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Voorwoord

"Jij kunt ook niks, marna." Dat zei Kachoura's dochtertje toen haar moeder toe moest

geven dat ze geen verhaaltje voor kon lezen. Enkele maanden later zat Kachoura, een
van de informanten uit dit onderzoek, op alfabetiseringsles. Kachoura's dochtertje
overdreef: de analfabeten uit dit onderzoek kunnen niet lezen, maar willen ook dat
graag leren. De meeste informanten zijn net begonnen met alfabetiseringsles. Op die
drempel tussen niet en wel lezen speelt dit onderzoek zich af.

Op de een ofandere manier ben ik steeds opnieuw verzeild geraakt in het grensvlak
tussen lezen en niet-lezen. Toen ik als kind verkeerde tussen de buitenwereld van mijn
vader, de verteller, en de binnenwereld van mijn moeder, de lezeres. Toen ik kinderen
leerde lezen en de sensatie bemerkte van de meesten die door kregen hoe een schrift-
systeem werkt en de teleurstelling van enkelen bij wie niet lukte wat de anderen moei-
teloos schenen te leren. Toen mijn leermeesters in de psychologie de zo eenvoudig lij-
kende verwerving en verwerking van taal en schrift omtoverden in een uiterst
complexe cognitieve vaardigheid. Toen ik tijdens de 'slecht-nieuws-gesprekken'  op
een LOM-school sprak met ouders die hun kind zo graag hadden willen besparen war
ze zelf al hadden meegemaakt. Toen bij de ontwikkeling van Man Horen en Zeggen,
een methode Nederlands als tweede taal voor ha basisonderwijs, de wereld van her
schrift ontsloten moest worden voor allochtone kinderen die nog nooit naar school
waren geweest. Toen Kim van der Zouw en ik nagingen hoe volwassenen leren lezen
in een voor hen onbekende taal en ontdekten hoeveel wetenschap en praktijk aan el-
kaar kunnen hebben. Docenten reageerden bijvoorbeeld verbaasd dat  in de weten-
schap  als een nieuwe ontdekking gold wat zij  al lang meenden re weten (dat sommige
volwassenen niet weten dat er klanken zitten in een woord) en omgekeerd moesten zij
soms onderwijs geven zonder scholing in war onderzoek naar leren lezen aan prakti-
sche inzichten had opgeleverd. Toen Gertrud Lemmens en ik van de eerste in Neder-
land opgegroeide generatie allochione moeders hoorden hoe betrokken hun analfabe-
te moeders waren bij hun ervaringen op school en toch de drempel van de school niet
over durfden. Toen bij de ontwikketing van Opstap Opnieuw, een gezinsstimulerings-
programma, de introductie van schrift en boek verbonden moest worden met de orale
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genres in de omgang tussen ouders en jonge kinderen. En, ten slotte, toen tijdens het
onderzoek waarvan hier verslag wordt gedaan,  de relatief onbekende wereld van  het
denken over taal en schrift van analfabeten werd verkend.

Her is vreemd te beseffen dat de informanten aan wie ik het meeste te danken heb, de
analfabeten, dit voorwoord niet zullen lezen. Anders zouden ze hebben kunnen lezen

dat ze zich vergisten toen ze dachten dat ik niets zou hebben aan wat zij te vertellen
hadden. Die waardering geldt uiteraard evenzeer de kleuters en de volwassen lezers.

Mijn dank gaat ook uit naar de steeds geinteresseerde bemiddelaren, docenten en co-
ordinatoren van her Roc Ter AA te Helmond, De Taalschool in Breda, her ROC Mid-
den Brabant in Tilburg, het ROC Eindhoven, de Gilde Opleidingen in Venlo, de ba-
sisscholen De Drieburcht in Helmond, Weilust in Breda en De Vlashof in Tilburg.
Onmisbaar waren Mina Lhajoui, Nadia Everstijn, Achmed Farah Ali en Femke

Klomp. Zij vertaaiden de instrumenten in het Berber, Turks en Somalisch, voerden

met mij de gesprekken, werkten de bandopnamen uit en beantwoordden al mijn vra-

gen. Even onmisbaar waren de collega's en experts in het Berber, Turks en Engels:
Abder El Aissati, Yahya E-rramdani, Kutlay Yagmur en Floor Busschenhenke.

