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Holland C1

Beszédértés mintafeladat

Szöveg

- Interview met prof. dr. Janekke Hulstijn, leerstoelgroep tweede-taalverwerving, Faculteit
Geesteswetenschappen, Universiteit van Amsterdam

- Is het veel moeilijker om op latere leeftijd een taal te leren? Met andere woorden: leren
kinderen sneller een vreemde taal dan volwassenen? En zo ja, hoe komt dat?
- Leersnelheid is geen kwestie van leeftijd (behalve wanneer mensen op latere leeftijd
problemen krijgen met hun gehoor of geheugen). Snelheid is in de eerste plaats een kwestie
van hoeveel contact je hebt met de taal in een bepaalde hoeveelheid tijd, en dat staat in
principe los van leeftijd. Volwassenen (en oudere kinderen) die kunnen lezen en schrijven, die
op school gewend geraakt zijn aan "feitjes stampen" en iets geleerd hebben over
woordsoorten en zinsbouw, kunnen in sommige opzichten op korte termijn zelfs sneller
vooruit komen dan vierjarigen die nog niet geletterd zijn. Ouderen kunnen daarom
bijvoorbeeld sneller dan vierjarigen een behoorlijke leesvaardigheid opbouwen. En natuurlijk
is het zo dat als oudere mensen last krijgen met bijvoorbeeld hun geheugen, dat dat ook
vertragend werkt op het leren van talen.

- Kun je als volwassenen ooit nog een taal vloeiend leren spreken?
- Vloeiend wel maar meestal niet zonder accent. Het komt slechts bij hoge uitzondering voor
dat je aan mensen die na de puberteit een vreemde taal zijn gaan leren, niet kunt horen dat het
hun moedertaal niet is. Ouderen kunnen echter best leren zich vlot en moeiteloos ("vloeiend")
in de vreemde taal uit te drukken.
- Bestaan talenknobbels?
- Misschien zal genetisch onderzoek ooit nog eens laten zien dat er reeds bij de geboorte
verschillen zijn tussen mensen in 'aanleg' om talen te leren, maar op dit moment is er geen
enkele aanwijzing dat zulke verschillen er bij de geboorte zijn. In lichamelijk en geestelijk
opzicht ontwikkelt elk mens zich op zijn of haar eigen wijze en de verschillen diezo tussen
mensen ontstaan kunnen ook het gemak waarmee ze vreemde talen leren beïnvloeden. De een
heeft bijvoorbeeld een beter 'oor' en geheugen voor vreemde klanken en woorden dan de
ander. Maar dat betekent niet dat de daarmee gepaard gaande verschillen in neurale processen
teruggaan op bij de geboorte aanwezige structuren in de hersenen. Het goede nieuws is vooral
dat de vraag naar het bestaan van talenknobbels geen praktische consequenties heeft. Ondanks
het bestaan van onderlinge verschillen kunnen alle mensen een vreemde taal leren verstaan en
spreken (voor zover ze geen problemen hebben met hun gehoor of met hun verstandelijke
vermogens).
- Hoeveel talen kan een mens leren op een redelijk niveau? Of is er een limiet?
- In theorie is er geen limiet. Er zijn gevallen bekend van mensen die 7 of 8 talen vloeiend
spreken. Alleen, als je een taal goed wil leren beheersen dan kost dat veel tijd. Dus het is
vooral een kwestie van hoeveel tijd en moeite je eraan kunt en wilt besteden.

