common in the Netherlands in street and 
youth language, is primarily an expression of culture 
and identity. By mixing the majority language with 
another one, speakers can differentiate themselves 
within the same society and show who they are.

FACTS AND FIGURES
Over half of the world’s population is multilingual. 
Within Europe, 46 percent of people are mono-
lingual, 19 percent are bilingual, 25 percent are 
trilingual and 10 percent of people are multilingual. 

In 2011, around 60 percent of the Dutch urban 
population expressed a positive attitude toward 
language diversity within their own environment. 
Outside the cities this was 35 percent.

In 2001, 42 percent of EU citizens said to see merit 
in the acquisition of foreign languages. In 2012, this 
number had more than doubled to 88 percent.

IDENTITE IT  /  IDENTITYIDENTITE IT  /  IDENTITY
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DIGI-TAAL: 
VLOEK OF ZEGEN?

SOCIAL MEDIA:  A CURSE 
OR A BLESS ING?

Niet lang geleden droegen sociale media 
een grote belofte in zich. Ze zouden de 
democratie vernieuwen, iedereen kan er 
immers zijn stem laten horen. Ook zouden 
ze ons blikveld verruimen en ons in contact 
brengen met andersdenkenden. Begrip 
voor elkaar zou toenemen, ongelijkheid 
afnemen. Inmiddels worden sociale media 
als WhatsApp, Twitter en Facebook vooral 
als probleem gezien. Ze brengen ons in 
een ‘filterbubbel’, werken nepnieuws in 
de hand en kunnen zelfs een bedreiging 
vormen voor de democratie. Wat doen 
sociale media met ons? Drie Leidse 
taalonderzoekers wijzen erop dat wat 
online verschijnt vaak vertekend is en 
tegelijkertijd ons dagelijks leven beïnvloedt, 
soms zonder dat we dat zelf door hebben.

ONLINE 
GROEPSVORMING
Volgens Sara Polak is het hoog tijd om meer inzicht 
te krijgen in hoe sociale media het publieke debat, en 
daarmee de maatschappij, veranderen. Ze benadrukt 
dat Twitter geen ongesorteerde vergaarbak van 
meningen en gevoelens is, maar een commercieel 
bedrijf met commerciële logica. ‘Het algoritme van 
Twitter, en in nog grotere mate dat van Facebook, 
heeft grote invloed op wat wij zien, lezen en horen. 
Het is daardoor niet zo dat door sociale media 

Not so long ago, social media seemed 
to offer so much promise. By providing a 
platform for any of us wanting our voices to 
be heard, these new media would revitalize 
democracy, while also broadening our 
horizons and bringing us into contact with 
people with differing opinions from our 
own. The greater mutual understanding this 
would create would then promote greater 
equality. By now, however, social media 
such as WhatsApp, Twitter and Facebook 
are seen as prosing problems, as well as 
offering solutions. They impose a ‘filter 
bubble’ on our lives, enabling fake news 
to circulate, and possibly even threaten 
democracy. How are social media affecting 
us? Three Leiden researchers suggest 
that what we come across online is often 
misleading, but is nevertheless impacting on 
our daily lives, often without us realizing.

ONLINE GROUP 
FORMATION
According to Sara Polak, we need to gain a better 
understanding of how social media are affecting the 
public debate and, therefore, society as a whole. 
She emphasizes that Twitter is not just a random mix 
of opinions and feelings, but a commercial business 
seeking to achieve commercial goals. ‘Twitter’s algorithm, 
and this is even more true for Facebook, has a major 
influence on what we see, read and hear. It’s simply 
not true that social media ‘just’ provide a platform for 
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iedereen gehoord wordt. Sommige stemmen klinken 
veel luider dan andere. Maar die vervorming en 
selectie zijn vrijwel onzichtbaar. Sociale media kunnen 
hierdoor een parallelle werkelijkheid creëren. Ook 
als je er geheel niet op actief bent, wordt jouw leven 
er flink door beïnvloed’, stelt Polak. Denk alleen al 
aan de grote rol die sociale media speelden bij de 
verkiezingsoverwinning van Donald Trump.

