TA A L K U N D E VO O R K I N D E R E N [ 6 ]
KLETSEN MET JE HANDEN
Op school heb je bijna iedere dag taal. Dan schrijf je een spannend verhaal of leer je nieuwe woordjes. Maar wat je niet hoort,
is waarom alleen mensen praten, en dieren niet. Of hoe je je
eigen taal kunt maken. Marc van Oostendorp vertelt je er in de
serie ‘Taalkunde voor kinderen’ alles over.

Marc van
Oostendorp

V

erveel je je? Maak je
vader eens kwaad, en
zet het geluid uit terwijl hij televisie kijkt.
Vooral als er pratende hoofden te
zien zijn, werkt die truc goed. Als
de mensen druk bewegen, of als je
vader naar een natuurfilm kijkt, is
het geluid misschien niet zo belangrijk. Maar alleen naar pratende gezichten kijken – daar vindt
niemand wat aan. Wie gepraat
ziet, wil begrijpen wat er gezegd
wordt, en dat kan niet als je niks
hoort. (Zet het geluid van de tv
weer aan als het hoofd van je
vader inmiddels rood genoeg geworden is.)

gauw een eigen taal uit. Ze zorgen
er dan wel voor dat die taal geen
klanken heeft die je moet kunnen
hóren. In plaats daarvan gebruiken
ze hun handen en hun gezicht om
te praten. Ze maken een eigen gebarentaal, waaraan niet zo veel te
horen valt, maar des te meer te
zien.
Al heel lang gaan veel dove kinderen naar speciale dovenscholen.
Omdat daar zo veel dove kinderen
bij elkaar zaten, is op die scholen
een ingewikkelde gebarentaal ontstaan. Bovendien komen de dove
mensen als ze volwassen zijn nog
steeds bij elkaar voor de gezelligheid. Zo groeide in Nederland een
eigen Nederlandse Gebarentaal. In
België zijn er zelfs twee gebarentalen: een in het gebied waar de horende mensen Nederlands spreken,
en een andere in het gebied waar
de horende mensen Frans spreken.
Dat die talen verschillen, komt
doordat mensen in het Nederlandse gebied en die in het Franse
gebied nu eenmaal weinig met
elkaar te maken hadden. Dus bedachten hun dove kinderen ook
verschillende gebaren.
Sommen uitleggen

De gebarenpiet.
Foto: NPS

Doofgeboren kinderen horen
nooit iemand praten. Het is voor
hen daarom heel moeilijk om een
gesproken taal te begrijpen. Het is
alsof je Duits moet leren door naar
de Duitse televisie te kijken met
het geluid uit. Dat lukt je nooit.
Dove kinderen moeten heel lang
oefenen om te leren praten. Ook
moeten ze heel goed kijken naar
de bewegingen die iemand met
zijn lippen maakt om zo te raden
wat hij zegt. Soms valt dat vrijwel
niet te zien: kijk maar eens in de
spiegel terwijl je eerst ‘bak’ zegt en
daarna ‘mag’. Zie jij een verschil?
Voor de gezelligheid

Ieder kind wil kunnen kletsen. Als
je een paar dove kinderen bij elkaar zet, vinden ze dan ook al
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De horende grote mensen dachten
heel lang dat het verkeerd was dat
dove kinderen gebarentaal gebruikten. Ze dachten dat die kinderen dan minder snel Nederlands
zouden leren. Ze dachten ook dat
gebarentalen geen echte talen
waren, en dat je er dus geen moeilijke dingen in kunt vertellen. Ze
dachten dat je bijvoorbeeld geen
ingewikkelde sommen kunt uitleggen in gebarentaal. De gebarentalen waren daarom op school verboden. Als je betrapt werd op een
gebaar, kon je een berg strafwerk
krijgen. De dove kinderen mochten
alleen Nederlands praten met elkaar.
Dat verbieden hielp niets. De
kinderen maakten hun gebaren
voortaan stiekem met hun handen
onder de bank, of in een donker
hoekje waar niemand hen kon
zien, maar ze bleven hun eigen
taal wel gebruiken. Nu denken de
meeste horende mensen niet meer
dat het slecht is als kinderen een
gebarentaal gebruiken. Ze weten
nu dat gebarentalen net zo knap in

elkaar zitten als gesproken talen.
Ze weten ook dat het veel makkelijker is om een vreemde taal te
leren als je je eigen taal ook mag
gebruiken. En het Nederlands is
voor dove kinderen een vreemde
taal. Daarom krijgen ze nu ook les
in gebarentaal, al leren ze allemaal
wel Nederlands. Ze willen later
ook naar de televisie kunnen kijken (met ondertitels) of de krant
kunnen lezen.
Gebarenpiet

