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Redactioneel

‘Wat kun je daar eigenlijk mee?’
Een nieuwe editie van het KAT-blad: ideaal
om 2015 mee in te luiden! We hebben 2014
achter ons gelaten en daarmee ook het woord
oudjes, dat de ‘Weg met dat woord’-verkiezing
heeft gewonnen, of verloren. Het anglicisme
dat volgens de verkiezing van Milfje Meulkens
het meest toevoegt aan de Nederlandse taal is
flabbergasted en Van Dale’s woord van het
jaar 2014 is dagobertducktaks.
Wat het KAT-blad in 2015 als eerst zal doen is
een antwoord geven op de vraag wat taalwetenschappers eigenlijk doen. Waar de meeste
geesteswetenschappers de vraag ‘wil je docent
worden?’ horen, is dat bij taalwetenschappers: ‘wat kun je daar eigenlijk mee?’
Het arbeidsonderzoek van Eileen Wagemaekers vertelt waar al die Taalwetenschappers
terecht komen en Kino Jansonius vertelt over
haar carrière als klinisch linguïst, ook begonnen in de geesteswetenschappen.
Vadim Kimmelman schreef zijn proefschrift
over de informatiestructuren in NGT en RSL
en legt uit hoe het zit met verdubbeling in deze talen.
Wie dan nog twijfelt aan de mogelijkheden
van taalwetenschap kan bij de lezing van Pim
Levelt en Anne Baker luisteren naar de wedergeboorte van vergeten theorieën in de psycholinguïstiek of de promotie van Akke de Blauw
over de vertelvaardigheid bij kinderen.
Op een talig 2015!
Emma Kemp
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De carrière van …

Kino Jansonius

V

an de veel uiteenlopende manieren
die er zijn om taalkundige te worden, heeft Kino Jansonius Schultheiss niet het meest voor de hand liggende pad genomen. In haar woonplaats
Laren vertelt zij over haar wetenschappelijke carrière die ze in 1964 begon aan de universiteit van Leiden.
Voordat we aan het interview beginnen, vertelt Kino
eerst hoe onze familieband ook alweer in elkaar zit: de
zus van mijn opa is haar moeder. Toen ik Kino per
toeval in november 2013 tegenkwam bij ‘Het Leven
na Taalwetenschap’ in Spui25 en ze me vertelde over
haar onderzoek naar kinderen met schisis en haar
achtergrond bij de UvA besloot ik, zodra ik de kans
zag, haar te interviewen.

Carrière
In Leiden haalde ze in 1970 haar
kandidaats (nu bachelor) in Nederlandse Taal en Cultuur. In haar boekenkast is nog duidelijk deze interesse terug te vinden, daar staat de
eerste druk van De Avonden. In
1968 verhuisde ze met haar man
naar Amstelveen en volgde met succes de master General Linguistics in
Amsterdam. Naast de master volgde
ze ook bijvakken. Omdat er aan de
UvA in die tijd veel nadruk lag op de
transformationele taalkunde en Leiden de invalshoek van historische
grammatica nog had, moest ze deze
taalkundige zienswijzen zich eerst
eigen maken. Het was op dit punt
dat haar man vroeg ‘wat kun je er
eigenlijk mee straks?’ – een niet onbekende vraag voor taalwetenschappers.
In de tijd dat je nog zo lang kon studeren als je wilde, haalde ze haar
onderwijsbevoegdheid, leerde ze
Zweeds, en woonde ze twee jaar in
Brussel met haar man. Zo vloeiend
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als haar CV eruit ziet, was de stap naar een volgende
baan niet vanzelfsprekend. Het onderwijs trok haar
niet per se. Logopedie leek op dat moment logisch,
ook al waarschuwde de hoogleraar ATW Ben Tervoort
ervoor: ‘voor de klinisch linguïsten zou ik dan altijd
de logopedist zijn, maar voor de logopedisten altijd de
klinisch linguïst’.

‘Voorheen moesten de onderzoekers het doen met
plaatjes uit kinderboeken.’
Toch besloot ze tijdens het doctoraal in Amsterdam
ook de bachelor voor logopedie te volgen en dit is een

Emma Kemp

goede keuze geweest. Door de klinisch linguïstische
kennis te koppelen met het minder theoretische logopedie leverde dit veel voordelen op in haar verdere
loopbaan.
Wat van groot belang is geweest in haar carrière is de
oprichting van het KOGIM in 1973. Vanuit deze organisatie van allerlei gezondheidsinstituten in Kennemerland werd het overkoepelende Afasie Team Kennemerland door haar en logopedisten opgericht. Er
was tot dan toe geen duidelijke link met logopedisten
en klinisch linguïsten en ook de onderzoeksmethoden naar afasie schoten tekort. In 10
jaar is er een heel grote bijdrage geleverd aan de behandelmethodes
van afasiepatiënten. ‘Voorheen
moesten de onderzoekers het doen
met plaatjes uit kinderboeken, maar
dat kun je de volwassen patiënten
niet aandoen’. Het linguïstische
werk, dat het maken van spontane taalanalysen inhield en Kino in de avonduren onbetaald deed (waar
het werk van logopedist ophield) zorgde ervoor dat ze
in het AMC in 1985 als UD psycholinguïst werd aangenomen. ‘Ze hadden bij het AMC een vacature voor
logopedist, maar mijn man zei dat ik vooral niet
moest solliciteren naar de functie van logopedist,
vanwege de meerwaarde van mijn klinischlinguïstische achtergrond. Ik had het geluk dat er een
nieuwe hoogleraar KNO het sollicitatiegesprek met
mij afnam, hij zag er absoluut de voordelen van in.’

