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Dc titel verwijst rì¿ì¿ìr'cc¡l lavorict v<xrrbeeld van
hornskv om te laten zicn clat t¿ìal sln-lctuur-alhankelijk is. Als jc van dc zin l'hc ntun whtt i,s
tull i,s hup¡n'ecn z()gcn¿ìamtlc ja/nec vraag wilt
lnaken. rlan cloe jc dat rl<lrlr tlc laalstc ¡.r n¿t¿ìr vo,
ren tc halen. Waarom rle laatste '.) (-homskv legt
uit dat hct in l¿ral niet gaal ()Ût eerstc ()l la¿lstc.
ol'links ol'rechls. tn¿ì¿tr orn struclurecl hoogste.
ol structureel rncest clichtbij. [)c structuur van
h<¡venslaancle vorlrbeeldzin kunnen wc als volgt
weergeven ll l'lu' mun wfut is tulll is hu¡tpvl en in
dic strucluur slaat hel tweeclc ¿s hct dichtst hij
het onclerwer¡r. I)at is cle reclen clat tlie ¡,s naar
voren wortll gehaald in tlc pnrcluclic van vraagzinnen. Kintleren van dric jaar oud doen clat
hrutkros. hetgcen r4t zijn rninst suggerecrl tlat ze
dic strucluur tlalr al onclcr tlc knic hebbcn. terwi.jl er voor clie slructuur in het taalaanhocl zell'
weinig cvitlcntrc trirrrwezig is.

(

Maar voorclat wc in de tlocuntentairc bij tlit
centrale punt zi.jn uitgekomen is er ecn hoo¡r
rlc rcvue qcpasseerd. inclusicl een grotrt aitntal
biografischc details. Misschien zijn dic niet alti.jd
zo relevant. rnaar jc kri.jgt tp clic lnanier wel een
corn¡rlcter beeki van clc man. ('holnskv verhaall
bijvtxrrheclcl hoe hi.j als gratluate stu(lent naar
cen congres gäat cn in cle aut() van het vlicgveld
¡raar clc ctlnl'erentic een ktrrt ges¡rrek heefl rnet
dc ¡rrofessor dic henr hceti ¡lcehaakl. ('homskv vraagl waar cle rnan zich rnee hczig houcll
waarop cle htxrgleraar uitlegt dat hij cigenliik
allecn cl¿rta aan het verzamelen is. waarvan hij
hoopt clat ze in dc rrabijc tockornst aut()matisch
kunnen w()rden geïnterpreteercl. In clic clagen.
net vtxlrcl¿¡t ('homskv zijn baanbrekenclc werk
presclìtcerde. clachl rncn tlat het vak zo qrlecl als
"al" was. (ìecn echlc vragen mecr. elleen nog
eelt verclere cornpletering van dc data w¿ìarvatl
dc beschrijving clerrnatc gestandaarclisecrcl was
dat cen algoritme hct zou kunnen t4rltlssen.

l-ingcl s va n clc i nterviewel' / rna ker/regisseu r

Michel (ìonclrv tlat sterk doet clellkcn aan tlat
v¿rn tle acteurs trit " 'allo. 'allo". lnaken het
kijken tarnclijk lastig. Maar het is dc uroeitc
waarcì. I)e clocurncntaire is cen lcvencligc.
intercssantc 1'rogirrg van een leek otn via interviews binnen te clringen in dc clcnkheelden
van ('homskv en het grocientle hegri¡r van clic
den kbeelden tc visualiseren.

als Tweede Taal
vlot beter bij docent met kennis over moedertaal leerling.
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"Michael slimme man." Zodra de Syrische NT2-leerling de
Neclerlandse zin uitspreekt, hoor je het: hier ontbreekt iets.
Hoewel de zin prirna te begrijpen is, voldoet hij niet aan de regels van het Standaardnederlands. Waar komt deze constructie
vandaan? Hoe zou de NT2-docent een cursist kunnen helpen
bij het voorkomen van dit soort constructies?
De oplossing ligt dichterbij dan je denkt: narnelijk in de eerste
taal (Tl) van de leerling. Het idee dat de T1 invloed heeft op
hoe wij een tweede taal (T2) leren en produceren (T1-transfer)
komt van oorsprong uit de behavioristische hoek. In de jaren
50 en 60 van de vorige eeuw werd beweerd dat elke vorm van

¡ringspuntcn v()()r cerì ¡rrofìelwerkstuk.

