107

Mei 2015

Redactioneel
Stemhebbend of stemloos
In de zesde klas schreef ik mijn profielwerkstuk met de titel ‘daar is geen taal aan
vast te knopen’ en nog steeds verwonder ik me over de uiteenlopende manieren
waarop we onduidelijkheid proberen te voorkomen. Dat schijnt het minst goed te
gaan in het Chinees. Misschien wel beter dan gesproken taal om dit te doen, is gebarentaal, maar we willen ons hoe dan ook uitdrukken met taal. Wie herkent het scenario niet waar niet-dove mensen tegen dove mensen gaan roepen, omdat ze het dan
misschien wel verstaan? Of tegen iemand die een vreemde taal spreekt, extra gaan
articuleren in je eigen – voor hen natuurlijk ook vreemde – taal? Ook als we ons op
onbekend terrein begeven, gaan we er vanuit dat we met taal verder komen. En als
we ons er niet langer mee kunnen uitdrukken, zoeken we allerlei manieren om dat
vermogen terug te krijgen of na te bootsen. Zonder of met stem, maar zonder taal
komen we nergens.
Met de nieuwe vormgever, Youri Nijboer, en nieuwe redactrice Livia Faverey, is het
KAT-blad weer goed gevuld met allerlei talige disciplines: van fonetiek tot interlinguïstiek en van semantiek tot psycholinguïstiek. Maar het belangrijkste zijn de
schrijvers van de artikelen die weer bewijzen hoe veelzijdig en vooral leuk Taalwetenschap is!
Om erachter te komen wat er verder allemaal met een studie Taalwetenschap mogelijk is, is Leven na Taalwetenschap op 3 juni het uitgewezen evenement. Ook de rest
van de eerste week van juni staat volledig in het teken van taal met op 2 juni het
hoogtepunt: het Lustrum van VOS.
Emma Kemp
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Inzicht in gebarentalen
interview met Beppie van den Bogaerde

Beppie van den Bogaerde is, zoals ze zelf zegt, een stapelaar. Ze begon haar
schoolcarrière op de havo, waarna ze de opleiding tot tolk/vertaler Engels
heeft gedaan. Daarna besloot ze door te gaan op het gymnasium, zodat ze op
de universiteit er achter kon komen ‘hoe alles eigenlijk zat’. Nadat ze nog een
studie Engels afrondde en haar onderwijsakte haalde, naast haar gezin met
drie jonge kinderen, kwam ze in 1985 in aanraking met Taalwetenschap. Het
was in deze tijd dat ze besloot zich meer te verdiepen in gebarentaal.
‘Ik wilde een aparte taal, iets van een hele andere taalfamilie, alle Europese
talen had ik wel gezien. Het liefst ging ik veldwerk doen, maar met drie kleine
kinderen werd dat lastig. Met gebarentaal kon ik toch veldwerk doen, maar
dan dichtbij.’ Nu zet ze zich onder andere in voor meer aandacht voor gebarentaal en de erkenning van gebarentaal als officiële taal.
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In 1997 werd Sam Pattipeiluhu gevraagd om de opleiding
leraar/tolk Nederlandse Gebarentaal op te zetten bij Hogeschool Utrecht. Beppie hebben ze gevraagd om hieraan
mee te werken. ‘Het was een goede timing, in 1996 was
mijn contract als AIO gestopt, en ik was thuis mijn proefschrift aan het afronden.’ Door de unieke combinatie van
tolk/vertaler en haar kennis van gebarentaal bleek zij een
logische keuze als curriculumontwikkelaar.
Sinds 1984 bestond er al een tolkenopleiding vergelijkbaar
met een Mbo-opleiding: zowel leren als werken, met als
studenten vooral coda’s (horende kinderen van dove ouders), die al konden gebaren. Daarna kwamen er steeds
meer mensen die gebarentaal als tweede taal wilden leren.
‘Het bleek dat het gebarenniveau van de tolken onvoldoende was, daarom is de opleiding een jaar langer gemaakt,
maar dat was helaas ook niet voldoende. Op basis van onderzoek naar Nederlandse Gebarentaal (NGT) dat onder
andere in Amsterdam en Leiden is gedaan en de NGTmodules die al door het Nederlands Gebarencentrum voor
belangstellenden waren ontwikkeld, hebben we op de HU
NGT-modules ontwikkeld, die de UvA later ook is gaan
gebruiken.’
De eerste oratie in gebarentaal
Beppie was de eerste hoogleraar die haar oratie in gebarentaal deed. ‘Omdat het nooit eerder gedaan was, waren er
natuurlijk geen voorbeelden van. Het is lastig voor mij als
tweedetaalverwerver om zoiets formeels te doen. Ik heb
een accent in gebarentaal, maar iedereen begreep me wel.’
Volgens Beppie is het net als in gesproken taal: in verschillende situaties gebruik je een ander register, bijvoorbeeld onder vrienden of op je werk. Ook lezingen hebben
een ander register met andere gezichtsuitdrukkingen. In
gebarentaal wordt langzamerhand verschillende registers
ontwikkeld, zo zijn er bijvoorbeeld steeds meer doven die
lezingen in NGT geven.
‘Ik wilde met mijn oratie veel aandacht vragen voor gebarentaal en dat is gelukt, maar met als gevolg dat er minder
aandacht voor de inhoud van mijn oratie was. Het onderzoek dat op universiteiten en Hbo wordt gedaan, moet de
opleidingen voeden. Meer onderzoek vanuit de praktische
kant zou terug moeten stromen naar de universiteit, dan
kan het onderzoek uit de praktijk ook de theorie weer ondersteunen,’ aldus Beppie.
Kennis van gebarentaal
In een eerdere editie van het KAT-blad verscheen een ingekort artikel uit de Taal Canon met de titel ‘Kun je alles
zeggen in gebarentaal?’. De reden dat mensen hierover
twijfelen, is omdat veel mensen, ook taalkundigen, niet
weten hoe NGT met gesproken Nederlands verweven is.
Door langdurig contact tussen gesproken Nederlands en
NGT zijn ze gemengd geraakt, waardoor de gesproken
component erg belangrijk is geworden in NGT. De morfologie en syntaxis van NGT heeft daarentegen echter weinig
met gesproken Nederlands te maken. Toch is het niet mogelijk om het Nederlands uit het NGT halen, dan zouden
we andere vormen moeten bedenken om informatie door te
geven, zoals ze in American Sign Language met vingerspelling doen.
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Wat zijn nu eigenlijk de voordelen van gebarentaal? We
weten dat het met gesproken taal lastig is door elkaar heen
te praten, met gebarentaal is dit een stuk makkelijker. Een
ander voordeel is dat je meer communicatie op afstand
kunt doen. Beppie noemt ook nog dat doven goede communicatoren zijn, als ze gebarentaal als eerste taal hebben.
Als gebaarder heb je een pre boven gesproken talen, omdat
de visuele signalen erg belangrijk zijn. ‘Doven kunnen
zich internationaal heel goed redden, vanwege het gebarenvoordeel. Met andere doven kunnen ze binnen korte tijd al
breed en diep goed communiceren met elkaar. Dit is een
belangrijk aspect van de Deaf Gain, de idee dat doven iets
positiefs toevoegen aan de maatschappij. De communicatie
is namelijk heel speciaal.’
Status van gebarentaal
Beppie pleit ervoor om de status van gebarentaal te verbeteren. De PvdA is op dit moment bezig NGT erkend te
krijgen op hetzelfde niveau als het Fries, zodat er meer
rechten ontleend kunnen worden. Voor het Fries is het in
de wet opgenomen dat alle overheidswegen tweetalig gedaan moeten worden. Voor doven zou dit ook mogelijk
moeten zijn, want nu moeten ze altijd via het Nederlands
aan hun informatie komen.
‘De functionele erkenning hebben we al, opleidingen en
onderzoeken, dat kan voldoende zijn voor sommige mensen. In landen waar de gebarentaal wel wettelijk verankerd
is, maakt het toch een groot verschil. Obama heeft standaard een tolk naast zich, waardoor zijn toespraken altijd
toegankelijk zijn voor doven. Rutte daarentegen, wordt
niet ondertiteld of getolkt, pas in tweede instantie zijn doven in staat, na ondertiteling, zijn gesprekken te volgen.
Eigenlijk is dit rechtsongelijkheid, maar omdat NGT niet
erkend is, is het geen rechtsongelijkheid. Als het wel gebeurt, is het een gunst.’ vertelt Beppie.
Sociaal en maatschappelijk voelen de doven daardoor een
ongelijkheid, en omdat een tolk niet altijd beschikbaar is,
is het volgens Beppie belangrijk om gebarentaal te erkennen, niet alleen in hoognodige situaties.
Gelukkig wordt er steeds meer tweetalig onderwijs aan
doven gegeven en hebben de goede tweetaligen meer ontplooiingskansen dan vroeger. Ze maken carrière en krijgen
banen waardoor ze zichtbaarder worden. Toch is alleen
erkenning niet voldoende, zegt Beppie: ‘Alle gebarentaalondersteuning berust nog steeds op gunsten, terwijl we
willen dat het een recht wordt.’ Om dat te bereiken hopen
onder andere Beppie en de dovengemeenschap natuurlijk,
dat de PvdA met een goed stuk op de proppen komt waar
geen speld tussen te krijgen is, zodat NGT eindelijk erkend
kan worden.
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Livia Faverey
& Emma Kemp