Een ander belangrijke ontwikkeling is haar werk geweest bij het Spraaktaalambulatorium bij Kentalis in
Eindhoven. Hier is ze begonnen in 1997 waar ze kinderen tussen vijf jaar en ouder met ernstige taalstoornissen. Deze kinderen kregen multidisciplinaire
diagnostiek en gedurende acht weken één dagdeel
multidisciplinaire therapie met veel aandacht voor
(de communicatie van) hun ouders. Deze kinderen
hadden al eerder logopedie gehad, maar vorderden te
weinig in hun taalontwikkeling. ‘De kinderen hadden
er plezier in de therapie te volgen en dat had een po-

‘De kinderen hadden er plezier in de therapie
te volgen en dat had een positieve ontwikkeling voor zowel het kind als de ouders.’

Hoe belangrijk de rol van klinische linguïstiek de
laatste jaren ook is gebleken, logopedie heeft nog
steeds een dominante rol in de zorg. Kino stelt voor
dat elke praktijk een duo
zou moeten hebben van
klinisch linguïsten en logopedisten. In het belang van
de dieper gaande diagnostiek bij het ernstige taalgestoorde kind moet haars
inziens de zorgverzekeraar
de samenwerking van klinische linguïstiek en logopedie gaan vergoeden en eisen
stelen aan effectmetingen.

sitieve ontwikkeling voor zowel het kind als de ouders.’ Zij werd in 2007 daar opgevolgd door Annette
Scheeper die het werk ook voortzet op het vlak van de
effectmeting.

Publicaties
In 1999 schreef Kino haar proefschrift over kinderen
met een open gehemelte. Samen met collega Jeanette
van der Stelt, zijn er twee jaar lang twaalf baby’s met
schisis en zes baby’s zonder schisis met een camera
opgenomen in interactie met hun moeder. Het proefschrift geeft ze me mee naar huis. ‘Ik heb er nog genoeg van in de kast staan.’ Ze haalt ook nog een paar
mappen tevoorschijn, het blijkt het achtdelige handboek Stem-, Spraak- en Taalpathologie (een vakency-
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clopedie) voor artsen, psychologen, logopedisten,
psycholinguïsten etc. Dan herken ik het: veel artikelen die gelezen worden bij Taalvermogen en Taalstoornissen komen uit dit handboek, waar ook veel
taalkundigen van naam aan hebben meegewerkt.
Waar Jan de Jong, gespecialiseerd in Taalstoornissen
en geen onbekende van Kino, mij op wees, was het
boek dat Kino onlangs heeft uitgegeven met veel andere linguïsten en logopediedocenten via het ACLC:
Renfrew Taalschalen Nederlandse Aanpassing
(RTNA). Ook dit is een belangrijk project geweest
voor de logopedische en klinisch linguïstische praktijk en opnieuw een stap naar een betere onderzoeksmethode voor kinderen met taalstoornissen. Het
boek, uitgekomen in 2014 en geïnspireerd door de
Engelse uitgave van Renfrew Language Scales, bevat
drie testen om de semantisch-pragmatische kennis
van kinderen te onderzoeken. Met behulp van het
theoretische model van Levelt kan zo het beeld van
de spontane taal van kinderen worden onderzocht en
biedt het boek tegelijk een handleiding om klinisch
diagnostisch onderzoek te ondersteunen.

Over de ontwikkeling van het wetenschappelijke onderwijs is haar mening duidelijk. In haar tijd was het
uniek dat men in kleinere zalen hoorcolleges volgde
en contact had met docenten. Ze noemt massale
hoorcolleges ‘verschraald’. De studenten kunnen extra gemotiveerd worden door een gedreven docent in
zijn vak. Periodieke uitwisseling van alumni met de
studenten zou de studie niet alleen kunnen ondersteunen, maar dergelijke gesprekken zouden ook
ideeënrijk kunnen zijn en het onderwijs kunnen helpen. We kunnen immers trots zijn op onze plek bij
taalwetenschap! ‘Mijn loopbaan had er beslist niet zo
productief uit gezien als ik in Leiden was blijven studeren’, aldus Kino.
Na het interview neemt ze me mee voor een lunch bij
het Singer Museum, waar ze twee keer per maand
werkt als gastvrouw. Na de lunch bezoek ik het museum en gaat Kino door naar het etentje met onder andere Anne Baker, om het uitkomen van de RTNA te
vieren. Haar agenda is krap, maar zoals een student
zei die in 2008 door Kino bij haar scriptie begeleid
werd: ‘ondanks haar volle agenda heeft zij ons altijd
met enthousiasme begeleid’

