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Cultured erfgoed de klas in

Samen met enkele collega's uit het academisch en het middelbaar onderwijs1 werken
we aan de ontwikkeling van een website om vwo-leerlingen uk de bovenbouw kennis
te laten maken met cultured erfgoed. In het reguliere schoolprogramma is hiervoor
geen ruimte, terwijl ons talige erfgoed voor alle profielen veel interessante en relevan-
te gegevens bevat. Teksten als de eerste Nederlandse grammatica, het Plakkaat van
Verlatinghe dat de Tachdgjarige Oorlog inluidde ofhet oudste Nederlandse kookboek
brengen het verleden dichtbij.

Op de website willen we teksten aanbieden rond aansprekende thema's, zoals 'klimaat-
verandering', 'rampen, 'ziekte', 'slavernij', 'communicatie', 'toerisme' en 'taalverande-
ring. De thema's warden zo gekozen dat ze aan meerdere wetenschapsgebieden raken
en een directe relatie hebben met de leefomgeving van de leerlingen. Om de nieuws-
gierigheid van de leerlingen te prikkelen, willen we ze een soort mysterie of onder-
zoeksvraag laten oplossen aan de hand van de gepresenteerde teksten.

Een van de thema's die we willen aansnijden, is 'klimaafverandering'. Als de voorspel-
lingen kloppen, zullen we de komende tijd steeds vaker met extreem weer en grote
natuurrampen te maken krijgen. De recente rampen in Bangladesh, Houston en Sint-
Maarten lijken dat te bevestigen. De actualiteit brengen we in verband met de Kleine
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?sd;de pe"od,e y^ de 15d,e 
tot en met de 19de eeuw'toen de temperaturen duide-

lijk lager waren dan de periodes ervoor en erna. We presenteren historisch bronmat^
naal waaruit de oorzaken en gevolgen van de Kleine IJstijd blijken. We vragende leer-"
^n§en °mtemPeratuurschommeu nge" in kaart te brengen op basis van bronnen over
bijvoorbeeld ijsmarkten en trekschuit-uitval, en schilderijen van Avercamp en van Van
der Neer. Ook presenteren we historische waarnemingen van zonnevlekken en vul-
kaanuitbarstingen, waaruit blijkthoede reductie in zonneactiviteit: ende .toename in
yu lkanisme het Uimaat bemvloeden. Ten slotte laten we zien wat de rol van de media
^L_et Jerl^den l?ij d,e berichtgeving rondom grote rampen was. Een temgkerend
?ln^ ?^rI?Lis. de,r01 ^ Politiekeleiders ofvorsten: hoe treden zij op naeebngro^
ramp? Uk historische documenten kunnen we opmaken dat vorsten een acdeve rol
vervulden bij een ramp. Op fraaie prenten (zie: www.beeldbank. cultureelerfeoed. nl
zien we bijvoorbeeld hoe koning Willem III zich in 1861 naar het overstro^in^
bied in Gelderland spoedde.

Afbeelding 1 - Gravure uit 1874, Willem III bij watersnood in januari 1861.

Verwlgens vragen we de leerlingen om deze gegevens in verband te brengen met de
klimaatverandering. Hoe kunnen we'hLtorische bronnen gebruiken om de

huidige klimaatverandering te duiden? En welke overeenkomsten en verschiUen
bestaan er in het optreden van Willem III en in dat van de presidenten BushTobama
enjrump bij rampen? Doel is om te laten zien dat historische bronnen veel refevante

informaue bevatten voor het benaderen van actuele problematiek.

Een punt van aandacht is de manier waarop de oude bronnen warden gepresenteerd
Doordat het Nederlands in de loop van de tijd fors is veranderd, zijn oude teksten niet
zonder meer begrijpelijk voor leerlingen. Met name betekenisveranderingen zetten
I'ezenTop'heT veAeerde been. In een"boek uit de 17de eeuw, dat enkele mrbulente
scheepsrcizen beschrijft2, staat bijvoorbeeld de zin: Middelertijdt wierd het laat in den

avondt, den Kapiteyn donderde noch niet op. Een hedendaagse lezer maakt hiemu op
datde'kapkein'te lang bleefplakken (in de kroeg, op bezoek). Dezm betekent echter
precies het tegenovergestelde: in de 17tle eeuw had opdonderen de betekenis opdagen,
tevoorschijn komen.

