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Samen met enkele collega's uit het academisch en het middelbaar onderwijs1 werken
weaandeontwikkeling van eenwebsite om vwo-leerlingen uk debovenbouw 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 relevante gegevens bevat. Teksten als de eerste Nederlandse grammatica, het Plakkaat van
Verlatinghe dat deTachdgjarige Oorlog inluidde ofhet oudste Nederlandse kookboek
brengenhetverleden dichtbij.

Op dewebsite willen weteksten aanbieden rond aansprekende thema's, zoals 'klimaatverandering', 'rampen, 'ziekte', 'slavernij', 'communicatie', 'toerisme' en 'taalverandering. 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 onderzoeksvraag laten oplossen aan de hand van de gepresenteerde teksten.
Een van de thema's die we willen aansnijden, is 'klimaafverandering'. Als de voorspellingen 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 deKleine
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de 19de
de temperaturen
?sd;de pe"od, y^ de 15d,
duidelijklagerwarendandeperiodeservoorenerna.Wepresenterenhistorischbronmat^
naal waaruitdeoorzakenengevolgenvandeKleineIJstijdblijken.Wevragendeleer-"
^n§en
°mtemPeratuurschommeu nge"inkaarttebrengenopbasisvanbronnenover
bijvoorbeeld markten

Eenpuntvanaandachtisdemanierwaaropdeoudebronnenwardengepresenteerd

derNeer. Ookpresenterenwehistorischewaarnemingenvanzonnevlekkenenvulkaanuitbarstingen,
waaruitblijkthoedereductieinzonneactiviteit:ende t.oenamein
lkanisme het Uimaat

avondt, denKapiteyn donderdenochnietop.Eenhedendaagselezermaakthiemuop
datde'kapkein'te langbleefplakken (indekroeg,opbezoek).Dezmbetekentechter
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bemvloeden. Ten slotte laten
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we

van
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Avercamp

wat
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en van

van

Van

de media

^L_et Jerl^den l?ijr01d,e berichtgeving rondom grote rampen was. Een temgkerend
?ln ^ ?^rI?Lis. de, ^ Politiekeleiders ofvorsten: hoe treden zij op naeebngro^

ramp? Uk historische documenten kunnen we opmaken dat vorsten een acdeve rol
vervulden bij een ramp. Op fraaieprenten (zie:www.beeldbank. cultureelerfeoed. nl
zienwe bijvoorbeeld hoekoningWillem III zichin 1861 naarhet overstro^in^
bied in Gelderland spoedde.

DoordathetNederlandsindeloopvandetijd forsisveranderd, zijnoudeteksten niet

zonder meer begrijpelijk voor leerlingen. Met name betekenisveranderingen zetten

I'ezenTop'heT veAeerde been. In een"boek uit de 17deeeuw, dat
enkele mrbulente
wierd het laat in den
scheepsrcizen

beschrijft2,

staat

bijvoorbeeld de

zin:

Middelertijdt

precieshettegenovergestelde: inde17tleeeuwhadopdonderendebetekenis opdagen,
tevoorschijn komen.

Ook de hoogfrequente ftmcdewoorden, zoals voornaamwoorden, voegwoorden en

voorzetsels, zFjninstinkers voor moderne lezers. Die menen dat er in dezin Datmen
sulcke dieven zou hangen in haar eygen deursprake isvanvrouwelijke dieven. Dat is

echterniethetgeval: haarwerdvroegergebruiktwaarwetegenwoordighunzeggen.

Aanditsoorttaalveranderingenwillenweopdewebsiteeenapartthemawijden. Dat
thema kanvoor leerlingen een eyeopenerzijn: taal is geen onveranderlijk iets^ maar

groeitenverandert. Ooktaalregelsentaalnormen veranderen indeloopvande. u}d
Tegenwoordiglerenleerlingenbijvoorbeelddatzegroterdanikmoetenschrijvenien
nietgroteralsmij. M^ erisookeenperiodegeweestdatgroteraheengeaccepteerde
vorm was.