Onderwijs

Anonymus

Een illustratie van
Douwe Brouwer,
eeuwig student B.
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Spoedcursus Vlaams

Thomas Klein & Emma Kemp

M

ocht je op een verloren zondag plotseling besluiten aupair te worden in Vlaanderen,
maar wil je niet door de mand
vallen als onbeschofte Hollander met een harde g: met deze
18 tips weet je je makkelijk te
redden.
Leuk, zo’n baantje als au-pair,
maar waar moet je eigenlijk op letten? Wil je verbergen dat je naast
au-pair eigenlijk geen enkel ander
Frans woord kent, spreek dan alle
woorden die je op z’n Frans uit
kunt spreken gewoon zo Frans mogelijk uit: / pɑrfœ̃ /, /ʒɛt/. Franse
woordjes leer je overigens van buiten. Alle woorden die lijken alsof je
ze op het Engels uit kunt spreken,
worden just zo Nederlands mogelijk uitgesproken: /trɑm/, /flɑt/,
/lɑptɔp/. Vergeet je Gooische /ɻ/,
dat worden weer rollende tongen
of flapperende huigen.
In Vlaanderen raad ik je aan geen
patat te bestellen, tenzij je heel erg
van ongefrituurde aardappelen in
schil houdt. Als je een ambetant
oppaskind bij je hebt dat wel patat
wil, spreek het aan met ‘élaba’, dan

zal het er abrupt mee stoppen
(vraag niet hoe). Schelden is overdreven, dat klinkt ook nergens
naar.
Bij een bezoekje aan de /zo:/ zal
het kind dan ongetwijfeld een poster van een Vlaamse aap willen,
vraag dan bij de kassa naar een
/pɔstr/ (dat is niet iemand die op
een post staat).

kunt prima betalen met je knipchip. Je oppaskind zal geen goesting hebben in de /wɪtlo:f/ die ze
in het eethuis hebben Een palulle
gaat er wel in, daar gaat bloemsuiker op, en niet zo’n /be:kə/ ook.
Drinken doe je uit een tas. Daarna
wil je oppaskind zeker en vast terug naar ma en pa (hoezo feministisch) om daar appelsiensap te
drinken.

Vergeet niet dat het in grote steden
vaak betalend parkeren is, maar je

Aha! Een proefpersoon

T

eun (3;9) is het oudste kleinkind van Beppie van den Bogaerde, en is een bron voor typische
kindertaal: Teun is helemaal opgewonden dat hij Sinterklaas op televisie heeft gezien. Oma
vraagt wat Sinterklaas allemaal gedaan heeft en Teun antwoordt: "Hij heeft alles in hij grote
boek!"
Over een vriendje dat toch niet komt spelen, zegt hij: "Dat geeft niet vet hoor".
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Alumni op de arbeidsmarkt

V

anuit het departement
Taal- en letterkunde is er
onderzoek gedaan naar de
carrières van alumni van de
master- en bacheloropleidingen, die in de periode 20072013 bij de UvA zijn afgestudeerd. In opdracht van dr.
Ineke Vedder is een enquête
opgesteld met als doel een
beeld te krijgen van de loopbaan van een afgestudeerd
cultuur-, taal- en/of letterkundige. Het onderzoek voor het
departement Taal- en letterkunde is uitgevoerd door Eileen Waegemaekers, die ook
het rapport heeft opgesteld.
Uit opmerkingen van de huidige
studenten van de opleidingen van
het departement Taal- en letterkunde blijkt dat veel studenten niet
weten wat de kansen en mogelijkheden zijn op de arbeidsmarkt.
Wat zijn de beroepsperspectieven
voor iemand met een master- of
bachelordiploma literatuurwetenschap, taalwetenschap of een specifieke taal? Hoe vinden alumni
van het departement Taal- en letterkunde een interessante baan?
Met deze vragen in het achterhoofd
is de alumni gevraagd waar ze nu
werken, wat ze verdienen en wat
volgens hen de belangrijkste factoren waren bij het vinden van een
baan. Maar ook is hen gevraagd
naar de meest vormende aspecten
van hun studie en naar de tips die
ze hebben voor de huidige generatie studenten.
De resultaten van het rapport zullen in dit artikel samengevat worden, specifiek gericht op antwoorden van alumni die een bachelor of

KAT-blad #106—pagina 8

master (in de richting van)
(gebaren)taalwetenschap gevolgd
hebben.