BLOKKEN VAN GELIJKGESTEMDEN
Iedereen zoekt, juist online, naar gelijkgestemden. 
Algoritmen die ervoor zorgen dat we alleen zien wat al 
in ons straatje past spelen daarbij een grote rol. Sara 
Polak laat het belang zien van online ‘constituencies’, 
blokken van gelijkgestemden. Online groepsvorming 
gebeurt vaak rond een hashtag die symbool staat voor 
het onderwerp: #MAGA (Make America Great Again), 
#metoo of recent in Nederland: #ikvaccineer. Handige 
mediagebruikers kunnen zulke hashtags gebruiken om 
doelbewust groepsgevoel aan te wakkeren. Zo kan 
een kleine groep grote invloed hebben, juist doordat 
de hype spontaan en massaal lijkt. De groep Trolls for 
Trump maakte met een slimme strategie anti-Clinton 
hashtags succesvol, daardoor leek de groep groter 
dan hij was en werd hij ook daadwerkelijk groter. 
Polak wijst erop dat autoriteit online niet altijd meer van 
belang is: ‘Je kunt online heel luidruchtig zijn met iets 
dat totale onzin is. Als de mainstreammedia vervolgens 
die online geluiden behandelt als ‘stem van het volk’, 
ontstaat een heel vertekend beeld.’

Hoe werkt online groepsvorming? Mensen worden 
vaak onbewust naar zo’n blok van gelijkgestemden 
geleid. Taal en beeld spelen daarbij een belangrijke 
rol, meent Polak. ‘Bij #metoo zie je dat de persoonlijke 
verhalen en het tonen van betrokkenheid leidend 
zijn. In het geval van Trump zie ik ‘cartoonlogica’ 
in zijn tweets. Hij twittert zó beeldend, dat je de 
cartoon al voor je ziet. Denk maar aan zijn tweet 
richting de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un: 
‘my nucleair button is bigger than yours’. Waar de 
politieke spotprent voor politici vroeger iets was om 
te vrezen, is het voor Trump zijn kracht geworden. 
Duizenden memes, GIFjes en cartoons circuleren 
online, veelal gemaakt door zijn eigen achterban. 
Polak: ‘De effecten hiervan zijn enorm. Trump lijkt die 
dynamiek beter te kunnen bespelen dan Hillary Clinton 

people wanting to express a view. Some voices are 
much louder than others. But it’s almost impossible 
to spot the selective distortion that this causes. In this 
way, social media are creating a parallel reality. And 
even if you don’t use social media, they are certainly 
impacting on your life’, says Polak. Just look at the role 
they played in Donald Trump’s election victory.

CLUSTERS OF L IKE-MINDED 
INDIVIDUALS
We all have a tendency to gravitate toward like-
minded people, especially online. And this tendency 
is reinforced by algorithms that ensure that the posts 
we see online mostly reflect our own view of the 
world. Sara Polak highlights the importance here of 
online “constituencies”. In other words, the clusters of 
like-minded individuals who form groups online, often 
around a hashtag such as #MAGA (Make America 
Great Again), #metoo or, as recently seen in the 
Netherlands, #ikvaccineer (#ivaccinate). By skillfully 
using these hashtags to create or cultivate a sense of 
belonging, numerically small groups can become very 
influential and trigger a hype that seems spontaneous 
and massive. The group ‘Trolls for Trump’, for instance, 
used a cunning strategy to hype up anti-Clinton hashtags, 
thus making the group seem larger than it really was. 
And that, in turn, attracted more people. Polak points 
out that authority often no longer matters online. 
‘You can make a lot of noise about something that is 
complete nonsense. Once the mainstream media start 
treating that online noise as “the voice of the people”, 
our view of “the people” gets distorted.’