Niet alleen orale culturen kennen de beroepslezer, de wetenschap kent die even-

zeer. In mijn geval waren dat mijn promotores Roeland van Hout en Ton Vallen. Zij
deden WaI Socrates ooit onmogelijk achtte, namelijk vragen stellen aan het geschreven

woord: "Wat bedoel Je precies:   Beroepslezers in orale culturen zijn generalisten, mijn
beroepslezers hadden hun eigen specialismen. Waar Roeland de mogelijke rol van taal
en toeval in de uitkomsten nauwlettend in de gaten hield, ontwikkelde Ton een
scherp oog voor de onbedoelde variatie in mijn taalgebruik. Waar Roeland liet corri-
geren voor aantallen waarnemingen, corrigeerde Ton elke mis te verstane ellips. Maar

goed ook.
De deuren van collega's, van vroegere en huidige'werkverbanden', stonden en staan

altijd open. In het  bilzonder dank ik Kim van der Zouw, mijn eerste partner in re-
search, Ineke van de Craats, met wie ik in Alfa-nieuws 'iets terug kan doen' en Heleen

Strating-Keurentjes, lange tijd de meest nabije collega-promovendus.
En tenslotte dank ik de tegensprekers en relativisten thuis. Piet Mooren, die mij ooit

de wereld van de bladen binnenhaalde en sindsdien afwisselend de rol vervult van
groorste fan en scherpste criticaster en Bregle en Jona die altijd een bloedhekel hadden

aan al Ie bemoeizuchtige ouders. Alhoewel, als kleuters waren ze hevig jaloers op nicht-

jes met ouders die mooie roze jurkjes naaiden en poppenhuis, winkeltje, schommel of
"wip timmerden.  Mqn papa en marna kunnen helemaal niks", zei een van de twee Ie-

gen een nichrje, "alleen maar voorlezen." Gelukkig was er al die jaren Doortje die, zorg-
zaam en zeer creatief,  meer dan compenseerde voor die analfabeten in de handarbeid.



HOOFDSTUK I

Geletterdheid, cognitie en taal Introductie in het
onderzoeksthema

Verandert geletterdheid her denken van mensen  Ja, zeiden verschillende auteurs in
de jaren zestig en zil noemden de uitvinding van het alfabet een van de belangrijkste
oorzaken van het moderne, rationele denken. Nee, zeiden critici, dat is een arrogante,
westerse opvatting. In deze studie zal her niet gaan om een empirische evaluatie van
die omvattende cultuur-historische theorie, maar om wat zowel in de oudere als in re-
cente opvattingen kennelijk als een cruciale schakel wordt gezien in de veronderstelde
relatie tussen geletterdheid en veranderingen in cognitie: het feit dat systematische
kennismaking met het schrift taal tot object van reflectie maakt. Geletterdheid leidt,
met andere woorden, tOt bewustzijn van taal. Is dat wei zo  Gelet op wat bekend is
over de ontwikkeling van taalbewustzijn bij jonge kinderen, is dat geenszins vanzelf-
sprekend. Veranderingen in het denken over taal worden bijvoorbeeld ook vanuit de
taalontwikkeling verklaard. Dat maakt onderzoek naar het denken over taal van vol-
wassen analfabeten extra interessant en wellicht beslissend. Anders dan jonge kinde-
ren zijn zij immers ervaren taalgebruikers, maar net als jonge kinderen hebben zij nier
systematisch kennisgemaakt met geschreven taal.