Ook de hoogfrequente ftmcdewoorden, zoals voornaamwoorden, voegwoorden en
voorzetsels, zFjn instinkers voor moderne lezers. Die menen dat er in de zin Datmen
sulcke dieven zou hangen in haar eygen deur sprake is van vrouwelijke dieven. Dat is
echter niet het geval: haarwerd vroeger gebruikt waar we tegenwoordig hun zeggen.

Aan dit soort taalveranderingen willen we op de website een apart themawijden. Dat
thema kan voor leerlingen een eyeopener zijn: taal is geen onveranderlijk iets^ maar
groeit en verandert. Ook taalregels en taalnormen veranderen in de loop van de. u}d
Tegenwoordig leren leerlingen bijvoorbeeld dat ze groter dan ik moeten schrijveni en
nietgroteralsmij. M^ eris ook een periode geweest dat groter ah een geaccepteerde
vorm was.

Het bestuderen van taalverandering leidt tot inzicht in hoe taalregels totjtand zijn
gekomen. Een mooi voorbeeld daarvan vormen de voorzetsels na en naar De. mode!-
ne regel is dat na wordt gebruikt voor achter' (na de les') en naarwoi naartoe en
'volgens' (naar het klaslokaal', naar de wet'). Vroeger was dat niet zo. aanvankelijk
bestond alleen de vorm na. Dat was een bijwoord met de betekenis 'dichtbij'; we ken-
nendat nogmeen verbinding als 'het lig't mij na aan he^hart'^Vervolgens werd na
ook als vooraetsel gebmikt. In"de 13de eeuw kwam in het West-Vlaams de vorm naar
op alsvergrotende trap met de betekenis 'dichterbij'. Ook dit n^rging men als voor-
zersel gebruiken, waardoor no. en naar synoniemen werden.

Vanaf eind l6de eeuw gingen taalgeleerden zich buigen over de vraag hoe^ het
Standaardnederknds vorm moest krijgen. Ze publiceerden de eerste^pellinggidsen,
grammancas~enwoordenboeken die tot doel hadden om de standaardtaal vast te leg-
gen. Hun kleaal was dat iedere betekenis door een aparte taalvorm wordt uitgedmkt-
Daarom stelden ze voor om de verschillende betekenissen van na en naar over de twee
vormen te verdelen. De taalkundige Leupenius formuleerde in 1653 als eerste de
moderne regelwaarin na als tijdsbepaling en naar^ als richungaanduiding wordt
gebmikt. In de 18de-eeuwse schrijftaal werd die regel alom nagevolgd. In de sprcektaal
bleefdaarentegen tot diep in de 19de eeuw na de bekngrijksie vorm, voor alle beteke-
nissen.
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In de ̂loop van de20s  eeuw werd het onderscheid tussen na en naarvoor steeds i
?.alSbru, ikers onderdeelvan de natuurlijke taal: ze namen het over van'hunL ouude^
hoefden het niet meer als kunstmauge regel aan te leren. De laatste djd vindtechrTr
e.e_nJeTnderin8, pla:lts in de uitspraak van de r- na een klinker, en vooral'na ̂ 1
^o-!dl;de_rsteeds vaker weggelaten- Hierdoor vallen de vormen '^ en'^rinl dTu^
nak_weer. samen tot fA Het gevolg is dathet aantal fouten dat leerlmgen
weer toeneemt, want ze kunnen niet meer op hun taalgevoel en op de uitspraakvaTe^n'

DTleerlingen inzicht te geven in hoetaalregels tot stand zijn gekomen, hopen we ze
SLbrengen tot bewuste taalvaardlgheid- D". i" navolging van het Man'ife^

erlands op school', dat in 2015 door de MeesterschapsteamsNederlands'is",
senteerd.