How do groups form online? People are often unwittingly 
directed toward clusters of other like-minded indivi-
duals. As Polak explains, language and images both 
play an important part in this process. ‘In the #metoo 
movement we saw that personal stories and feelings of 
compassion were key factors in forging a constituency. 
And in the case of Trump, I see a “cartoon logic” in 
his tweets. These are so graphic that you can almost 
picture the cartoon. Just think of his tweet aimed at 
the North Korean leader Kim Jong-Un: “My nuclear 
button is bigger than yours”. While politicians used to 
dread political cartoons, for Trump they are a strength. 
There are thousands of memes, GIFs and cartoons 
circulating online, most of them generated by his 
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EBOLA OP TWITTER
Sara Polak onderzocht hoe er in Amerikaanse tweets gesproken werd over de ebola-epidemie van 
2013-2015. Het taalgebruik bleek vergelijkbaar met verhalen die eerder klonken over bijvoorbeeld de 
aidsepidemie, het zikavirus en SARS. Zoals in vele outbreak-narratives werden patiënten ‘verdachten’: 
de term ‘ebola-suspects’ ging rond, zowel op Twitter als in de reguliere media. Ook doken er verhalen op 
over een Patient Zero, de eerste patiënt die met kwade bedoelingen het land binnen zou zijn gekomen. 
In het taalgebruik herkent Polak bovendien veel elementen uit zombieverhalen: het zou gaan om hordes 
ebolapatiënten die ‘buiten gehouden’ moeten worden. Ook de fascinatie voor en focus op grote, gruwe-
lijke wonden die het resultaat zijn van de ziekte vertonen overeenkomsten met zombieverhalen. Dit type 
taalgebruik werd zonder enige medische kennis van zaken maar mét duidelijke politieke bedoelingen 
gebruikt en werkte mee aan het creëren van de ‘Ebola scare’ in de Verenigde Staten: ‘De angst voor het 
virus werd haast besmettelijker dan het virus zelf.’

EBOLA ON TWITTER
Sara Polak has researched how the Ebola outbreak of 2013-2015 was discussed on social media in the 
United States. She found the language used in these discussions to be comparable to the narratives 
surrounding both the AIDS epidemic and the outbreaks of the Zika virus and SARS. As in many ‘outbreak 
narratives’, patients were regarded as ‘guilty by association’, with the term ‘Ebola suspects’ popping up both 
on Twitter and in traditional media. Many stories focused on a ‘Patient Zero’ who entered the country with the 
express aim of wreaking havoc. Polak describes the language used as reminiscent of zombie stories, with talk 
of hordes of patients needing to be ‘kept out’. Another factor these stories had in common was a fascination 
with and focus on the large, gory wounds the diseases caused. While the language used on social media 
in the US lacked any basis in medical knowledge, it served a clear political purpose and helped cultivate an 
‘Ebola scare’. As Polak commented, ‘The fear of the virus was almost more contagious than the virus itself.’

destijds. Net als Obama vertrouwde zij nog op basale 
overeenstemming over feiten in het publieke debat, 
iets dat op sociale media verdwenen lijkt. De impact 
en de reikwijdte van sociale media worden onderschat 
en we begrijpen nog niet goed hoe ze ons denken en 
gedrag, en dus onze leefomgeving, beïnvloeden.’

Dr. Sara Polak is universitair docent American Studies 
aan de Universiteit Leiden. Haar onderzoek focust 
zich op de vorm en invloed van verhalen die we 
onszelf en elkaar vertellen.

own supporters. And they’re having a huge impact.’ 
According to Polak, ‘Trump seems better equipped 
to deal with these dynamics than Hillary Clinton was. 
Just like Obama, she still trusted in general public 
consensus on basic facts. But this is something 
that seems to have disappeared in the era of social 
media. The impact and scope of social media are still 
underestimated. And we do not yet really understand 
how they are influencing our thinking and behavior 
and, by extension, the world we live in.’

Sara Polak Ph.D is a university lecturer in American 
Studies at Leiden University. Her research focuses 
on the nature and influence of the stories we tell 
ourselves and each other.
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Dat de reikwijdte van sociale media groot is en ze 
op grote schaal misbruikt kunnen worden, weten 
onderzoekers Peter Burger en Alexander Pleijter als 
geen ander. Al ruim voor Donald Trump het begrip 
wereldwijd op de kaart zette, hielden zij zich bezig 
met ‘fake news’. Hun initiatief Nieuwscheckers, 
geïnspireerd op een project van de opleiding 
Journalistiek in Tilburg, bestaat sinds 2009. Samen 
met studenten ontmaskeren zij sindsdien nepnieuws. 
 Sinds die begintijd is er veel veranderd, vertelt 
Burger: ‘Bij berichten die wij checken is vaak terug te 
vinden waar het is ‘misgegaan’: onderzoeksresultaten 
zijn verkeerd geïnterpreteerd, cijfers kloppen niet of 
een persbericht is te stellig geschreven. Meestal wordt 
niet met opzet onjuiste informatie verspreid. In de 
begintijd van Nieuwscheckers kwamen we maar heel 
weinig berichten tegen die totaal verzonnen waren. De 
afgelopen vier, vijf jaar is er echter een industrie aan 
pulpberichten ontstaan. Het zijn berichten die eruitzien 
als echt nieuws, met eenzelfde soort taalgebruik en 
uiterlijk, waar mensen zich over kunnen verbazen 
of verontwaardigen en die daarom gretig gedeeld 
worden’.
 Terwijl in de Verenigde Staten nepnieuws 
regelmatig vanuit ideologische motieven gemaakt en 
verspreid wordt, is politiek geïnspireerd nepnieuws in 
Nederland een uitzondering. Burger: ‘Geld verdienen 
is hier de belangrijkste intentie van de schrijvers van 
nepnieuws’. ‘Best innovatief, als je erover nadenkt’, 
vult Pleijter aan. ‘Het aloude principe dat wie geld 
wil verdienen naamsbekendheid en een reputatie 
moet opbouwen geldt niet langer. Veel sites waarop 
het nepnieuws voor het eerst verschijnt zijn bij het 
publiek totaal onbekend. Het is voldoende om likes 
te verzamelen voor je Facebookpagina, zodat je je 
berichten kunt pushen bij gebruikers. Die klikken erop 
omdat het onderwerp ze aanspreekt; van welk medium 
ze komen, hoeven ze niet te weten. Zo kunnen die 
media, ondanks een lage naamsbekendheid, toch 
bezoek trekken en geld verdienen.’ 

