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Zijn docenten Nederlands
in het buitenland strenger
dan in Nederland?

Groter als mij
Laatst hadden we een uitstapje met het onderzoeksinstituut. De gids die ons rondleidde vroeg wat voor gezelschap we eigenlijk waren. Taalkundigen, was het antwoord. O, dan moet ik op mijn taal letten, was zijn reactie. Nee hoor, zei onze directeur, we zijn niet prescriptief of normatief, maar descriptief. Ik betwijfel in
hoeverre dat antwoord volledig tot de gids doordrong,
maar zijn reactie toont aan dat je in het bijzijn van taalkundigen maar beter op je taal kunt letten. Terwijl die
het helemaal niet erg vinden als iemand ‘hun lopen’
zegt in plaats van ‘zij lopen’ of ‘groter als mij’ in plaats
van ‘groter dan ik’. Waarom moet je je daaraan ergeren
als meer dan half Nederland dit soort zinnen produceert?

Streng
De strengheid die men in het buitenland bij het Nederlands aan de dag legt, werd bevestigd in een experiment dat ik onlangs bij de afdeling Neerlandistiek aan
de Universiteit van Zürich uitvoerde. Eerder had ik in
Nederland teksten van NT2-leerders ter beoordeling
op een zespuntsschaal aan docenten NT2 voorgelegd.
Datzelfde deed ik in Zürich aan de docenten daar in
combinatie met een groep vergevorderde studenten.
Wat bleek? In Zürich werden alle teksten met ruim een
punt minder beoordeeld. Uit de discussies achteraf
bleek dat men in Nederland minder zwaar tilde aan
fouten, zolang de boodschap in hoofdlijnen maar overkwam. In Zwitserland daarentegen werden die fouten
de leerders wel streng aangerekend.
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Terwijl in Europa het aantal
katholieken afneemt, stijgt dit in
Latijns-Amerika. Alsof men daar
roomser is dan de Paus. Met het
Nederlands lijkt iets soortgelijks aan
de hand: meer studenten Nederlands
in Duitsland, koppen de kranten.
Vraag is of men in het buitenland ook
strenger op het Nederlands is?

want Hooghaarlemmerdijks is niet altijd beter. Zoals ik
zelf na een jaar Frans te hebben gestudeerd de taal
pas echt heb leren spreken na een paar maanden in
Frankrijk te hebben gewerkt.
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Vraag
Nu betreft het hier een kleinschalig onderzoek in één
land, waarvan de uitkomst misschien meer zegt over de
kwaliteit van het onderwijs NT2 in Zürich dan dat het
antwoord geeft op mijn vraag of docenten in het buitenland strenger zijn dan in Nederland. Maar de vraag
lijkt me interessant genoeg om in groter verband aan
nader onderzoek te onderwerpen. Wie pakt die handschoen op?

Standaardnederlands
Ik heb de indruk dat docenten NT2 daar nog wel moeite mee hebben. Zeker als dat soort vormen in een leergang worden opgenomen. Vaak hoor je dat de enige
concessie die zij willen doen, is aan cursisten vertellen
dat er naast wat er in het boek staat alternatieve constructies bestaan, maar dat je je maar het beste aan het
Standaardnederlands kunt houden. In het buitenland is
dat vaak nog sterker het geval. Daar lijken docenten
Nederlands niet of nauwelijks van het Standaardnederlands te willen afwijken. Dat strekt hun enerzijds tot eer,
want het niveau van buitenlanders die in het land van
herkomst Nederlands hebben gestudeerd is vaak opvallend goed. Aan de andere kant is het ook jammer,
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