Moet je kinderen meertalig opvoeden? Nee, zei men vroeger,
dat brengt ze in de war. Jawel,
klonk het vervolgens, want het
geeft ze juist een voorsprong.
Maar de laatste tijd neemt de
twijfel weer toe.
GASTON DORREN

Meertalig opvoeden: nog
steeds een goed idee?
De voordelen van kunnen schakelen tussen talen
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n grote delen van Azië en Afrika zouden mensen een beetje moeten lachen om onze discussie
over meertalig opvoeden. Het is daar vanzelfsprekend om meerdere talen te kennen. Als de
moeder één kleine streektaal spreekt en de vader
een andere, leren de kinderen beide. Ook al is het
gezin eentalig, dan nog hebben de kinderen op
zeker moment vaak een tweede taal nodig om zich
verstaanbaar te kunnen maken in de grote stad een
eindje verderop. En in veel Afrikaanse landen is de
taal van onderwijs en bestuur nóg weer een andere.
Het is al met al voor miljarden mensen vanzelfsprekend dat ze geregeld ‘taalschakelen’. Ze doen dat
moeiteloos, en aan geestelijke verwarring lijden ze
allerminst. Je zou zelfs kunnen zeggen dat eentaligheid een luxe is die alleen native speakers van grote
talen zich kunnen veroorloven.
Hoewel: een luxe – is het niet eerder een handicap? Die indruk is de laatste tien, vijftien jaar zeker
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gewekt. Meertaligen, zo bleek uit meerdere onderzoeken aan verschillende universiteiten, verslaan de
sprekers van één enkele taal op diverse fronten. Al
op jeugdige leeftijd kunnen ze hun aandacht scherper
focussen, hebben ze een krachtiger werkgeheugen
en schakelen ze soepeler tussen twee lastige taken.
Al die vermogens samen worden ook wel ‘executieve
functies’ of ‘cognitieve besturing’ genoemd – een
soort Windows van het brein. Ook zouden meertalige
kinderen jonger beginnen met lezen, creatiever zijn,
makkelijker een andere taal leren en zich eerder kunnen verplaatsen in andere mensen.
Oudere mensen hebben eveneens baat bij een
tweede taal, zo ontdekten meerdere onderzoekers: als
de ziekte van Alzheimer hun hersens aantast, openbaren de symptomen daarvan zich met een vertraging
van wel vier jaar. Kennelijk kunnen de meertalige
ouderen de geestelijke achteruitgang een tijdlang
compenseren.

Turks en Fries
Ook in Nederland hebben wetenschappers gekeken
hoe meertaligen het er op diverse testen vanaf brengen. Elma Blom, taalkundige aan de Universiteit
Utrecht, constateerde dat Turks én Nederlands sprekende kinderen van een jaar of zes beter scoorden op
bepaalde geheugen- en aandachtstaakjes dan eentalige
leeftijdsgenoten. “Ze moeten in hun dagelijks leven
telkens de juiste taal bij de juiste persoon kiezen”,
zegt ze. “Ook moeten ze continu één taal spreken en
één taal onderdrukken. Dat vergt veel van je hersens,
en dus zou het hun hogere scores kunnen verklaren.”
Nienke Houtzager, verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen, onderzocht voor haar proefschrift

Taalkundige
Nienke Houtzager:
“Tweetalige ouderen zijn geestelijk
flexibeler.”
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