That the outreach of social media is immense, and that 
they can therefore be abused on an immense scale is 
something researchers Peter Burger and Alexander 
Pleijter know all too well. Long before Donald Trump 
added the term to the global lexicon, they were 
already investigating ‘fake news’. Their initiative, 
Nieuwscheckers (News checkers), inspired by a 
project done at the University of Tilburg, was founded 
in 2009. Since then, they have been working with 
students to expose fake news.
 A lot has changed since their start-up days, 
Burger recounts: ‘Of the articles we check, it 
usually soon becomes clear where it “went wrong”: 
research findings were interpreted incorrectly, the 
data doesn’t check out or a press release contains 
a sweeping statement. Generally, faulty information 
is not spread with malicious intent. In the early days 
of Nieuwscheckers, we rarely encountered true 
fabrications. However, over the course of the past four 
to five years, junk writing has become a whole industry 
of its own.’
 Though in the United States fake news is 
often spread with ideological motives, politically 
inspired fake news is the exception to the rule in the 
Netherlands. Burger: ‘Making money is the primary 
objective to writers of fake news’. ‘Pretty innovative, if 
you think about it,’ Pleijter adds, ‘The age-old principle 
of having to make a name for oneself and build a 
credible reputation simply no longer applies. Many 
websites presenting fake news are ones the public 
has never heard of before. It is enough to accumulate 
a large number of likes on your Facebook-page, 
enabling you to push your articles into people’s news 
feeds. People will click it if the topic appeals to them; 
they don’t care about what media outlet it’s from. 
This way, these websites can amass views and make 
money.’

TRUST 
It is not only money-hungry junk writers who distribute 

DE NEPNIEUWSINDUSTRIE 
THE FAKE NEWS INDUSTRY

VERTROUWEN
Niet alleen op geld beluste pulpschrijvers verspreiden 
nepnieuws. Ook de politie gaat wel eens met 
berichtgeving de mist in, zoals met het bericht 
‘Marokkanen leren voor tasjesdief’. Dit bericht was 
te herleiden tot uitspraken van de Goudse politiechef 
die niet hard te maken waren. Burger: ‘Journalisten 
nemen berichten vaak te gemakkelijk over, terwijl 
ze snel te controleren zijn door even te googelen of 
iemand te bellen’. Het vertrouwen in politiek en media 
is in Nederland nog steeds hoog, maar steeds vaker 
klinkt de vraag ‘kun je dan helemaal niemand meer 
vertrouwen?’. ‘De onzekerheid bij mensen over wat 
waar is en wat niet en welke bronnen te vertrouwen 
zijn, is een ongewenst bijeffect van het wijzen op 
nepnieuws’, vertelt Pleijter. ‘Een probleem is ook dat 
het niet direct herkenbaar is aan het taalgebruik.’ 
Terwijl spamberichten via e-mail vaak gemakkelijk te 
herkennen zijn door de spelfouten, uitroeptekens of 
het vreemde taalgebruik, is dat bij nepnieuws niet het 
geval. Het taalgebruik en type koppen kunnen net zo 
goed gebruikt worden door serieuze media. 
 Juist daarom is het belangrijk dat mensen beter 
zicht krijgen op de werking en de invloed van sociale 
media. Burger maakt zich er hard voor dat mensen 
zelf vaker controleren waar nieuws vandaan komt. ‘Ik 
vind het een basisvaardigheid dat je uit kunt zoeken 
waar een afbeelding op internet vandaan komt’. In 
de toekomst zal dit misschien niet meer altijd nodig 
zijn, vertelt Pleijter: ‘Geautomatiseerd factchecken 
zal een vlucht nemen. Hierbij wordt spraak naar tekst 
omgezet en automatisch doorzocht op stellingen. Dit 
resulteert in te checken uitspraken. In de toekomst zou 
dit gekoppeld kunnen worden aan andere databases, 
zoals cijfers van het CBS, zodat claims direct 
gecontroleerd kunnen worden.’ ‘Maar journalisten 
blijven daarbij natuurlijk altijd nodig’, verzekert Burger.