Op rwee verschillende wijzen wordr in deze inleiding het onderzoeksthema van dir
boek, de kennis van volwassen analfabeten over mal en schrift, geintroduceerd. Eerst
aan de hand van een korte terugblik op studies naar de relatie tussen geletterdheid en
cognitie en de rol die daarin wordt toegekend aan bewustzijn van taal, vervolgens aan
de hand van enkele opmerkelijke observaties van de eerste kennismaking met schrift.

The Great Divide

De introductie van een nieuwe technologie gaar nogal eens gepaard met zorgelijke ge-
dachten over de gevolgen voor kennis en geheugen. Zo werd bijvoorbeeld gevreesd
dat door het rekenmachientje de rekenvaardigheid van kinderen snel achteruit zou
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gaan en enige tild later dat de nieuwe digitale media zouden leiden tot vlinderachtige
vormen van kennisverwerving en vluchtige kennis (Ong, I982; Murray, 2000). Die
vrees was er ook toen her schrift voor het eerst in de westerse geschiedenis een serieuze
concurrent werd van de orale overdracht. Men was beducht voor een ernstige achter-
uitgang van het geheugen en voor het ontstaan van schijnkennis (IJsseling, I995).
Vaak wordt in dit verband gerefereerd aan Pbaedrus van Plato waarin Socrates erop
wijst dat het geschreven woord weliswaar "als een verstandig wezen" lijkt te spreken,
maar met de mond vol tanden staat wanneer wordt gevraagd wat er precies bedoeld
wordt (Plato, I978:77)· Geschreven taal kan alleen zichzelfherhalen, terwijl leermees-
ters in een orale cultuur kunnen toelichten, voorbeelden kunnen geven, andere woor-
den kunnen gebruiken, kortom kunnen verhelderen wat ze bedoelen.
Waarschijnlijk heeft dat gebrek aan waardering voor het schrift niet zo heel lang ge-
duurd, want de introductie van het schrift wordt beschouwd als een scheidslijn in de
geschiedenis van de mensheid met vooral positieve gevolgen. Zo spreekt Goody
(1977) van 'the Grand Dichotomy' en Finnegan (I977) van 'the Great Divide': de gro-
te kloof tussen geletterde en orale samenlevingen of tussen de beschaafde, rationele,
democratische, geletterde burgers en de "barbaarse, zedeloze, redeloze, domme en
vadsige" ongeletterde massa (Lenders, I988). Begin jaren zestig werd uitvoerig gede-
batteerd over de mogelijke invloed van geletterdheid op de ontwikkeling van het den-
ken.' Binnen een jaar verschenen er toen vier publicaties over wai later het 'orality-
literacy' debat wordt genoemd: La pensue sauvage van Levi-Strauss (I9623), Tbe conse-

quences  of literacy van Goody & Watt (I963), The Gutenberg Galaxy van McLuhan
(I962) en Preface to Plato van Havelock (I963). Die gelijktijdigheid kwam niet uit de
lucht vallen, want geleidelijk aan hadden de telefoon, de radio en de televisie een nieu-
we vorm van oraliteit geintroduceerd in inmiddels zeer geletterde samenlevingen.
Daarrnee werd de vraag naar de verschillen tussen oraliteit en geletterdheid opnieuw
actueel (Havelock, 199I).2

De hiervoor genoemde auteurs - en enige tijd later ook Ong (1977) - veronderstel-
den dat het gebruik van geschreven taal tot veranderingen in de cognitie leidde en tot
het ontstaan van het moderne, westerse, rationele denken. Volgens Olson (1994) wa-
ren zij aanhangers van de 'literacy hypothesis', die ervan uitgaat dat geletterdheid ver-
antwoordelijk is voor de ontwikkeling van nieuwe vormen van denken. Dat deden ze
weliswaar op verschillende wijzen (zie onder meer Ong, I982; Havelock, I986; Olson,
I994 voor een uitgebreide discussie), maar relevant is hier vooral Edn gemeenschappe-
lijk punt in hun opvattingen: her idee dat juist het alfabetisch schrift dat vermogen tot
het aanbrengen van veranderingen in de cognitie zou bezitten.