Bachelorenquête
228 alumni namen deel, waarvan
17 Gebarentaalwetenschappers en
twaalf Taalwetenschappers. Ook
hier zijn verschillende opleidingen
geclusterd, in deze samenvatting
wordt alleen aandacht besteed aan
de resultaten van taalwetenschap
en literatuurwetenschap met 54
respondenten.
Beroepssectoren
In de opleidingsgroep taalwetenschap en literatuurwetenschap
heeft 72% een baan gevonden, is
24% bezig met een masteropleiding en is 4% op zoek naar een
baan. Onderwijs is niet de grootste
sector (17%), 19% van de alumni
komt in een uitgeverij te werken.
In de commerciële sector komen ze

minder vaak te werken (9%). De
non-profit sector is de derde sector
met 13%.
De alumni in de groep taalwetenschap en literatuurwetenschap zijn
vaak van mening dat hun baan
slecht of zeer slecht aansluit bij
hun opleiding. Wellicht zijn deze
verschillen te verklaren doordat in
de groepen overige talen en taalwetenschap en literatuurwetenschap
heel specifieke studies zitten, hierdoor is het wellicht moeilijker om
een baan te vinden die aansluit bij
deze opleidingen. Het is echter
belangrijk om te bedenken dat het
feit dat de baan niet aansluit bij de
opleiding niet direct wil zeggen dat
de alumni geen leuke baan hebben
gevonden.
Tips en ervaringen
De alumni raden de huidige studenten aan om verder te kijken
dan de studie alleen. Dit kan door

Emma Kemp

allerlei activiteiten te ondernemen zondheidszorg. Dit laatste komt en deze wordt door veel van de
maar ook door keuzevakken te vol- omdat meerdere alumni van de alumni ook als meest waardevolle
gen bij andere opleidingen.
opleiding General Linguistics ervaring genoemd. Juist omdat de
“Probeer naast Taalwetenschap werkzaam zijn als logopedist of als duale master veel mogelijkheid
ook andere kennis en vaardighe- klinisch linguïst. Wat verder op- biedt om met het werkveld in aanden op te doen die relevanter zijn valt, is dat zowel in de opleidings- raking te komen, wordt dit ook
voor de huidige ingewikkelde ar- groep overige talen als in de groep vaak genoemd als mogelijkheid om
beidsmarkt.”
taalwetenschap en letterkunde 15% uit te zoeken welke kant de student
“Zorg ervoor dat je breed opgeleid van de alumni als zelfstandig on- uit wil.
wordt. Het gaat niet enkel om de dernemer werkzaam is, terwijl dit
vakinhoudelijke kennis, maar in de andere opleidingsgroepen “Een stage is echt heel erg behulpzaam in het beginvooral om het academisch denken. Van- “Zorg ervoor dat je breed opgeleid wordt. Het nen op de arbeidsuit meerdere per- gaat niet enkel om de vakinhoudelijke kennis, markt. Ik heb stage
gelopen bij een verspectieven
zaken
maar vooral om het academisch denken.”
taalbureau dat nu
kunnen benaderen,
mijn grootste opkritisch
nadenken,
dieper ingaan op zaken. Zorg er- rond de 5% ligt. De alumni in deze drachtgever is van freelance vervoor dat je aanleert om te switchen twee opleidingsgroepen hebben taalwerk.”
in verschillende denkwijzen en ook vaak een zelfstandig vertaalbureau
snel nieuwe dingen kunt aanleren.” of bieden op freelance basis hun Onderzoeksmaster
diensten aan, waarbij ze bijvoor- Het is niet geheel onverwacht dat
beeld teksten redigeren of taalles- de ervaringen en tips van de alumMasterenquête
In de resultaten zijn de verschillen- sen geven. Bij de master Neder- ni van de onderzoeksmasters vaak
de opleidingen geclusterd in vijf lands als Tweede Taal werkt maar betrekking hebben op de voorbegroepen, waaronder Taalweten- liefst 55% van de alumni in het reiding op een carrière in de weschap en Letterkunde, alleen de onderwijs, 13% is werkzaam in de tenschap. Zo wordt door meerdere
alumni genoemd dat het lopen van
resultaten van deze groep zullen sector onderzoek.
een onderzoeksstage nuttig is en
worden uitgelicht. Aan de mastergeven ze aan dat de masters hen
enquête namen 214 alumni deel, Tips en ervaringen
waarvan elf studenten van de re- In de tips en ervaringen van de erg hebben geholpen bij het ontsearch master Linguistics, 33 stu- alumni komt de focus op onder- wikkelen van een kritische houdenten van de master General Lin- zoek vaak naar voren. Meerdere ding. Sommige alumni zouden echguistics en 22 studenten van de alumni geven aan dat ze graag wat ter graag meer voorlichting willen
master Nederlands als Tweede meer voorlichting hadden gehad over banen buiten de academische
over banen buiten de wetenschap. wereld.
Taal.
Er wordt ook veel aangeraden om Op basis van de bevindingen in het
stage te lopen of op een andere rapport is geconcludeerd dat de
Beroepssectoren
In de groep taalwetenschap en let- manier relevante werkervaring op loopbaan van een afgestudeerd taal
terkunde is 20% van de respon- te doen: de ideale manier om de - of letterkundige veel vormen aan
kan nemen en wat de huidige studenten werkzaam in het onderwijs. arbeidsmarkt te verkennen.
26% is werkzaam in de sector on- De duale master Nederlands als denten daarom ook van harte
derzoek. Een opvallende bevinding Tweede Taal is meer prak- wordt aangeraden is kritisch en
is dat 16% van de alumni in de op- tijkgericht dan de andere creatief te zijn en buiten de geleidingsgroep taalwetenschap en opleidingen die in het onderzoek baande paden te denken, zowel
letterkunde werkzaam is in de ge- zijn bekeken. Zo is stage lopen een tijdens de studie als daarna op de
verplicht onderdeel in deze master arbeidsmarkt.
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Episch!