Studiereis VOS 2015
verslag van de reis naar Thessaloniki

Op de vraag of het Griekse schrift echt zo lastig is voor een beginner, is het
antwoord ‘ja’, zeker zonder Latijn schrift als ondersteuning. Het stereotype
dat Grieken lui zijn is half bevestigd: ze houden de hele middag siësta, maar
werken ’s avonds wel door tot een uur of tien. Ook kroegen blijven de hele
nacht open, maar als je een taxichauffeur vindt die Engels spreekt, kom je altijd weer bij het hostel terecht.

Van 22 tot en met 25 april hebben we met 22 mannen en
vrouwen Thessaloníki verkend. We hebben ons door bijna
allerlei vervoersmiddelen laten vervoeren: per vliegtuig,
bus, taxi, boot, te voet en te nek. Buskaartjes schijnen een
luxe te zijn, maar over de stiptheid van de bussen viel niet
te klagen.
Het grootste gedeelte van de reis hebben we te voet doorgebracht. Enkele Griekse studenten waren zo vriendelijk
om ons een rondleiding te geven en namen ons uiteindelijk
mee naar het mooiste uitzicht boven in de stad. Onder het
genot van een biertje kon zo een deel van de groep hier,
vlakbij de stadsmuur, onder het genot van een biertje, over
de hele stad uitkijken.
Grieks eten was er in overvloed. Overal in de stad waren
eettentjes te vinden waar men tot laat in de avond kon dineren. Dat de Griekse bevolking veel later at dan wij hier
in Nederland doen, bleek toen wij gingen dineren in een
lokaal restaurant. Terwijl wij net waren begonnen aan ons
dessert, liepen de eerste Grieken pas binnen. Rond een uur
of 23:00 begonnen zij met het bestellen van het voorgeKAT-blad #107

recht. Elke avond als we terugliepen naar ons hostel werden we overrompeld door lekkernijen, die tot laat in de
avond te koop waren. Naast de volle terrasjes, barstte het
van de patisserieën en ijswinkels, die klanten hadden tot in
het nachtuur.
Voor de vegetariërs onder ons was het een lastige stad,
aangezien alle hoofdgerechten voornamelijk uit vlees bestaan. Vaak bestond hun avondmaal daardoor uit Griekse
salades en flink bord met gegrilde groentes. Toch hebben
de vier vegetariërs in de groep hun best gedaan een volwaardige lunch te vinden, waardoor ze helaas het uitzicht
boven in de stad hebben moeten missen.
De stad zelf staat onder de bezoekers bekend als een stad
vol geheimen. Naast onze dagelijkse besteding hebben wij
daarom ons best gedaan in de zijstraatjes allerlei unieke
schoonheden te ontdekken. Denk hierbij aan bijvoorbeeld
oude marktjes, historische beelden en bouwvallige straten,
maar ook verschillende kleine religieuze gebouwen en
hedendaagse kunst.
6