Het bestuderen van taalverandering leidt tot inzicht in hoe taalregels totjtand zijn

gekomen. Eenmooivoorbeelddaarvanvormendevoorzetsels naennaar De. mode!neregelis datnawordt gebruiktvoor achter' (nadeles') en naarwoi naartoe en
'volgens' (naarhetklaslokaal', naardewet').Vroegerwasdatnietzo. aanvankelijk
bestond alleen devorm na. Datwaseenbijwoord met debetekenis 'dichtbij'; weken-

nendat nogmeen verbinding als'hetlig'tmij naaanhe^hart'^Vervolgens werdna
ookalsvooraetsel gebmikt. In"de 13deeeuwkwaminhetWest-Vlaams devorm naar

opalsvergrotende trapmetdebetekenis'dichterbij'. Ookditn^rgingmenalsvoorzerselgebruiken,waardoorno.ennaarsynoniemenwerden.

Vanaf eind l6de eeuw gingen taalgeleerden zich buigen over de vraag hoe^ het
Standaardnederknds vorm moest krijgen. Ze publiceerden de eerste^pellinggidsen,

Afbeelding 1 - Gravure uit 1874,Willem IIIbij watersnood injanuari 1861.

grammancas~enwoordenboeken dietotdoelhaddenomdestandaardtaalvastteleggen.Hunkleaalwasdatiederebetekenisdooreenapartetaalvormwordtuitgedmkt-

Verwlgens vragenwedeleerlingen om dezegegevens inverband te brengen met de

vormen te verdelen. De taalkundige Leupenius formuleerde in 1653 als eerste de

huidige klimaatverandering te duiden? En welke overeenkomsten en verschiUen

gebmikt.Inde18de-eeuwseschrijftaalwerddieregelalomnagevolgd.Indesprcektaal

Daaromsteldenzevooromdeverschillende betekenissenvannaennaaroverdetwee

klimaatverandering. Hoe kunnen we'hLtorische bronnen gebruiken om de

moderne regelwaarin na als tijdsbepaling en naar^als richungaanduiding wordt

bestaanerinhetoptreden vanWillem IIIenindatvandepresidenten BushTobama

bleefdaarentegen totdiepinde19deeeuwnadebekngrijksie vorm, voorallebeteke-

enjrump

bij rampen?

Doel is

om te

laten zien dat historische bronnen veel

informauebevattenvoorhetbenaderenvanactueleproblematiek.
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zo
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isvoorleerlingeneenspannendeeninspirerendeopzet?Hoekunnenwedetekstenhet

besteaanbieden:indevormvanfragmenten, aldannietmethertalingofverklarende

noten?Ofgevenweleerlingendeopdrachtomdetekstentehertalen,o'mzezoTewus^
temakenvantaalveranderingen? Zijnerlerarendiemeewillenwerkenaandewebsite?
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Degroepbestaatuitdr. RolanddeBonth (HaagsMomessori Lyceum), Thomas de
Bmijn (FaxChristi College, Druten enTeacher'in Residence RU), dr.JeroenDera

(^Do^ntenacademieRU),prof_dr.ErikKwakkel(UL),dr.LotteJensen(RU)',prof"
^'_iMarc V^. OOST(?°T.. (RU)' drs-. cefas van Rossem (Olympus'Coneg^

ArnhemenRU),prof.dr.NicolinevanderSijs(RU) endr.FransSnik(UL).~Lo^e

Jensenjsdepenvoerder. Deontwikkeling vandewebsitewordtmogelijkgemaakt
DeJongeAkademie-Projectbeurs.

DrieaanmerkelijkeenseerrampspoedigeReysen, doorItalien, Griekenlandt, Lijflandt,

Moscovien van J. Struys, 1676.
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De kritische noot kwam van Frans Daems:

onbe^Pe!iJkJa t^^^^
^^^^^e^^gebrachtworde.
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Se;b^r(ovcngens ook regionale)^ie ik^ T^^^ ^ ^^
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