Dr. Peter Burger is universitair docent journalistiek en 
nieuwe media en coördinator van Nieuwscheckers. 
Hij onderzoekt nepnieuws, broodje-aapverhalen en 
andere folklore. Dr. Alexander Pleijter is universitair 
docent online journalistiek en coördinator van 
Nieuwscheckers. Beiden zijn verbonden aan de 
Universiteit Leiden.

fake news. Even the police is occasionally on the 
wrong side of things, like in the article ‘Moroccan 
immigrants practice purse snatching’. This article can 
be traced back to a statement made by the chief of 
police in Gouda, which turned out to be unfounded. 
Burger: ‘Journalists often take such stories and run 
with it, even though they are quite easy to fact-check 
by simply googling or calling someone.’ The trust in 
politicians and media is still strong in the Netherlands, 
but the question of ‘can’t you trust anyone anymore 
these days?’ seems to pop up more and more often. 
‘The uncertainty people feel with regards to what is 
and isn’t true, and which sources are credible, is a 
nasty side effect of exposing fake news,’ says Pleijter. 
‘The trouble is that you often cannot tell it is fake from 
the language use.’ Although spam emails are often 
easily recognizable from their poor spelling, shouty 
exclamation marks or strange sentence structure, this 
is not the case for fake news. The language and type 
of headlines used is often indistinguishable from that 
of credible media sources.
 This is exactly why it is so important that people 
gain more insight into the workings and effects 
of social media. Burger advocates people taking 
responsibility in checking where news stories come 
from. ‘The way I see it, being able to trace where a 
picture on the internet originated from is basic skill.’ 
In the future, this may not always be necessary 
anymore, says Pleijter: ‘Automated fact-checking is 
going to take a leap forward. This means speech 
gets converted to text in real-time and checked for 
statements. These are then fact-checked. In the future, 
this technology may be linked to other databases, 
such as the statistics of CBS, so that claims can 
immediately be verified.’ ‘But journalists will always 
be needed,’ Burger asserts.

Peter Burger Ph.D. is university lecturer in journalism 
and new media, and coordinator of Nieuwscheckers. 
He does research on fake news, urban legends and 
other folklore. Alexander Pleijter Ph.D. is university 
lecturer in online journalism and coordinator of 
Nieuwscheckers. Both are affiliated with Leiden 
University.
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Is dat lollige bericht op Facebook totale 
onzin of kun je het met een gerust hart 
delen? Kan dat krantenbericht over een 
nieuw geneesmiddel kloppen? En zijn de 
beelden die je op Twitter langs ziet komen 
wel echt? Zó check je het zelf:

CHECK DE FOTO
Ga via Google Image Search of Tineye Reverse Image 
Search na of een foto echt op de veronderstelde tijd 
en plaats gemaakt is. 

CHECK DE VIDEO
Iets ingewikkelder: zoek uit waar een filmpje vandaan 
komt. Dit kan met de InVID Verification Plugin, te 
vinden op invid-project.eu.

CHECK HET ONDERZOEK
‘Dat blijkt uit onderzoek’ is een van de meest gebruikte 
zinsneden om een bericht autoriteit toe te kennen. 
Maar bestaat dat bewuste onderzoek wel? Probeer 
het originele onderzoek eens te vinden.