Het belangrijkste deel van de reis was natuurlijk de workshop, waar taalwetenschappers vanuit alle hoeken van Europa vertelden over hun onderzoek naar tweetaligheid. Pieter Muysken gaf een overzicht van de codeswitchingtheorieën en combineerde dit met haar eigen onderzoek; Aafke Hulk gaf mooie, uitgebreide voorbeelden
bij haar onderzoek naar tweetalige kinderen en hun begrip
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van reflexieven en voornaamwoorden; en ook de beruchte
relatieve bijzinnen kwamen weer aan bod bij Enkeleida
Kapia, zij deed onderzoek naar alfabetisering. En ja, de
dia’s zouden online worden gezet.
Buiten het universiteitsgebouw sprak Pieter Muysken ons
nog even aan. Later merkte hij op dat er een aantal slimme
koppen onder de UvA-studenten zaten!
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Emma Kemp

De A van Amalia, Alexia en Ariane
over klinkers en voornamen

Het Nederlandse koningshuis is er een goed voorbeeld van: vier van de zes
generaties vrouwen kregen een naam met een /a/ op het einde: Wilhelmina,
Emma, Juliana en Bernarda. Beatrix en Irene zijn de vreemde eenden in de
bijt. Waar komt deze voorkeur voor meisjesnamen eindigend op een /a/
vandaan en is deze trend er nog steeds? En hoe zit het eigenlijk met klinkers
in jongensnamen?
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Populaire namen
In de database van het Meertens Instituut staat een
top 99 van zowel meisjesnamen als jongensnamen.
Deze twee lijsten laten zien welke namen het populairst waren bij Nederlandse ouders in 2013.
Opvallend is dat 36 van de meisjesnamen op een /a/
eindigen, terwijl in de lijst met jongensnamen dat
maar drie namen zijn, te weten Luca, Noah en
Joshua. In totaal eindigen er slechts 14 namen op
een klinker. De meest voorkomende eindmedeklinker
is een /n/, ook de /s/ is populair. Bij de meisjesnamen zijn de eindmedeklinkers helemaal niet in trek,
toch staat Tess op nummer één in de top 99, gevolgd
door twaalf namen met een klinker op het eind.
In de top 25 in de periode tussen 1870 en 1947 eindigen zelfs alle eerste acht meisjesnamen op een /a/.
Bij de mannen eindigen alle namen in de lijst op een
consonant, met de meerderheid op een /s/, nog een
restant van –zoon.
Er is slechts één meisjesnaam in de top 99 die op
een /o/ eindigt: Bo. Grammaticaal gezien is dit geen
correcte naam voor een vrouw, omdat het afgeleid is
van het Franse ‘beau’ dat de mannelijke vorm van
‘mooi’ is. Belle is officieel wel weer een vrouwelijke
naam, inclusief voorklinker.
De jongens blijken te zijn overgeleverd aan achterklinkers en het liefst ook gesloten, meisjes krijgen een
voorklinker. De kans is ook niet groot dat een meisje
Nico zal heten, maar wel Nikki.

Toekomstige ouders die op zoek zijn naar een ‘stoere
meisjesnaam’ willen juist geen naam die eindigt op
een klinker, dit vinden ze ‘te meisjesachtig’. Dit kan
verklaren waarom Tess op nummer één staat: er lijkt
een voorzichtige trend te zijn om het vrouwelijke aspect uit namen weg te krijgen.
Een andere verklaring voor de grote hoeveelheid klinkers in meisjesnamen is dat vrouw-woorden gemaakt
worden door aan man-woorden een klinker toe te
voegen. Docent wordt docente, kapper wordt kapster,
secretaris wordt secretaresse. De vrouwelijke varianten eindigen niet altijd op een klinker, maar vaak wel.
In het Indo-Germaans wordt de (voor)klinker duidelijk geassocieerd met vrouwelijkheid, ook de sjwa, die
veel wordt gebruikt bij verkleinwoorden. Vaak is de
vrouwelijke variant van een mannennaam makkelijk
te voorspellen: Cornelis wordt Cornelia, Hendrik
wordt Hendrika, Marinus wordt Maria.
Compromis
De klinkertrend lijkt nog niet voorbij te zijn, ondanks
dat er pogingen worden gedaan meisjes stoerdere
namen te geven, heeft Tessa nog steeds een gigantische voorsprong op Tess: met 14.000 meisjes ligt
Tessa ver voor op Tess, dat de teller op 5000 heeft.
Wel laat Tessa een dalende lijn zien sinds 2002.
De naam Milou stijgt echter ook in populariteit, met
achterklinker /u/. Waarschijnlijk klinkt de naam zo
prettig, omdat de naam van een gesloten voorklinker /i/ naar een achterklinker /u/ gaat. Hier vinden
ouders een compromis: zowel iets vrouwelijks als iets
mannelijks!