Levi-Strauss (I9623) onderzocht in La pens  sativage de structuur van myths, sym-
bolen en verhalen in enkele orale samenlevingen en creeerde daarmee volgens Gee
(I988) een dichotomie tussen her concrete zintuiglijke denken in orale samenlevingen
en het abstracte, formele denken in geletterde culturen, een tegenstelling tussen her
'wilde' en 'getemde' denken die kennelijk nog versterkt werd door de titel van zijn
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boek. Havelock (I99I) zou later immers opmerken dat Levi-Strauss heel wat kritiek
bespaard zou zijn gebleven als hij zijn publicatie 'La pensde oraliste' had genoemd, in
plaats van La pensee sauvage.1

McLuhan (I962) wees er in Tbe Gutenberg Galaxy op dat de uitvinding van de
boekdrukkunst nog eens versterkre wai met de uitvinding van het alfabet al in gang
was gezet. Hij stelde vast dat pas na de uitvinding van de boekdrukkunst het gebruike-
lijke hardop lezen vervangen werd door stillezen, waarmee het lezen radicaal van een
orale in een visuele activiteit veranderde: Dat leidde toi her lineaire denken van 'de
typografische mens', dat volgens McLuhan overigens geen verbetering was vergeleken
met het rijke orale denken. De belangrijkste oorzaak van die veranderingen is volgens
McLuhan de wisseling van zintuig: her visueel-ruimielijke oog van de lezer komt in de
plaats van het oor van de luisteraar. Die verschuiving zou volgens hem ondenkbaar
zijn geweest zonder de uitvinding van het alfaber "by the meaningless sign linked to

"the meaningless sound we have built the shape and meaning of Western man
(I962:50).

De classicus Havelock (1963) ging in Preface to Plato de veranderingen in het taalge-
bruik na in teksten uk de periode dat her oude Griekenland van een orale cultuur in
een schriftcultuur veranderde. Hij zocht de oorzaak van de veranderingen in het den-
ken in de linguYstische verschillen tussen de concrete en beeldende gesproken taal en
de abstracte geschreven taal. De orale samenleving maakte gebruik van het metrum,
rijm en ritme van de epische poezie voor de overdracht van cultuur, het schrift had die
'geheugensteuntjes' niet nodig met als gevolg dat proza de eerdere poezie ging vervan-
gen. Havelock schreef dat toe aan de uitvinding van het alfabetisch schrift. Dat
schriftsysteem, dat volgens hem voor het eerst in staat was spraak vast te leggen, zou
leiden tot nieuwe vormen van discours en van denken: "The Greek did not only in-

.vent the alphabet, they invented literacy and the literate basis of modern thought
(1963: 82).

Goody & Watt (1963) zagen in die uitvinding niet minder dan de bron van de klas-
sieke Griekse beschaving, want sinds de invoering van het alfabetisch schrift vond er
in Griekenland een verschuiving plaats van mythisch naar logisch-empirisch denken
en ontstond er onderzoek naar geschiedenis, logica en grammatica. Anders dan Have-
lock (I963) veronderstelden zij dat niet zozeer de linguistische verschillen tussen ge-
sproken en geschreven taal, maar veeleer het permanente karakter van geschreven taal
in contrast met de vluchtige karaktervan spreektaal van grote invloed was op verande-
ringen in het denken. Dat gold vooral het alfabetisch schrift, omdat de eenvoud en
flexibiliteit daarvanhet mogelijk maakte dat veel mensen leerden lezen en schrijven en
daarmee toegang kregen rot bronnen die eerder alleen voor een kleine maatschappelij-
ke elite beschikbaar waren.5