Hoe het in gesproken taal ging
Matthijs: in 2014 houden wij natuurlijk ook de nieuwe
woorden, modewoorden, verhaspelingen, uitglijders,
en ander taalkundig variété bij met liefhebbers Arjen
Lubach en Paulien Cornelisse
M: welkom
M: we gaan lekker door met de /
M: met /
M: met de rubriek heel gra +/
M: heel graag waar gaan we mee beginnen?
A: <nou ik>
M: <krant> +//
A: <ja>
M: <krant> en ehh
A: want ik dacht laten we eens kijken of eh
A: wat wij vorig jaar hebben gedaan nog enige weer-sklank heeft gevonden en #
A: zeg ik dat goed
A: weet ik niet
A: eh ma # en #
A: want een van de eerste uitzendingen had ik het over
A: zelfs volgens mij het allereerste ding dat we hier zeiden
A: het woord episch dat me dat zo opviel dat dat zo eh
# in ops- # eh in eh opkomst was
A: en Paulien dacht toen nog # nah
P: nah
P: ik voelde m niet
A: ze voelde <m niet>
M: <nee je> voelde m <niet>
P: <nee>
A: kran +// twee kranten van vandaag
A: alleen maar vandaag he
A: eh episch koufront houdt Amerika aan
M: ja Volkskrant
A: ja is de Volkskrant en
A: dan hebben we de parool # hoeren en snoeren op
epische schaal
A: Dus ik / < ik denk>
M: <kijk aan je> hebt gelijk gekregen
A: ja
M: profetisch
A: heel goed
M: één nul <voor Lubach>
A: <dat gaan we volhouden>

Emma Kemp

Algemeen bekend is dat gesproken
n taal en geschreven taal heel erg
van elkaar verschillen, ook als er
r van
v
tevoren vaststaat wat je moet
zeggen. Er worden pauzes genom
omen, mensen verspreken zich en
praten door elkaar heen tijdens een
e
gesprek. Maar hoeveel verschilt het nu werkelijk van elkaar?
r? We zochten het uit aan de hand
van een fragment uit DWDD met presentator
p
Matthijs van Nieuwkerk, Arjen Lubach en
n Paulien Cornelisse.

Hoe het in geschreven taal gaat
Matthijs: In 2014 houden wij natuurlijk ook de nieuwe
woorden, modewoorden, verhaspelingen, uitglijders
en ander taalkundig variété bij met Arjen Lubach en
Paulien Cornelisse. Welkom! We gaan lekker door met
de rubriek, heel graag, waar gaan we mee beginnen,
kranten?
Arjen: Ja, ik dacht, laten we eens kijken of wat we vorig jaar hebben gedaan nog enige weerklank heeft gevonden.
In een van de eerste uitzendingen had ik het erover dat
het woord episch zo in opkomst was, maar
Paulien voelde ‘m nog niet.
Paulien: Ik voelde ‘m niet.
Matthijs: Nee je voelde ‘m niet.
Arjen: Hier heb ik twee kranten van vandaag, alleen
maar van vandaag he! ‘Episch koufront houdt Amerika
aan’.
Matthijs: Ja, Volkskrant.
Arjen: Ja dat is de Volkskrant. En dan hebben we het
Parool: ‘hoeren en snoeren op epische schaal’.
Matthijs: kijk aan, dus je hebt gelijk gekregen.
Arjen: ja
Matthijs: profetisch, 1-0 voor Lubach.

Matthijs begint met een stuk dat,, overduidelijk, van zijn autocue
gelezen is, maar als hij zelf zinne
en gaat formuleren gaat het mis.
Hoeveel woorden herhaalt hij in zijn
z
tweede zin? ‘met’: drie keer,
‘de’: twee keer, ‘heel graag’: twee
e keer, ‘krant’: twee keer. En wat
doet dat ‘heel graag’ daar eigenlijk
k? Het is alsof hij een gesprek aan
het voeren is met zichzelf en even
n moet bevestigen dat aan de rubriek beginnen een
e
goed idee is.

Arjan: Dat gaan we volhouden.