Dove kinderen mogen nu dus hun
taal gebruiken. Je hebt misschien
weleens op straat of in de bus
mensen met elkaar zien gebaren.
De doven zijn trots op hun eigen
taal, die zo lang is uitgelachen
door andere mensen. Er verschijnen video’s en dvd’s met verhalen,
toneelstukken en zelfs gedichten in
gebarentaal. In een gebarentaalgedicht doet de dichter zijn best
om zo mooi mogelijke gebaren te
maken en die zo mooi mogelijk
met elkaar te combineren. Er is
zelfs gebarenrap: heel strakke,
snelle gebaren op de maat van
heel zwaar dreunende muziek. Die
zware dreun kunnen de meeste
doven nog wel horen, of beter gezegd: in hun buik voelen.
Sommige dove kinderen gaan
nu ook naar een gewone school.
Ze hebben dan iemand bij zich die
alles wat er gezegd wordt, vertaalt
in gebaren: een gebarentaaltolk.
Die tolken zijn horende mensen
die heel goed gebarentaal hebben
geleerd. De klasgenootjes van zo’n
doof kind leren ook vaak een heleboel gebaren. Hopelijk worden
sommigen van hen nog wel tolk,
want zo’n tolk doet nuttig werk.
Als een dove bijvoorbeeld naar de
dokter moet, heeft hij een tolk
nodig, want de meeste dokters
kennen geen gebarentaal. Ook op
de tv zie je af en toe gebarentaaltolken, bijvoorbeeld bij het Jeugdjournaal. En als Sinterklaas 15 november ons land binnenkomt, kun
je daar gerust samen met een dove
naar kijken, want rechts in het
beeld zie je een gebarenpiet, die
alles vertaalt. Je kunt dan rustig
het geluid uitzetten; pas als je voor
het beeld gaat staan krijgt een
dove net zo’n rood hoofd als je

vader.

V R A AG E N A N T W O O R D
Taaladviesdienst

Het mooiste dat/wat
Is dat of wat juist in de zin ‘Dit
boek was het mooiste dat/wat
Wim ooit had gelezen’?

?

respectievelijk van gevoel”. De constructie is zo algemeen dat er volgens ons geen bezwaar tegen bestaat.

!

Werkwoord bij prognose

Zowel dat als wat is mogelijk, afhankelijk van de betekenis. ‘Dit
boek was het mooiste wat Wim ooit
had gelezen’ is juist als bedoeld is dat
Wim “dit boek” het mooiste vond
van álles wat hij ooit had gelezen (inclusief tijdschriften, kranten, etc.).
“Het mooiste” is dan iets onbepaalds, en naar onbepaalde woorden
wordt met wat verwezen: alles wat,
iets wat, datgene wat, etc. ‘Dit boek
was het mooiste dat Wim ooit had
gelezen’ is juist als “dit boek” het
mooiste bóék was dat Wim ooit had
gelezen: het mooiste is dan een verkorting van het mooiste boek, en bij
een onzijdig zelfstandig naamwoord
hoort het betrekkelijk voornaamwoord dat.
Vergelijk: ‘Die trilogie was het
mooiste wat Wim ooit had gelezen’
(het mooiste überhaupt); ‘Die trilogie was de mooiste die Wim ooit had
gelezen’ (de mooiste trilogie).

Respectievelijk

?

Mag je respectievelijk op de volgende manier gebruiken: ‘Ans
en Bea werden eerste respectievelijk tweede bij het zaklopen’?

!