Ong (I977, I982) is eveneens van mening dat de uitvinding van het schrift en de
boekdrukkunst verantwoordelijk waren voor de verschuiving in het denken vanwege
de vervanging van luisteren door lezen, van een akoestisch door een visueel beeld. Het
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gevolg daarvan is volgens Ong dat spriak Uit de context gehaald wordt en object van
denken en interpretatie wordt. Hij schrijft net als McLuhan die verandering toe aan
de betrokken zintuigen. Her oor is holistisch, het oog analyseert. In het verlengde

daarvan typeert hij her denken en de wijzen van uitdrukken in orale culturen als addi-

tief, situationeel, emfatisch en redundant, typeringen die volgens hem verwant zijn
aan de wijze waarop linguisten het onderscheid tussen spraak en schrift typeren.6 Zon-
der schrift zou volgens hem de geletterde mens anders denken: "Without writing, the
literate mind would not and could not think as it does, not only when engaged in

writing, but normally even when it is composing its thoughts in oral form" (I977: I4-
IS)· Ook Ong beschouwt de uitvinding van het alfabetisch schrift als de belangrijkste

"
historische oorzaak van die veranderingen: The critical and unique breakthrough
into new worlds of knowledge was achieved within human consciousness [..] when a
coded system of visible marks was invented whereby a writer could determine the
exact words that the reader would generate from the text" (1982: 84)·

In diezelfde jaren zestig en zeventig kwamen in het Westen overigens ook studies

uit Rusland ter beschikking, waarin veel eerder al soortgelijke ideeen over de relatie

russen geletterdheid en cognitie waren geformuleerd. In de jaren dertig bijvoorbeeld
werkte Vygotsky (I962) her idee uit dat schrift niet alleen de inhoud van de cognitie

(de kennis) verandert, maar ook de wijze van denken (de mentale processen).7 Als be-

langrijkste oorzaak daarvan noemde Vygotsky het feit dat het schrift een secundair

symboolsysteem is, dat bewust maakt van de taal als primair symbool. Luria (I976: 33)
drukte die redenering als volgt Uit: "De beginnende lezer is nog niet in staat de woor-
den en verbale relaties tot object van reflectie te maken. In deze periode kan een woord
gebruikt worden zonder dat her woord als zodanig opgemerkt wordt door het kind.
Vaak lijkt het op een glazen venster waardoor het kind naar de omgeving kijkt zonder
het woord zelf toi object van bewustzijn te maken en zonder de verwachting dat het
woord zelf een eigen bestaan met eigen structurele eigenschappen heeft" (vertaling

JK). Het schrift maakt woorden en linguistische relaties voor het eerst tot object van

reflectie en volgens Vygotsky en Luria was dat de reden van veranderingen in het den-
ken.

Er is een opvallende overeenkomst tussen de hiervoor genoemde auteurs uit overigens

uiteentopende disciplines. Zij zagen de uitvinding van het alfabetisch schrift als de be-

langrijkste oorzaak van de genoemde ingrijpende historische veranderingen. Zij wa-
ren van mening (en enkelen zijn dat nog steeds) dat alleen een alfabetisch schriftsys-

teem in staat is gesproken taal volledig en eenduidig re representeren.8 Een alfabetisch

schrift drukt betekenissen namelijk nier rechistreeks uit, zoals de oudere pictografi-
sche of ideografische schriftsystemen, maar via de omweg van gesproken taal. Die ge-
materialiseerde taal veranderr de relatie russen taal en taalgebruiker. Havelock (I986)
karakteriseerde dat als volgt: de taal valt niet meer samen met degene die spreekt en
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dat leidt toi een distantie tot en een reflectie op de taal zelf. Dat 'linguistisch bewust-
zijn' zo u vervolgens nieuwe vormen van denken genereren.'