Vrouwelijkheid

Voorkomen van de namen Tess (boven) en Tessa van 1950-2013. (Bron: Meertens Instituut)
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Mythische taalkunde
de Oude Taal van Eragon

Twee studenten Engels en één student Taalwetenschap hebben Chrisopher
Paolini, de schrijver van de Eragon-trilogie, weten te verbazen met hun uitwerking van the Ancient Language. Emma Konijn, Sophie Brouwer en Susannah Dijkstra kregen de opdracht van Federico Gobbo bij het vak Interlinguistics. In dit interview lees je hoe leerzaam en leuk het was en hoe ingewikkeld het soms kon zijn. De Eragon-trilogie gaat over een wereld, Alagaesia,
die ooit werd geregeerd door drakenrijders: mensen en elven die een band
waren aangegaan met draken. Tot Galbatorix de macht greep, zichzelf tot
alleenheerser uitriep en alle drakenrijders om zeep hielp. De elven trokken
zich terug naar het noorden, in het zuiden bevinden zich nog rebellen die met
dwergen samenwerken. Het verhaal draait vooral om de jongen Eragon, die
een drakenei vindt. Met zijn draak Saphira vormt hij een band die bepalend
blijkt te zijn voor het lot van het hele land.
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Waar hebben jullie alle informatie voor de Sophie: ‘Er zijn wat onregelmatigheden, maar dat
komt vooral door het originele materiaal. Er worden
taal vandaan gehaald?
bijvoorbeeld twee vormen gebruikt voor de eerste
Emma: ‘Eerst moesten we een enorme verzameling persoon, hier zat in het materiaal geen enkel patroon
maken van wat we hadden en daar de regels uitput- in.’
ten. Vervolgens hebben we zelf een set van regels gemaakt om te kijken wat er ontbrak. Niet alles was Waren er dingen waarin jullie het niet met
compleet, zoals voornaamwoorden. Om deze catego- elkaar eens waren?
rieën aan te vullen zochten we eerst naar vergelijkbare informatie in het Oud-Noors, daar is het meest de Emma: ‘Bij het construeren van het vraagsysteem
vocabulaire van afgeleid. De structuur van the An- hadden we een aantal opties. In het Pools zagen we
cient Language komt vooral van het Engels. Zodra we dat ze een vraagwoord gebruiken, deze plak je voor de
het niet uit het Engels konden halen of als het Engels zin en dan heb je een vraag. Dat leek ons ook vrij
niet overeen kwam met het originele materiaal, moes- makkelijk, maar omdat we toch bij het Engels wilden
ten we toch van het originele materiaal uitgaan.’
blijven, hebben we vraagwoorden uit het IJslands
gehaald. We hebben niet per se gekeken naar het
Sophie: ‘De woordvolgorde van de Ancient Language voorkomen van constructies, het leuke was dat we het
is SOV, dit komt ook van het Engels, dat een vrij rigi- zelf konden verzinnen. Dat maakt het ook weer wat
de woordvolgorde heeft. Soms waren er twee verschil- origineler.’
lende constructies voor één Engelse constructie of
andere onregelmatigheden, dan moesten we wel even Sophie: ‘Al is het maar dat wij veel meer vraagwoorbedenken hoe we het er in zouden verwerken.’
den hebben toegevoegd dan het Engels heeft.’
Emma: ‘Een verschil in de consituentenvolgorde is
dat in de Ancient Language adjectieven achter nomina komen te staan. Verder hebben we vaak uitzonderingen gemaakt, omdat het materiaal uit de boeken
vooral voor officiële ceremonies is geschreven. Op
deze manier kun je wel makkelijk zeggen dat het versteende uitdrukkingen zijn en konden we voor informelere taal nieuwe regels opzetten. Alle fansites zijn
we ook afgegaan, omdat we op zoek moesten naar
bestaande woordenlijsten die we met elkaar moesten
vergelijken. Dit materiaal moesten we ook weer met
de boeken vergelijken.’

Zou het kunnen dat de taal geen adverbia
heeft?
Sophie: ‘Er zijn er wel één of twee, dus dan moet het
wel. Dan val je toch weer terug op het Engels, waardoor het weer op het Germaans lijkt.’
Kun je de taal dan ergens in de IndoEuropese taalfamilieboom plakken?

Sophie: ‘Dan zou het wel in de Angelsaksische hoek
zitten. Misschien wel het Schots! Wat helemaal in het
De combinatie van een Engelse syntax en een noorden gesproken wordt, met een aparte combinatie
Oud-Noorse vocabulaire is niet echt origi- van het Engels en het Noors. Soms hoor je Engels,
maar dan slaat het plotseling naar Scandinavisch
neel.
over, omdat het zo beïnvloed is door de Vikingen. Van
Sophie: ‘Het kán origineler, maar het is wel een leuke het Schots hebben we echter niets gebruikt.’
combinatie. Paolini is geen linguïst, hij is echt een
schrijver. Dat hebben we hem ook aangerekend en Wat maakt dat elventalen zo mythisch klindaar heeft hij heel sportief op gereageerd. Paolini ken?
spreekt ook alleen Amerikaans en geen Noors.’
Emma: ‘Het werd in eerste instantie door iedereen
Emma: ‘Onze opdracht is natuurlijk per ongeluk uit gesproken, een tovenaar heeft de taal aan magie verde hand gelopen, het had origineler gekund, maar bonden. Door de tijd heen ging iedereen iets anders
sommige dingen konden we echt niet vinden in het spreken en stierf the Ancient Language uit, daarom
Engels, zoals de honorifics, de officiële aanspreekvor- heet het the Ancient Language. De taal werd vooral
men. Die hebben we uiteindelijk uit het Japans ge- gebruikt in officiële ceremonies en rituelen, veel van
haald. Het IJslands hebben we voor de nummers ge- het originele materiaal waren spreuken en gezegden.’
bruikt.’
Sophie: ‘Het component van magie maakt het bijzonSophie: ‘Ja daar was geen enkele aanwijzing voor, der. Paolini vond dat het niet genoeg kracht had en is
maar we moesten rekening houden met de fans. Toch daarom ook naar het Oud-Noors gaan kijken.’
kun je er wel vanuit gaan dat Elven kunnen tellen.’
Emma: ‘Elven zijn in het algemeen mythische weZijn er taalkundige constructies die eigenlijk zens. Op het moment dat je de taal eraan koppelt ga
je de taal met het mythische associëren. Ze hebben
niet kunnen in de Ancient Language?
best een status, het zijn geen mensen. Het zou misEmma: ‘Je moet wel blijven bij wat mensen kunnen schien ook een bepaald intonatiepatroon kunnen
produceren, als je een taal maakt. In dit geval was het zijn.’
echt voor de fans. Je kunt het natuurlijk zo ingewikkeld mogelijk maken.’
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Zouden de elven van Tolkien en Paolini met Wat vonden jullie het mooiste, opvallendste,
meest interessante aan de opdracht?
elkaar kunnen communiceren?
Emma: ‘Het leukste vond ik dat het langzaam tot leven kwam. In het begin heb je een warboel waar uitSophie: ‘Ze klinken wel hetzelfde, maar de grammati- eindelijk iets moois uit komt. We hebben ook de uitca en het vocabulaire is totaal anders. Tolkien is Tol- spraak vast willen houden, zoals birsignr, waar we de
rotische /r/ heel graag wilden houden. Paolini’s uitkien.’
spraak was erg Amerikaans, maar in eerste instantie
ben je natuurlijk niet bezig met de schrijver, je weet
Emma: ‘Hij wilde ook niet dat zijn grammatica opge- niet dat hij het gaat lezen.’
schreven werd, tot zijn fans ermee aan de gang gingen.’
Sophie: ‘Ik heb een gedicht vertaald vanuit het Engels
naar de Ancient Language. Het is een gedicht uit één
In de Ancient Language is het niet mogelijk van Paolini’s boeken. Dan merk je welke woorden je
om te liegen?
mist en nog moet bedenken.’
Emma: ‘Nee, helemaal niet!’