CHECK DE BRON
Waar komt een nieuwsbericht vandaan? Bekijk 
altijd of de bron betrouwbaar is. Bekende satirische 
websites zijn speld.nl en nieuwspaal.nl. Obscure 
sites die grossieren in het maken en verspreiden van 
nepnieuws imiteren vaak authentieke nieuwsbronnen 
door kleine wijzigingen aan te brengen in de URL. 

CHECK JEZELF
Doorzie jij nu hoe nepnieuws succesvol wordt? Test 
het met Slecht Nieuws, een game van DROG, waarbij 
je zelf publiek en invloed wint door nepnieuws te 
verzinnen en te publiceren. Te vinden op wijzijndrog.nl 

Is that funny post on Facebook complete 
nonsense or can you share it guilt-free? Can 
you trust that newspaper article about a 
new drug? And are those images you see 
on Twitter even real? This is how you can 
check for yourself:

CHECK THAT PHOTO
Use Google Image Search or Tineye Reverse Image 
Search to verify if a photo was really taken at the 
presumed time and place.

CHECK THAT VIDEO
Slightly more complicated: check where a video 
originated from. For this you can use InVID Verification 
Plugin, available from invid-project.eu.

CHECK THAT RESEARCH
‘Studies have shown’ is one of the most-used phrases 
to add a touch of authority to an article. But have 
studies actually shown that? Try checking if you can 
find the actual research online.

CHECK THAT SOURCE
Where did that article come from? Always check if the 
source is credible. Famous Dutch satirical websites 
are speld.nl and nieuwspaal.nl. Obscure websites 
making money off producing and distributing fake 
news often imitate authentic news outlets by making 
small adaptations to the URL.

CHECK YOURSELF
Are you now clear on how fake news becomes hype? 
Test yourself with Slecht Nieuws (Bad news), a game 
created by DROG, the aim of which is to gain publicity 
and influence through producing and publishing fake 
news. You can find the game on wijzijndrog.nl.

HERKEN JIJ  NEPNIEUWS?
CAN YOU RECOGNIZE FAKE NEWS?
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Moet je Nederlands beheersen om echt Nederlander 
te zijn? Recent onderzoek van het PEW Research 
Center liet zien dat de nationale taal overal belangrijk 
is om er ‘echt bij te horen’.  Maar Nederland is 
daarin de koploper: 84 procent van de Nederlanders 
vindt Nederlands spreken heel belangrijk. Daarmee 
scoren we nog hoger dan Hongaren, Fransen en 
Duitsers. Heel anders staat het met het belang van de 
geboortegrond en de culturele tradities. Op die punten 
bungelen we juist onderaan het lijstje van onderzochte 
landen. Je kunt een prima Nederlander zijn als je van 
buiten komt en niet mee wilt doen aan Sinterklaas. 
Opvallend, want bijvoorbeeld de Hongaren staan ook 
op die punten fier bovenaan. Hongaar ben je alleen 
als je je geboorteplaats zorgvuldig kiest, en meedoet 
aan nationale tradities. Wat natuurlijk alleen lukt als je 
Hongaars spreekt. Wij hebben het dan maar makkelijk. 
Taal is zeg maar echt ons ding.

Maaike Verrips is directeur van het DRONGO 
talenfestival.

Do you need to speak Dutch to truly be Dutch? A recent 
survey of the PEW Research Center showed that the 
national language is important everywhere to ‘really fit 
in’. But the Netherlands takes the lead: 84% of Dutch 
people think speaking Dutch is very important. This 
means we score even higher than the Hungarians, 
French and Germans. Completely different, however, 
is the relative importance of birthplace and cultural 
traditions. With respect to that, we rank among the 
lowest in the pool of surveyed countries. You can 
easily be Dutch if you’re from outside and do not 
want to join the Sinterklaas festivities. That is striking, 
because the Hungarians proudly rank among the top 
countries here as well. You are only truly Hungarian 
if you carefully pick your birthplace and join in with 
national traditions. Which, of course, only works if you 
speak Hungarian. We took the easy road: language is 
our identity, our thing.

Maaike Verrips is the director of the DRONGO 
language festival.

ONS DING 
OUR THING

WIST JE DAT / DID YOU KNOW
93 procent van de Nederlanders bezit een smartphone, het hoogste percentage ter wereld.

93% of Dutch people own a smartphone, the highest global percentage.
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MAAKT TAAL
ONS GELUKKIG?
DOES LANGUAGE MAKE 
US HAPPY?
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