De meeste taalnaslagwerken noemen alleen de formulering ‘respectievelijk A en B’. Respectievelijk is
daarin een bijwoord dat op een bijzondere manier iets zegt over de
nevenschikking: het ‘rangschikt’ de
onderdelen daarvan – A en B – in dezelfde volgorde over (de onderdelen
van) een opsomming eerder in de
zin. In de voorbeeldzin is Ans dus eerste (A) geworden en Bea tweede (B).
Toch wordt respectievelijk steeds
vaker als het verbindende element in
de nevenschikking gebruikt: ‘A respectievelijk B’. Mogelijk is deze constructie ontstaan doordat respectievelijk verplaatst is naar een plaats
bínnen de nevenschikking: ‘A en respectievelijk B’, waaruit dan later het
enigszins overbodig geachte en is
weggelaten. Dit gebruik is nog niet
expliciet in de woordenboeken opgenomen, maar Van Dale (1999) geeft
er wel een voorbeeld van: “gaven van
hoofd en hart, dat is van verstand,

?

Welk werkwoord hoort bij het
zelfstandig naamwoord prognose?

!

Het bijbehorende werkwoord is
prognosticeren (dus met -nost- en
-ceren), en niet prognotiseren, zoals je
het vaak tegenkomt. Prognosticeren
(‘voorspellen, schatten’) gaat terug
op het Latijnse werkwoord prognosticare, net zoals impliceren teruggaat
op implicare, domesticeren op domesticare, etc. Het is dus net zo gevormd
als diagnosticeren, dat bij diagnose
hoort.
De veelvoorkomende (foute)
vorm prognotiseren is waarschijnlijk
ontstaan naar analogie van hypnotiseren, dat bij hypnose hoort; dit werkwoord is echter ontleend aan het
Frans (hypnotiser). In andere woorden
die bij prognose en diagnose horen,
komt de combinatie -st- ook terug
(bijvoorbeeld prognostiek en diagnostisch), terwijl in aan hypnose gerelateerde woorden alleen een t staat
(hypnotisch, hypnoticum).
In het Belgisch-Nederlands kent
men overigens het verwante, aan het
Frans ontleende woord pronostikeren,
dat zowel ‘(subjectief) voorspellen’
kan betekenen als ‘deelnemen aan
een toto’.

Maanzaad

?

Op zondag ontbijten wij graag
met maanzaadbolletjes. Laatst
vroegen we ons af waar het woord
maanzaad eigenlijk vandaan komt.
Heeft het iets met de maan te
maken?

meeste talen betekent het zowel ‘papaver’ als ‘maanzaad’. Volgens het
Etymologisch dialectwoordenboek
(2003) van A.A. Weijnen bestaat
maan in Salland en Twente nog als
woord voor ‘klaproos’, een papaverachtige plant.
Het Woordenboek der Nederlandsche Taal (WNT) meldt dat het woord
maankop voor ‘papaver’ gewoner
was dan maan; in oude teksten wordt
in plaats van maanzaad dan ook vaak
maankopzaad gebruikt. Kop is een
plantkundige aanduiding voor onder
meer zaadbollen en bolvormige
groeiwijzen. Volgens het WNT is
maankop “eigenlijk de naam voor de
onbehaarde, kogelronde zaaddoos
van verschillende soorten van het geslacht Papaver: uit insnijdingen in die
zaaddoos wordt een verdoovend sap
[= opium] verkregen (…); de zaaddoos heet [vanwege de slaapverwekkende bestanddelen] ook slaapbol.
Vervolgens wordt maankop ook de
naam voor de geheele plant en ook

voor het sap.”

Papaver somniferum,
letterlijk ‘slaapbrengende papaver’
Foto: www.med.sc.edu:1000/
Sit6selfmed.htm

!

Nee. Maan in maanzaad is een
ander woord dan maan als hemellichaam. Het betekent ‘papaver’:
maanzaad is gedroogd papaverzaad.
Dit woord maan is bijzonder oud.
Volgens de etymologische naslagwerken stamt het uit een voor-IndoEuropese taal en is het in verschillende Indo-Europese talen bewaard
gebleven: in het Oudgrieks bijvoorbeeld als mèkoon, in het Russisch als
mak en in het Duits als Mohn. In de

Twijfel over uw tekst?
De Taaladviesdienst beantwoordt niet alleen taalvragen, maar corrigeert en herschrijft ook teksten.
De taaladviseurs zorgen ervoor dat uw teksten
foutloos en prettig leesbaar zijn. Kijk voor meer
informatie op www.onzetaal.nl/advies of vraag de
folder aan via 070 - 356 12 20.
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