Sophie: ‘Elk woord weergeeft de essentie van het
woord, omdat het verbonden is aan magie. Als je bijvoorbeeld het woord brisignr ‘vuur’, weet, dan controleer je het vuur. Waarheid is natuurlijk wel subjectief, dus er zijn vast trucjes om de waarheid om te
draaien of te spelen met woorden.’

Emma: ‘Paolini was erg enthousiast over ons werk.
Hij vertelde dat het heel handig was nu hij het vijfde
boek aan het schrijven is. Alle informatie krijgt hij
gewoon in zijn schoot geworpen!’

Emma: ‘Hier gaat het vooral om de essentie die verbonden is met de echte wereld.’

Aha! Een proefpersoon
Aram (3;2) ziet rolschaatsen en zegt tegen zijn vader:
“Kijk papa! Schoenenwagentjes!”
Met dank aan Eva van Lier
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Klaske van Sluis

Spreken zonder stembanden
de gevolgen van laryngectomie

Je stem is een wezenlijk onderdeel van jou als persoon. Je gebruikt haar iedere dag. Niet alleen om te communiceren, het is je visitekaartje in sociale
contacten, je werk en hobby’s. Kun je zonder je stem? Wie je bent wordt uitgedrukt via je stem. Je emoties klinken erin door. Stel je voor dat je je stembanden moet verliezen om in leven te blijven. Wat zou dit met je doen?
Met deze vragen worden patiënten geconfronteerd die een laryngectomie
moeten ondergaan. Een laryngectomie wordt gebruikt bij de behandeling
van een vergevorderd stadium van larynxkanker. Het is een chirurgische
procedure waarbij het strottenhoofd verwijderd wordt. De luchtweg en de
slokdarm worden van elkaar gescheiden, er wordt een permanent stoma in
de hals gecreëerd. De natuurlijke stembron gaat daarmee dus verloren. Na
de operatie dient de patiënt te leren spreken met een nieuwe stem, een substituutstem.
Noot
Dit onderzoek is onderdeel van een bestaande onderzoekstraditie binnen de afdeling hoofd-halsoncologie en chirurgie van het Nederlands Kanker Instituut - Antoni van Leeuwenhoek. Het onderzoek borduurt voort op de UvA
-ACLC proefschriften van Irma Verdonck-de Leeuw, Corina van As, Petra Jongmans en Renee Clapham.
Klaske van Sluis is afgestudeerd logopediewetenschapper en binnen eerdergenoemde afdeling werkzaam als logopedist en promovenda. De combinatie van het logopedisch klinisch werken en het doen van promotieonderzoek zorgt ervoor dat zij met een praktische en een wetenschappelijke blik naar de patiëntenzorg kan kijken. Haar ambitie is om de logopedische zorg voor patiënten na hoofd-halskanker te verbeteren. Het onderzoek
is mede mogelijk gemaakt door financiële ondersteuning van het Verwelius Fonds, Huizen.
t: +31(0)205126111
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Stemrevalidatie

tiënt meegenomen worden.

Er worden drie types stemrevalidatie onderscheiden:.1. Tracheo-oesofageale stemgeving (TE-spraak)–
hierbij wordt een stemprothese geplaatst tussen de
luchtpijp en slokdarm. De stemprothese bevat een
ventiel (een eenrichtingsklep), waardoor wel uitademlucht in de slokdarm in geblazen kan worden, maar
voorkomen wordt dat er vloeistof of voedsel in de
luchtpijp terecht komt en de patiënt zich verslikt. Het
slijmvlies van de keel, ook wel neoglottis genoemd,
wordt door de lucht uit de longen in trilling gebracht
en fungeert zo als stembron. 2. Slokdarminjectiespraak – hierbij wordt de patiënt geleerd om door
middel van slikken lucht te injecteren in de slokdarm
en die op te boeren, waardoor het slijmvlies van de
neoglottis, net als bij prothesespraak, in trilling wordt
gebracht en zo als stembron fungeert. Verschil met
prothesespraak is vooral de veel kleinere hoeveelheid
lucht die bij slokdarmspraak beschikbaar is: 60-80 ml
tegenover het normale longvolume bij prothesespraak. Daardoor is prothesespraak vloeiender en gemakkelijker te leren. 3. Elektrolarynx – Een resonerend mechanisch spreekapparaat dat op de hals of
mondbodem wordt gedrukt produceert een substituut
-stem.