verschillende moedertalen in elkaar zitten.
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Onderzoek rtaar transfer is echter nooit helemaal verdwenen.
Zoheeft bijvoorbeeld Iueke van de Craats onderzocht hoe
Tulkse en Marokkaanse NT2-ers Nederlandse bezitsconstructies verwerven en of deze verwerving is te herleiden tot de
moedertalen. Zo is Turks in principe een rechtshoofdige taal,
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eerlijk. ik denk niet dat (ìonclrv
('homskl alti.jcl begrepen heelt. Het is ook
een illusic tc nìcncn tlat .je ('homskr,'s geclachtengoccl lransparant ovcr het voetlichl zr¡u
kutulcrt brcngcrr i¡ì tclt t[rcullcltli¡ilc v¿rn
krap (.)0 rninulen. Maar het enth<lusiasme. cle
intensiteit c¡r ()vergavc w¿ì¿ìnncc (ìondrv tc
wcrk gaat. nraakl alles gocrl. Laat zien clic clocuntcntaire . lnaak er ccn l)aar lcssen omhecn
cn jc hebt zoÌn¿rar cen paar rnooie aankno-
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leren het aanleren van nieuwe en het afleren van oude gewoontes was. Nieuwe gewoontes, zoals een nieuwe bewaarplek gebruiken voor je paspoort, zullen in het begin misschietr zorgen
voor verwarring en zoekacties op de oude plek. Zo zou het ook
gaan met het leren van een tweede taal. Een rijke verzameling
aan contrastieve analyses van verschillende talen, met als doel
voorspellingen maken over T2-taalfouten op basis van T1, was
het gevolg. Deze benadering verloor zijn kracht toen veel contrastieve analyses niet helemaal van toepassing bleken te zijn:
gemaakte voorspellingen kwamen niet altijd uit en voorkomende fouten werden soms niet voorspeld. De contrastieve analyse
raakte in onbruik. In plaats daarvan werden problemen in de
tweedetaalverwerving vooral toegeschreven aan kenmerken
van de te leren taal. In de praktijk was clat ook wel makkelijk
want dan hoefden NT2 docenten immers niet te weten hoe de

I:erliik

l:erli.jk is ecrli.jk: .jc worch er wcl een bectje
rn()c v¿ul. De snel hewegencle tekeninget.je s.
ccn s()nìs lastig verstatrnlrare ('hornskv cn het
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wat inhoudt dat het nominale hoofd (inclusief de infectiemorfologie) altijd rechts staat. Van de Craats vond dat Tl-transfer
van deze parametersetting naar NT2 initieel bijvoorbeeld constructies zoals "vriend huis" (mijn vriend's huis) veroorzaakt.
Marokkaans-Arabisch is daalentegen een linkshoofdige taal
met het nominale hoofd links, wat bij beginnende NT2-ers
constructies zoals bijvoorbeeld "klas Pascal" (Pascal's klas)
tot gevolg heeft. Van de Craats heeft hiermee aangetoond dat
voo¡ in ieder geval bepaalde Tl-settings geldt dat ze een stet'ke
invloed hebben op NT2-acquisitie.
Helaas is er in NT2 onderwijs weinig aandacht voor de rol van
de moedertaal. Er bestaan naslagwerken over T1-transfer, maar

docenten geven desgevraagd aan dat ze veel talen in hun klassen
hebben en te weinig tijd hebben om iets over al deze talen te leren.
De docenten benadrukken dat het geen onwil maar onvermogen
is.

Om tegemoet te komen aan de wens van docent om snel en ge-

makkelijk meer informatie over de T1 te vinden, zijn we bezig om
een digitaal T1-transfer naslagwerk te maken met behulp waarvan
cle NT2-docent makkelijk en snel kan anticiperen op veel voorkomende incorrecte constructies en die eventueel kan herkennen en
aanpakken. Met een kleine, overzichtelijke en vooral toegankelijke T1-transfer applicatie of website, die vanuit het UiL-OTS van
de Universiteit Utrecht wordt ontwikkeld, kan dan snel wo¡den
achterhaalcl waar de oorsprong van de fouten ligt.

Laten we nog eens kijken naar het voorbeeld "Michael slimme
man". Een docent die onze app zou gebruiken, kan meteen lezen
dat het Syrisch Arabisch geen koppelwerkwoorden kent en dat
het onbepaald lidwoord anders wordt gebruikt. Dergelijke kennis voor zo veel mogelijk (relevante) moedertalen snel, gemakkelijk en digitaal toegankelijk maken is wat we willen bereiken. o
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