Arjen kan er ook wat van, constru
tructies die hij probeert te maken
kan hij niet vinden. Is hij überhaupt
upt begonnen
b
met nadenken wat
hij wilde zeggen voordat hij bego
gon te praten? Bij het woord opkomst is hij helem
maal de weg kwijt.
Hopelijk zijn we er wel van overtu
rtuigd dat Paulien de opkomst van
het woord episch écht niet voelde.
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WHY PANIC WHY
over doubling in gebarentaal

V

adim Kimmelman is onlangs gepromoveerd met zijn onderzoek naar
de informatiestructuur in RSL en
NGT. Wij zochten hem op om vragen te stellen over het interessante fenomeen
doubling. Dit is een verschijnsel dat zich al
langer in gebarentaal voordoet, maar
Vadim is de eerste die diepgaand onderzoek
heeft gedaan naar mogelijke universele en
modaliteits-specifieke aspecten van verdubbeling in NGT en RSL. Hij heeft voornamelijk gekeken naar de functie van verdubbeling en minder naar de syntaxis van de constructie.
Gebarentalen en gesproken talen
Zijn gebarentalen eigenlijk beter vergelijkbaar dan

gesproken talen? ‘Dat is lastig te zeggen’, zegt Vadim,
‘gesproken Russisch en Nederlands zijn wel gerelateerd, het zijn beide Indo-Europese talen, maar qua
grammatica en lexicon is die relatie niet te zien.’ Voor
NGT en RSL is de verwantschap niet duidelijk. Wel
zijn veel gebarentalen gerelateerd aan Franse gebarentaal omdat in Frankrijk de eerste dovenschool
werd opgericht. Dit waren vaak mensen die in Frankrijk hebben gestudeerd of Fransen die in andere landen dovenscholen oprichten. Gebarentalen in stedelijke gebieden lijken qua grammatica wel veel op elkaar.
Hier zijn verschillende oorzaken voor te geven: iconiciteit verklaart overeenkomsten in lexicon en contact
tussen alle Europese gebarentalen verklaart overeenkomsten in grammatica. Wat modaliteitseffecten betreft hebben gebarentalen in het algemeen door de
visuele aard bepaalde kenmerken die alle gebarentalen hebben.
XYX-model
Verdubbeling is een proces waarin een woordgroep
twee keer binnen een zin wordt gebruikt (maar verwijst naar hetzelfde object/activiteit/kenmerk).
WHY PANIC WHY
‘Why the panic?’

[NGT]

Verdubbelingen bestaan zowel in gesproken als in
gebarentalen, maar lijken gebruikelijker te zijn in de
visuele dan in de gesproken modaliteit. In gebarentaal worden volgens een XYX-model constituenten
herhaald met de voornaamste reden belangrijke informatie naar voren te halen.
Maar welke constituent is nu eigenlijk het origineel en
welke de kopie? Dit is niet duidelijk. Het kan afhankelijk zijn van de syntactische structuur van NGT/RSL.
Als je er vanuit gaat dat NGT een SOV-volgorde heeft,
zou je zeggen dat in voorbeeld (2) de tweede GAAN de
originele constituent is, omdat VOV afgeleid is van
SOV, maar hier is geen duidelijk bewijs voor.
GAAN SCHOOL GAAN
‘Ik ga naar school’

[NGT]

Een conclusie die Vadim heeft getrokken is dat dezelfde soorten woordgroepen in principe kunnen worden
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Xamorah Henar & Emma Kemp

verdubbeld in beide talen, NGT
beschikt daarnaast over een
apart mechanisme van topicverdubbeling dat RSL niet heeft.
De algemene frequentie van verdubbeling is bijna gelijk in de
twee talen. In RSL is verdubbeling van werkwoorden
echter gebruikelijker, terwijl in NGT verdubbeling van
zinnen overheersend is.
Het blijkt dat verdubbeling volgens het XYX-patroon
wordt gebruikt om foregrounding van het verdubbelde
gebaar uit de drukken (dat betekent meestal dat een
deel van de nieuwe informatie is gemarkeerd als meer
betekenisvol) of voor nadruk.

spreekt in zijn proefschrift.
Wat vindt hij dan van de zin ‘Als
ik morgen ga fietsen, áls…’? Hier
heeft hij nog niet bij stilgestaan:
dat is iets nieuws om over na te
denken. Is dit een syntactische of
een discourse strategie? Is het nog steeds één zin? De
tweede ‘als’ krijgt in deze zin meer nadruk, terwijl het
tweede (herhaalde) gebaar in NGT en RSL juist wordt
verzwakt. Voor ASL werd er daarentegen weer gezegd
dat bij verdubbeling de tweede kopie de nadruk krijgt.
Dit zou kunnen liggen aan het feit dat ASL een andere
structuur heeft dan RSL en NGT. In NGT en RSL is er
namelijk geen voorkomen gevonden waar de tweede
kopie sterker is.

‘Een ‘salad salad’ is geen
vreemde salade, maar een
échte salade.’