Klaske van Sluis

Voor– en nadelen

Klaske van Sluis, logopediste en promovenda in het
Antoni van Leeuwenhoek maakt zich sterk voor deze
patiëntengroep. Ze doet onderzoek naar de kwaliteit
en functionaliteit van de substituut-stem. Met uiteindelijk als doelen: Hoe kan een kwalitatief zo goed mogelijk stemgeluid verkregen worden, en welk stemgeluid past het best bij de persoonlijke voorkeuren van
de patiënt? Om meer te leren over de typen substituut
-stem wordt een trainingsprogramma aangeboden.
Een groep gelaryngectomeerden zal de drie types
stemgebruik zo goed mogelijk leren beheersen, waarna de stemkwaliteit en functionaliteit geanalyseerd
worden. Van iedere patiënt wordt zowel voor als na de
operatie de stem opgenomen voor analyse. Wat leidt
tot een grote database van stemmen van patiënten. De
verwachting is dat hiermee een voorspelling gedaan
kan worden van de te verwachten stem na de operatie.
Wat daarmee een belangrijk nieuw onderdeel in de
voorlichting voorafgaand aan de ingreep kan worden.
De patiënt wordt tijdens de voorlichting uiteraard op
de hoogte gebracht van de gevolgen en risico’s van de
operatie, maar de mogelijkheid om op individueel niveau de toekomstige stem te voorspellen lijkt grote
toegevoegde waarde te hebben.

Op maandag 11 mei jl. sprak Klaske van Sluis over
haar onderzoek op een kringbijeenkomst van de Nederlandse Stichting voor Gelaryngectomeerden
(NSVG). Zij benadrukte de meerwaarde voor patiënten om deel te nemen aan een trainingsprogramma
voor het leren van slokdarmspraak en spreken met de
elektrolarynx. Uit de zaal kwam veel herkenning bij
het noemen van de frustraties rondom verstaanbaarheid en telefoneren. Het beschikken over meerdere
technieken van stem geeft patiënten autonomie voor
het krijgen van de best mogelijke stem. Het trainingsprogramma zal binnenkort van start gaan. Voor vragen over het onderzoek of interesse in het trainingsprogramma kan contact opgenomen worden via de
Factoren die een rol spelen bij het verkrijgen van een contactgegevens op de vorige pagina.
kwalitatief goed geluid van de substituut-stem zijn
nauwelijks gedocumenteerd. Terwijl de ene patiënt
een luide stem kan produceren is dit voor de ander
niet mogelijk. Het gemak van het gebruiken van de
nieuwe stem is een belangrijke factor in de kwaliteit
van leven. Een verslechterde verstaanbaarheid door
veranderingen in het stemgeluid kan bijvoorbeeld bij
telefoneren frustraties opleveren. Stemmen van TEsprekers hebben veelal een
lage grondtoon, verminderde
dynamiek en bevatten meer
ruiscomponenten. Het stemgeluid wordt als rauwer waargenomen. Voor vrouwen ligt
de grondtoon, mits deze aanwezig is, lager dan de natuurlijke stem geproduceerd met
de stemplooien. Het is van
belang dat de communicatie
hersteld kan worden met een
optimale
substituut-stem
waarbij de wensen van de pa- Afbeeldingen v.l.n.r.; spreken met electrolarynx, slokdarmspraak en TE-spraak
In Nederland wordt standaard een stemprothese geplaatst tijdens de operatie. Twee weken na de operatie
kan dan gestart worden met de TE-spraakrevalidatie,
waarbij in veel gevallen direct een stem hoorbaar is.
TE-spraak wordt gezien als de meest natuurlijke manier van spreken na een laryngectomie. Echter zitten
hier ook nadelen aan, er kunnen terugkerende problemen met de prothese zijn en de kosten zijn hoger dan
bij de andere vormen van spraak. Het aanleren van
spreken met behulp van slokdarminjectiespraak of
een elektrolarynx wordt in Nederland nauwelijks nog
toegepast, ondanks het feit dat beide goede “back-up”
methoden zijn.
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Jan de Jong

