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Zitten er veel voordelen aan tweetalig
opgroeien?
“Ja, ik denk dat kinderen die twee-

talig opgroeien geluk hebben. Twee-
taligheid verandert de hersenen op
een positievemanier. Zulke kinderen
snappen veel beter hoe taal in elkaar
steekt en vindenhetmakkelijker om
eenderde of een vierde taal te leren.
Hun geest opent zich door iets sim-
pels alsweten dat je hetzelfde object
op tweemanieren kunt benoemen.
Tweetalige kinderenweten daar-
naast dat hetmogelijk is omeen ver-
schillend perspectief op dingen te
hebben– ook buiten de taal om. In
de hedendaagsemaatschappij is dat
begrip voormeerdere perspectieven
belangrijk om respect en tolerantie te
creëren.”

Doet u alleen onderzoek naar tweeta-
ligheid onder kinderen?
“In Edinburgh bestuderenwe twee-

taligheid gedurende de gehele le-
vensloop vanmensen.We bestude-
ren kinderen die vanaf hun geboorte
twee talen leren, kinderen die eerst
de ene taal leren en dan een andere,
maar ook volwassenen die een
vreemde taal leren. Onze focus ligt
vooral op naar school gaande kinde-
ren. Sommigen vanhen spreken
thuis een andere taal dan op school;
wanneer ze naar school gaan, neemt
de taal die daarwordt gesproken een

prominentere plek in hun leven in.
We kwamen erachter dat dat geen
negatieve invloed heeft op hun twee-
taligheid; zolang ze de taal die ze
thuis spreken blijven horen, leren
kinderen prima twee talen.”

Kan het leren vanmeer dan één taal in
een ander geval wel schadelijk zijn
voor de ontwikkeling van een kind?
“Daar is geen bewijs voor gevon-

den. De boodschap die ik probeer uit
te dragen is dat tweetaligheid niet
verwarrend of schadelijk is,maar dat
het juist heel erg goed kan zijn.”

Hier in Nederland leren kinderen al
vanaf jonge leeftijd Engels. Valt dit
ook onder tweetaligheid?
“Ja, ik gebruik hetwoord tweetalig-

heid op een bredemanier. Ik noem
mezelf tweetalig, omdat ikmeer dan
één taal ken en gebruik op regelmati-
ge basis, ook al heb ik Engels pas veel
later geleerd dan Italiaans en heb ik
een accentwanneer ik het eerste
spreek. Nederlanders staan erombe-
kend dat ze goed zijn in Engels. In
Engeland lerenmensennauwelijks
andere talen, omdat hun taal overal
op dewereldwordt gesproken. Dat is

een privilege,maar ook een pro-
bleem; zij hebbenniet de taalvaar-
digheden of de voordelen diemeer-
taligheidmet zichmeebrengt.”

Unoemt al dat Engels over de gehele
wereld een steeds belangrijker taal
wordt. Vindt u dat een goede ontwik-
keling?
“Soms zorgt dat ervoor dat regiona-

le talenminderworden gewaar-
deerd. Iedereenwil dat zijn kinderen
Engels leren. Ze geloven niet dat hun

eigen taal bruikbaar is. Onze bood-
schap is dat alle talen nuttig zijn. Het
is belangrijk ommeer dan één taal in
de hersenen te hebben, niet hoeveel
mensen die taal spreken. Natuurlijk
is dat op een anderemanier belang-
rijk,maar nietwat betreft de per-
soonlijke ontwikkeling.”

Wat is het doel van BilingualismMat-
ters, het centrum voor tweetaligheid
dat u heeft opgericht?
“BilingualismMatters is inmiddels

een Europees netwerk geworden.
Onlangs heb ik hier inNederlandhet
twaalfde filiaal geopend.Weprobe-
ren alle sectoren van de gemeen-
schap te bereiken, dus ouders, lera-
ren, beleidsmakers, gezondheids-
specialisten en bedrijven. Dat doen
wedoor lezingen te geven, seminars
te organiseren, onderzoeksprojecten
op te zetten en samen tewerkenmet
beleidsmakers. Niet zo lang geleden
hebbenwe samengewerktmet de
Schotse regering en haar geholpen
bij het opzetten van eennieuwbeleid
omvreemde talen te introduceren
op basisscholen. InNederland is
zoiets natuurlijk al jaren gaande; als
ik hier een lezing geef over het be-
lang van tweetaligheid, heb ik het
idee dat ik preek voor eigen paro-
chie.”

‘Het is van belang ommeer
dan één taal te beheersen’
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Campagne

O
pde tv zag ik staatsse-
cretarisMartin van
Rijnmet zijn publieks-
campagne ‘De samenle-

ving verandert, de zorg verandert
mee’, waarin hij aandacht vraagt
voor zijn beleid.Mensenmoeten
ondermeer langer thuis blijven
wonen.
Ik dacht aanhet gesprekmet de

geestelijk raadsvrouw tijdens
mijn verpleeghuisonderzoek. Ge-
schoktwas ik door de schrale zorg
en dewachtende bewoners.
De raadsvrouwknikt: “Het is

niet allemaal rozengeur enmane-
schijn.Maarwie zei dat het leuk
zou zijn?”Daarop vroeg ik: “Lijkt
het je niet vreselijk hier temoeten
wonen?”
Die vraag houdt haar bezig. On-

langs overleed haarmoeder, voor
wie ze lang en intensief zorgde, en
werd haar buurvrouwopgenomen
in het verpleeghuis. Door deze er-
varingen steeg haarwaardering
voor verzorgings- en verpleeghui-
zen. “Ik overleef hetwel.” Bij het
alternatief, thuis blijven, vindt ze
het appèl op de omgeving te
groot. Ze zorgdemet alle liefde
voor haarmoeder en kondat com-
binerenmet haarwerk. Zelf wil ze
het haar kinderen niet aandoen.
De buurvrouwverpieterde thuis

enwas stervende. Een vreselijke

situatie. De eersteweek in het ver-
pleeghuiswilde ze liever dood
dan blijven,want er gebeurde
‘niets’. Nou, dacht de raadsvrouw,
er gebeurt heelwat. Zewordt ge-
wassen en krijgt te eten. Thuis
vervuilde ze. Daarwaren geen ac-
tiviteiten enmaakte niemand een
praatje.
Het hangt ervan afwaarmee je

het vergelijkt, vindt de raads-
vrouw. Vergelekenmet goede,
vroegere tijden is het verpleeg-
huis vannu behelpen.Maar ver-
gelekenmet thuiswegkwijnen of
op straat zwervende dementeren-
den is het een uitkomst.
Net als VanRijnwil ik een sa-

menlevingwaarinmensen zich
omelkaar bekommeren.Maar die
bestaat nog niet. Verandering van
denkbeelden over zorg voor el-
kaar en het scheppen van voor-
waarden omdit te kunnen doen,
zijn daarvoor nodig.
Is een campagnemet de leus ‘De

zorgmoet veranderen en de sa-
menleving verandert daarom
mee’ niet reëler?
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Hoogleraren Anne-Mei The (zorg
en dementie, UvA) en Jaap Seidell
(voeding en gezondheid, VU) schrij-
ven om beurten over hun vakgebied.

Antonella Sorace is hoogleraar ontwikkelingslinguïstiek aan de
Universiteit van Edinburgh. In haar onderzoek richt ze zich vooral op
tweetaligheid; ze is overtuigd van de positieve effecten ervan.

‘Tweetaligheid is
niet verwarrend of
schadelijk, maar
kan juist heel erg
goed zijn’

‘Omdat de zorg moet
veranderen, verandert
de samenleving mee’