XX-model
Een ander model dat Vadim niet uitgebreid heeft besproken is het XX-model. Is de gesproken zin ‘Ik wil
wel echt even zitten zitten’ hier een goed voorbeeld
van, vragen we Vadim. Hij geeft het voorbeeld van
‘salad salad’. ‘Dit is een constructie van een XX-model
en wordt gebruikt om een prototypisch exemplaar te
noemen. Een ‘salad salad’ is dus geen vreemde salade,
maar een échte salade. Er zijn verschillende betekenissen die deze constructies hebben, maar de betekenissen zijn min of meer hetzelfde.’
In gebarentaal komt dit ook voor, het lijkt zelfs universeel te zijn. Vadim heeft er geen voorbeelden van,
wel noemt hij voorbeelden met een XX-patroon die
vooral te maken hebben met twijfel of zelfcorrectie.
Het XYX-model heeft nooit zo’n prototypischeactiviteit-betekenis. Dit is het model dat Vadim be-

Hoe is verdubbeling tot stand gekomen?
Verdubbeling begint bij de herhaling van zinnen, dat
gebeurt in elke taal als een discourse-strategie. Je vertelt iets, vervolgens is er een afleiding waarin je iets
extra’s vertelt. Als je terug wilt naar je verhaal kun je
de laatste zin herhalen. De volgende zin is hier een
voorbeeld van:
CAR CL:POUR.WATER. CAR CL:RIDE.
CL:POUR WATER
[RSL]
‘The car poured water over him. There was a car
driving there. So it poured water over him.’
Zodra de spreker zich realiseert dat hij nog niets over
de auto heeft verteld, moet je eerst noemen dat er een
auto was.
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In gebarentaal zijn er echter veel zinnen die alleen uit
een werkwoord bestaan door de weglating van voornaamwoorden (pro-drop). Zo kan een structuur ontstaan van drie gebaren waar één gebaar verdubbeld is
en het niet langer een verdubbeling van zinnen, maar
van elementen binnen één zin is.
BE.STARTLED(.) SCREAM(.) BE.STARTLED [NGT]
‘He is afraid and he screams.’
Structureel gezegd krijg je een model van V1-V2-V1,
of XYX. Als je de stap van verdubbeling ván zinnen
naar bínnen zinnen zet, kun je ook elementen binnen
een zin verdubbelen. Op deze manier kunnen er weer
andere elementen verdubbeld worden en andere
functies toegegeven worden aan die constructies, zoals foregrounding.
Hypotheses
Er bestaat nog een hoop onduidelijkheid over de
vraag waarom verdubbeling heel sterk aanwezig is in
veel gebarentalen. Een hypothese voor het ontstaan
van verdubbeling is dat het een compensatiestrategie
is om belangrijke informatie duidelijker te maken.
Één idee is een sociolinguistische verklaring: de meerderheid van de gebarentaalgebruikers zijn geen moedertaalgebruikers, informatieoverdracht is dus niet
altijd volledig en hierdoor is verdubbeling ontstaan.
Een andere mogelijkheid is dat het werkgeheugen
voor gebaren kleiner is dan voor woorden. Gebruikers
van gesproken taal kunnen vijf tot zeven woorden
terughalen, bij gebarentaalsprekers zijn dat drie tot
vijf gebaren. Dit komt waarschijnlijk doordat visuele
informatie lastiger is om te onthouden, omdat er veel
informatie simultaan gerealiseerd wordt. Het is handiger om belangrijke informatie te verdubbelen. Verdubbeling is zeker geen nieuw fenomeen, maar vooral
ontstaan tijdens het ontwikkelen: communicatie is
dan nog niet optimaal.
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Taalfoutjesvergissingen
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Aanhalingstekens: hoe ga je ermee om?
Nicole Kaandorp & Emma Kemp

nemen.
Alles wat tussen aanhalingstekens
staat krijgt direct een vervelende
intonatie. Als iemand vraagt waar
Jan is en het volgende antwoord
krijgt: ‘Hij is even ‘een blokje om’,’
krijgt de zin meteen een veel
zwaardere toon, want Jan gaat helemaal geen blokje om, iedereen
weet wat Jan aan het doen is en dat
heeft niets te maken met ‘een blokje om’.

K

ees van Kooten en
Wim de Bie besteedden er in de jaren tachtig al aandacht aan, en nog
steeds zorgt het voor grote ergernis of juist hilariteit: hoe
zit
het
toch
met
die
‘aanhalingstekens’?
Naast het gebruik in teksten worden aanhalingstekens ook in
spreektaal gebruikt. Je kunt dit
doen door bij het uitspreken van
een woord of zinsdeel twee konijntjes na te doen met je vingers. De
luisteraar zal dan alles wat er tussen die konijntjes staat niet serieus
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Het gebruik van aanhalingstekens
geeft niet altijd een ironische uiting. De flyermarkers van de cursus
Esperanto weten er wel mee om te
gaan: ‘Wilt u basiskennis opdoen
van een ‘geheimtaal’ die breed
leeft?’ Esperanto is dus zogenaamd
een geheimtaal, want zo geheim is
de taal niet, maar nog onbekend
genoeg om als mysterieus door te
kunnen gaan.
De betekenis die ontstaat door het
gebruik van aanhalingstekens lijkt
simpel te vertalen zijn met
‘zogenaamd’: ‘Hij is zogenaamd
een blokje om,’ maar dat dekt de
lading niet helemaal. Als iemand
tegen je zegt: ‘Jan is ‘ziek’,’ dan