Literaire taalstoornissen
intelligent´). Definities van taalstoornissen refereren
nog altijd vaak aan dat contrast: problemen met taal,
terwijl de intelligentie niet laag is. Ook opvallend: het
behoud van taalroutines (het gebed). Antoine legt, typerend voor zijn tijd, direct een verband met verworven
taalstoornissen: ´Eigenlijk wilde ik iets over het geval
van de kleine Ernst nakijken, dacht hij. Hij bladerde
snel wat oude jaargangen van de Revue de Neurologie
door, om de beroemde discussie uit 1908 over afasie
terug te vinden. Een heel typisch geval, dacht hij.´ (blz.
Wat gebleven is, is een stiekem ontzag voor literatuur. 550) Helaas blijft het daarbij, Martin du Gard wil vooral
Als het om taalpathologie gaat, word ik extra nieuwsgie- laten zien dat Antoine ambitieus is en dat de neurologie
rig als ik sporen ervan tegenkom in een roman. De pas- hem trekt.
sages over Tom Lanoye´s moeder in Sprakeloos heb ik
meer dan eens gelezen omdat ik eigenlijk denk daarvan Een paar jaar terug was de Amerikaanse dichter Philip
meer over afasie te leren dan van de vakliteratuur. Schultz te gast in Spui 25. Hij vertelde over zijn boek My
Schrijvers kunnen immers bij uitstek goed kijken en Dyslexia. In dat boek gaat hij op zoek naar de wordingsluisteren en hun taal kan meer dan die van de weten- gang van zijn leesproblemen: de lerares die hem een
schapper. Bovendien richten ze zich op het individu. Het boek in handen gaf met de woorden ´Here, look at the
worden vanzelf case studies en dat is schaars goed in de pictures, just sit there pretending you´re reading it´. En
hoe hij regelmatig afslagen voorbij reed terwijl hij zijn
wetenschap.
tomtom toeriep: ´Left? Which left goddammit?´. Hij
Vorige zomer las ik een meeslepende roman uit de jaren verdiept zich ook in de vakliteratuur, gebruikt termen
20 van de vorige eeuw, De Thibaults, van Roger Martin als auditory processing disorder en begeeft zich zo in
du Gard. Middenin het verhaal over de broers Antoine mijn vakgebied. Tijdens de signeersessie vertelde ik hem
en Jacques Thibault stuitte ik op een intrigerende passa- over het dyslexieproject waaraan ik had gewerkt. Hij
ge. Antoine is arts en een collega wijst hem op een inte- pakte mijn exemplaar van zijn boek aan en schreef erin:
ressante casus: ´Ze komt met haar kleine jongen, een ´I´m grateful for how you help people like me´. Dat verkind van vijf of zes, dat praat als een peuter, in monosyl- vulde me met schaamte. Ik had immers niet gezegd dat
laben. Bepaalde klanken lijkt hij helemaal niet uit te ik dyslexie behandelde en de opdracht was te veel eer
kunnen spreken. Maar als je tegen hem zegt zijn gebedje voor een onderzoeker.
te doen, gaat hij op zijn knieën en zegt het hele onzeva- Ik besefte later dat we eigenlijk quitte stonden: ik verder op, van het begin tot het eind, waarbij hij vrijwel wachtte mijn inzichten van de literatuur, hij verwachtte
foutloos articuleert! Hij lijkt trouwens behoorlijk intelli- dat de wetenschap hem kon helpen. Misschien vergent. Een zeer interessant geval voor u, denk ik…´ (blz. wachtten we allebei teveel.
515, in de Nederlandse vertaling). Wat opvalt is de dissociatie tussen taal (of eerder spraak, die twee worden
niet scherp onderscheiden) en intelligentie (´behoorlijk
Toen ik ging studeren ging het me helemaal niet om de
taalkunde. Ik wilde lezen en dus koos ik Nederlands,
voor de letterkunde. Voor taalkunde koos ik pas na mijn
´kandidaats´ (lees: BA), toen ik ontdekte dat taalkundigen zich bezighielden met taalstoornissen. Ik werkte
elke zomer in een observatiekliniek voor kinderen met
psychiatrische problemen en ontdekte dat veel van die
kinderen ook problemen met taal hadden. Daar kon ik
me dus in verdiepen.
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Joram van Oostrum

Graecum est; non legitur
In Nederland staat het Chinees vaak symbool voor onbegrijpelijke taal. Hierin is het Nederlands niet de enige
taal, maar vanzelfsprekend verwijzen vele talen ook
naar andere talen dan het Chinees. Wat maakt nu dat
een hele sprekersgemeenschap een zeker taal gelijkstelt
met onbegrijpelijke taal?
Arnold L. Rosenberg, een befaamde computerwetenschapper, stelde in 1979 in zijn artikel The Hardest
Naural Languages voor de relatieve moeilijkheid van
talen vast te stellen door te vergelijken wat sprekersgemeenschappen van elkaars taal vinden. Hij stelde de
volgende regel op: als taal B in taal A synoniem is voor
‘onbegrijpelijke taal’, dan is taal B moeilijker dan taal A.
Het Chinees is dan bijvoorbeeld moeilijker dan het Nederlands (Dat is Chinees voor mij), het Grieks moeilijker dan het Engels (It’s Greek to me) en het Arabisch
moeilijker dan het Italiaans (Questo per me è arabo).
Zo kan een uitgebreide hiërarchische structuur worden
opgesteld van de relatieve moeilijkheid van talen.
Ongeacht of dit nu iets zegt over de relatieve moeilijkheid van talen (Rosenberg voorzag kritiek van linguïsten op zijn methode), heeft Rosenberg in dit werk wel
een mooi overzicht gemaakt van welke talen in andere
talen gelijk worden gesteld met onbegrijpelijke taal. In
dit overzicht vallen twee punten in het bijzonder op.
Ten eerste worden vooral talen van hetzelfde continent
gebruikt in zulke verwijzingen. Weinig verrassend: talen van een ander continent zijn vaak niet bekend bij
een sprekersgemeenschap en spreken weinig tot de ver-

beelding. De Europese talen vormen op deze regel een
uitzondering; de meeste verwijzen naar het Chinees.
Deze taal, die in Europese oren al gauw exotisch klinkt,
is door oude handelsbetrekkingen al vele eeuwen bekend in Europa. Opvallend is ook dat de Europese talen
bijna de enige talen zijn die het Chinees gelijkstellen
aan onbegrijpelijke taal. Verder verwijst alleen het Japans met een onomatopeïsche uitdrukking naar
vreemd klinkende Chinese leenwoorden.
Een tweede en sterkere opvallendheid is dat veruit de
meeste talen verwijzen naar een taal met een ander
schriftsysteem. Het Engels (via een uitdrukking uit het
Latijn) naar het Grieks, het Frans naar het Hebreeuws,
en het Turks, Arabisch en Perzisch in een driehoek naar
elkaar. Als het aankomt op de begrijpelijkheid van talen, blijken mensen dus liever af te gaan op schrift dan
op spraak, tegen het taalwetenschappelijke principe in
dat spraak primair is. Deze focus op het schrift verklaart wellicht mede waarom de Europese talen een
voorkeur hebben voor het Chinees, aangezien de meeste Europese talen hetzelfde Latijnse alfabet gebruiken.
Rosenberg merkte op dat veruit de meeste talen in zijn
overzicht, direct of indirect, naar het Chinees verwijzen.
Deze taal kreeg dus de hoogste plaats in de moeilijkheidshiërarchie. Rosenberg zag dit bevestigd toen hij
keek naar wat de Chinezen zelf gelijk stellen aan onbegrijpelijke taal: hemelgeschriften.