Het laatste deel van de presentatie gaan we in discussie met de aanwezige leraren over
. opzetvan de website rond cukureel erfgoed. Het bestuderen van historischegram^

maticas laat zien hoe bepaalde regels tot stand zip gekomen en dat is voo7hebrv ak

; van belang. Maar welke andere bronnenkunnen het beste warden ~opw-
^!lLO P_e,en web^, rond c,ultureel erfgoed? Hoe kan die zo warden gevuldrSat

in het middelbaar onderwijs er vakoversdjgend mee aan de slag kunnenTwat
is voor leerlingen een spannende en inspirerende opzet? Hoe kunnen we de teksten het
beste aanbieden: in de vorm van fragmenten, al dan niet met hertalingofverklarende
noten? Ofgeven we leerlingen de opdracht om de teksten te hertalen, o'mzezoTewus^
temaken van taalveranderingen? Zijn er leraren die mee willen werken aan de websi-
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te?

Noten

De groep bestaat uitdr. Roland de Bonth (Haags Momessori Lyceum), Thomas de
Bmijn (Fax Christi College, Druten enTeacher'in Residence RU), dr. JeroenDera
(^Do^ntenacademie RU), prof_dr. Erik Kwakkel (UL), dr. LotteJensen(RU)', prof"
^'_iMarc V^. OOST(?°T.. (RU)' drs-. cefas van Rossem (Olympus'Coneg^
Arnhem en RU), prof. dr. Nicoline van der Sijs (RU) en dr. Frans Snik (UL).~Lo^e
Jensenjs de penvoerder. De ontwikkeling van de website wordt mogelijkgemaakt

De Jonge Akademie-Projectbeurs.
Drie aanmerkelijke en seer rampspoedige Reysen, door Italien, Griekenlandt, Lijflandt,
Moscovien van J. Struys, 1676.
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De Atlas van de Nederlandse taal in een Nederlandse en
Vlaamse editie. Toonbeeld van pluricentrisme of betreu-
renswaardige scheidingsdrang?

1. Inleiding

In mei dit jaar is de Mas van de Nederlandse ̂erschenen. ̂ els^werkjanj,n
^^^^^ ^"G^:^m,.^^M^
^^Z;U^^de7si js)-enis rnetee^m^^s^^h^^JeannseeerN edNeZ^e^ Dat gafde'auteurs alle vrijhe;d omelge^accen;en. ^kg;
eg;neLn dZu^eZ d^AemZ i'ndeukwerking van de themas. in de voorbeelden en

in de formulering.

Is deze eang van zaken nu een toonbeeld van pluricentrisme? Bevestigende^wee^-
^gS"wS.""d^>^^
^^Z ̂  e^el:t;tlgesch^enis. !le!n^ SS^^
scTapFoTfs Tierveeleer sprake van een betreurenswaardige P'-°fllenngs^om, me^e
S^n ̂ dS^^^-^P^^deAril^e^^^^SSTardTXtTaX^Srlanden7laan^ren. Enwe^^^^^^^^ttleegveTe naeo^vTa agZel h^anno'2017gesteld is met die veelbesproken eenheid in

verscheidenheid

2. De receptie

Marc van Oostendorp schreefop 10 me^OlTeen enthousiast_benc^o^,de^la;
i^LZ^UJl(FWasTknog maa7l7'"). Er waren een paar reacncs bij dat smk.

De kritische noot kwam van Frans Daems:

"Zowel principieel als prakdsch vind ik het onbe^Pe!iJkJat^^^^
^^^^^e^^gebrachtworde. ^l^n^ud^a^a^
Se;b^r(ovcngens ook regionale)^ie ik^ T^^^ ̂  ̂ ^
sboleken ultgeTracht'zoDuden dienen te worden. Waarom^u ^^^ ̂  ^L1rboZvTh"tgTe cell mo^nworden"gemformeerd? Enprakdsch, moet je dan
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