krijg je meer informatie dan alleen
het feit dat Jan helemaal niet ziek,
maar waarschijnlijk ook een aansteller is. Op het moment dat Jan
wel ziek blijkt te zijn, wordt het
beeld van de spreker juist negatief,
omdat hij Jan niet geloofde.
Ook de biergigant Heineken zet het
op zijn blikjes: “Houd ons land
schoon, gooi lege blikjes ’netjes’
weg” We vroegen ze waarom
‘netjes’ hier tussen haakjes staat.
Het antwoord kun je lezen onderaan de pagina.
Zij zeggen het dus te doen om de
nadruk, en dat iedereen het op een
andere manier kan opvatten, zolang het maar ‘netjes’ gebeurt.

“HOUD ONS LAND
SCHOON, GOOI LEGE BLIKJES ’NETJES’ WEG.”
Maar aanhalingstekens worden
niet gebruikt voor nadruk, Heineken, eigenlijk zeggen jullie: ‘Houd
ons land schoon, gooi lege blikjes
zogenaamd netjes weg’. Maar zolang niemand kijkt, gooien wij onze
blikjes ‘netjes’ weg.

Kruiswoordpuzzel
1xx
xx

Altijd al willen weten
hoeveel er blijft hangen
van alle toegestopte kennis over taalkundigen?
Hier kun je het testen! De
oplossing is, natuurlijk,
ook een taalkundige.

2xx

3xx

x

xx

Hxx

4xx

jxx

x

5xx
xx
6xx

Ax

xx

xxxx

7

Bxx

xxxx

xx

s

8xx

Cxx

x

xx

t

9xx

10xx

Gxx

xx

xx

xxxx

Exx

11x

Fxx

xx

xx

xx

12x

Dxx

xx

xx

Axxx Bxxx Cxxx Dxxx Exxx Fxxx Gxxx Hxxx
x

x

Horizontaal
6. Schrijver van Fundamentals of Language
7. Nederlandse taalkundige en hoogleraar fonologische microvariatie
9. Voorstander van de Usage-based approach to
language acquisition
11. Onderzoeker van onder andere gebarentaal en
Williams Syndroom
12. Voorstander van de generatieve grammatica

x

x

x

x

x

x

Verticaal
1. Schrijver van bekende fantasyverhalen over
Midden-Aarde
2. Schrijver van Taal- en Taalwetenschap
3. Voorstander van het behaviorisme
4. Mede-oprichter van Kentalis
5. Voorstander van Construction Grammar
8. Oprichter Praat
10. Maker van het model voor spraakproductie
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Gehusselde taal

Ingrid van Alphen heeft door elkaar gehusselde uitdrukkingen en spreekwoorden verzameld
die ze op de radio hoorde. Wij plaatsen hier de leukste hussels, meer kun je vinden op Facebook!

1)

‘dank voor stank terug krijgen’

2)

‘twee muggen in één klap vangen’

3)

‘tijd om de koppen tegen elkaar te slaan’ (=te overleggen)
[hier wordt nota bene overleg tussen Israël en Hamas bedoeld]

4)

‘in Rio gaat men meer met de tand des tijds mee’ (= moderner dan in de rest van het
land)

5)

‘mensen kunnen aangeven of haar of zij de post op zondag wil (sic)’
[eigenlijk is dit een hyper-hypercorrectie door de Topvrouw van post.nl]

6)

‘we moeten niet 't warme water opnieuw uitvinden’ [een Vlaming]

7)

‘ijs en water dienende’

8)

‘de vraag is of ze onder 1 deur kunnen samen’

9)

‘dat we Poetin niet zonder kleerscheuren zijn gang laten gaan’

10)

‘iets staat nog in de kinderstoelen’

11)

dus u bent al over de schreef? [tot iemand die al overtuigd was van iets]

Nieuwe hussels graag naar i.c.vanalphen@uva.nl!
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Taalagenda
16 januari 2015

19 januari 2015

OMHP & Bungehuis

Spui25

Narrative Ability

Lezing Levelt & Baker:
Avond voor de psycholinguïstiek

Workshop t.g.v. promotie
Akke de Blauw

Februari 2015
VOS Taalworkshop Esperanto
met Federico Gobbo

April 2015
VOS Taalworkshop Grieks
met Jeroen Vis

Iedere eerste vrijdag van de
maand in het Dovenontmoetingscentrum: het Gebarencafé.

28—30 januari 2015
Universiteit van Groningen
Bilignualism and Cognitive
Aging 2015

13 maart 2015

27 maart 2015

Oude Lutherse Kerk

Sociolinguistic Circle

Oratie Federico Gobbo

Gent, België

22—25 april 2015
VOS Studiereis
Thessaloniki

Elke donderdagavond om
20:00 in de Meervaart: International Langauge Cafe Amsterdam.

Om de week op woensdag
VOS-borrel, houd Facebook
in de gaten!
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