你好嗎？
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Emma Kemp

Lucky Fonz III
transcript van een interview

Lucky Fonz III is singer-songwriter en zingt zowel Nederlandse als Engelse
nummers, de interviewer van Faceculture stelt hem een aantal vragen over
zijn album. Lucky Fonz III verwoordt zijn antwoorden op een zeer originele
manier. Hieronder vind je het interview met alle pauzes, haperingen en versprekingen. Voor de optimale ervaring lees je het met een goed tempo door.
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INT: Otto.
LF: Ja?
INT: eh <ik heb een meisje> [“] je eerste eh Nederlandse singel eh
maar eh ik vroeg me af
hoe moeilijk is het voor jou +//.
of misschien wel makkelijk eh
+, is het voor jou om eh ja in het Nederlands te schrijven ten op zichte van eh # eh het Engels?
LF: nou dat valt eigenlijk wel mee eh
ik vind zelf eh # +…
dit is dan m’n eerste Nederlandstalige album
maar ik denk dat het eh van Engels naar het Nederlands gaan
dat was niet zo’n grote stap als bijvoorbeeld eh #
van akoestische naar elektrische gitaar
dat vond ik eigenlijk een g +…
dat is eigenlijk een grotere: grotere stap in het album geweest
ehm # ja dat ging best wel makkelijk eigenlijk
maar ik eh moet wel zeggen
ik vind het Nederlands nog misschien # misschien wel # ietsje moeilijker misschien
omdat ik zie Engels als mijn eh culturele moedertaal
ehhh want # zeg maar al mijn cd’s
mijn favoriete cd’s zijn altijd Engels
en mijn boekjes zijn allemaal +…
en m’n favoriete dichters zijn allemaal # eh Engelsen en Amerikanen Schotten en Ieren
en dus ehhh # dus ik zie wel een beetje Engels als mijn soort van moedertaal eh
op he op het culturele gebied
INT: ja
LF: maar ik eh # ehm ja dus ik vond ook wel een soort uitdaging
en dan heeft Nederlands ook wel een soort andere fysieke kwaliteit eh
dus bijvoorbeeld heel veel Nederlandse woorden eindigen op ehm <woorde eindige> [“]
weet je wel
eindigen op zwar +/
zwakke eindes
DOEI HE # [naar iemand buiten beeld]
en eindigt op eh zwarte +…
dat eindigt dus op eh # +…
dus heel veel Nederlandse woorden eindigen op eh van die zwarte +…
zwa ZWAKKE zwakke eindes zoals <eindige:> [“] en eh <woorde:> [“] #
dus daar moet je dan een beetje omheen schrijven
en ook de klank van het Nederlands is ook ha # +…
anders
dus je hebt # kla +…
zeg maar in het Engels zijn alle klanken [εi] [u] [iə]
en in het Nederlands zeggen ze [a:] [o:] [y:] [i:]
en dat is best wel goed voor als je wat # pittiger wil zingen
ik merk wel gewoon +…
op dit album zing ik al dingen die in die in het Nederlands wel beter klinken dan in het Nederlands
weet je als ik dan zing van <maar dat was in de vorige eeuw, nu trek ik van dorp naar stad, en dan
schreeuw ik tegen alle vreemdelingen, hey vreemdelingen, weet u wat!?> [“]
weet je wel
dat klinkt wel gewoon +…
dat klinkt wel gewoon eh # goed
dus je maakt gebruik van de # specifieke fysieke eigenschappen van het eh # van de van de taal
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INT: Ja want je had het erover eh dat het Engels eh meer je culturele: basis is
maar doordat je in het Nederlands bent gaan zingen is dat dan ook niet een soort van eeh
dat je net iets # eh
voor jezelf eh
origineler kan kan schrijven
omdat je wat meer +…
minder misschien afgeleid wordt door alle inspiraties <die je hebt> [>] uit andere talen
LF: <nou> [<]
nou omdat ik veel in het Engels geschreven heb
ben ik in het Engels misschien wel wat vaardiger
weet je wat poëtischer ofzo.
ik heb wat meer +…
Ik weet in het Engels beter hoe je zeg maar gewoon ## ehh
teksten denk ik gewoon eh netjes kunt ehm # ehhhhh +…
ja of gewoon hoe je teksten zeg maar gewoon # echt kunt kneden in de vorm die je wil
en ik het Nederlands heb ik daar nooit echt hard aan gewerkt
weet je wel
omdat ik gewoon de afgelopen jaar alleen met Engels geschreven
dus ik merk nu wel van de stem die ik gebruik op dit album is veel meer +…
is wel gewoon de stem die ik nu ook gebruik
soort van # soort van
het is echt duidelijk +…
vertel duidelijk verhaal zoals ik nu ook aan jou zou vertellen
weet je wel
dus is het op een bepaalde manier is het minder esthetisch
dus dus dus er gaat wat verloren
weet je wel
het is wat minder ehh mooi vormgegeven misschien
en # maar dr wordt ook wat gewonnen
want het geeft wel het gevoel dat je echt een soort directe ervaring heb
weet je wel
gewoon <als je t album hoor> [>]
INT: <wat bedoel je daar precies mee?> [<].
LF: no:u als # als je t album hoort klinkt het wel echt gewoon als een soort van #
als # als ## als een persoo:n ofzo:
als echt een +…
weet je wel het is minder #
het is meer echt ehh
een soort van iemand die gewoon een verhaal vertelt in de kroeg #
dan ## dan # dat het nou echt heel ## heel dichterlijk is ofzo
weet je wel
dus ik merk ook dat de teksten in het Nederlands wat directer worden
dat is wel het verschil
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