De geletterdheidshypothese leek hour te snijden. In de jaren dertig voerde Luria
(T976) een aantal experimenten uit in Oezbekistan en Kirgizie, waar in die tijd in hoog
tempo tal van vernieuwingen, waaronder alfabetiseringsonderwijs voor volwassenen,
werden doorgevoerd. Luria zag daarin een ideale mogelijkheid Om Vygotsky's theorie
over de relatie tussen schrift en hogere mentale processen te toetsen en na te gaan of in-
troductie van het schrift tot een andere reflectie op de werkelijkheid en een ander sys-
teem van mentale verwerking leidt. Hij vergeleek analfabeten met twee groepen gelet-
terde dorpsgenoten: ddn groep die een korte alfabetiseringscursus achter de rug had
(barely literate) en €En groep die drie jaar onderwils had doorlopen (literate). Luria ge-
bruikte verschillende experimentele taken, waaronder classificatie- en redeneertaken.
De items werden zo geconstrueerd dat zowel op basis van abstract en categoriaal den-
ken  als op basis van praktische ervaring of visuele kenmerken geantwoord kon wor-
den. Van de ongeletterden verwachtte hij vooral een visueel-functionele reflectie op
de werkelijkheid en van de geletterden een abstracte, verbale en logische benadering.'°
De informanten kregen bijvoorbeeld cirkels, driehoeken, vierkanten en rechthoeken

aangeboden in verschillende varianten (zwart ofwit, open ofgesloten, in stippellijnen
of met doorgaande lijnen)  met de vraag deze figuren te groeperen. De ongeletterden
kozen in grote meerderheid (82%) op basis van objectkenmerken ("dit is een klok en
dir ook") ofvisuele kenmerken ("deze hebben allebei puntjes"); de geletterden gingen

„''afop de geometrische vorm bil her groeperen van de afbeeldingen C  ait zijn allebei cir-
kels") en de pas geletterden groepeerden zowel visueel als categoriaal. In een andere

I taak vroeg Luria van vier afbeeldingen (bijvoorbeeld van een hamer, een zaag, hout en
een bijl) aan te geven welke er niet bij hoort. De meeste analfabeten (21 van de 26) clas-
sificeerden op visueel-functionele kenmerken en merkien op dat de hamer er niet bij
hoort, omdat de zaag, de bill en her hour bij elkaar horen. Luria's suggestie ofhet ook
denkbaar zou zijn het hout emit te laten, werd niet overgenomen, want dan was er
niets om te hakken of Ie zagen. Alle geletterden en bijna driekwart van de minimaal
geletterden classificeerden categoriaal en gaven aan dat her hour er niet bij hoorde,
omdat dat geen gereedschap was. Ten slotte confronteerde Luria (I976: 77) de infor-
manten mer syllogismen van het type 'Katoen groekwaar het heet en droog is. Enge-
land is koud en vochtig. Groeit daar katoen of niet '  (vertaling JK). De analfabeten
wisten over het algemeen geen conclusies Ie trekken op basis van de premissen; ze wa-
ren, zo vertelden ze, nooit in Engeland geweest en konden dus niet weten ofdaar ka-
toen groeide. Ook de suggestie dat de informanten alleen maar goed op de woorden
hoefden te letten, had volgens Luria weinig effect. Her meest typerende antwoord van
de analfabeten was dat ze onmogelijk konden oordelen over zaken waar ze zelfgeen er-
varing mee hadden. Syllogismen die ook op basis van persoonlijke ervaringen goed te
beanrwoorden waren, werden door de analfabeten veel beter opgelost (60% correct)
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dan syllogismen waarbij dat niet kon (I3% correct). Voor de beide groepen geletter-
den was er geen verschil tussen de twee typen syllogismen, die ze allebei goed konden
oplossen. Kennelijk volstaat een jaar (lees)onderwijs om de overstap te maken van er-

varingsgericht naar deductief redeneren. Luria concludeerde op basis van dit onder-
zoek dat bijna alle analfabeten op concrete, context-gebonden wijze reageerden, dat
de meest geschoolden allemaal conceptueel en logisch redeneerden en dat de mini-
maal gelaterden vaak een mengvorm hanteerden. Voor Luria bevestigden die uit-
komsten het vermoeden dat schriftverwerving toi meer formele vormen van denken
leidt.

Greenfield (I972) constateerde in een vergelijkbaar onderzoek systematische ver-
schillen in redeneren tussen wel en niet geschoolde kinderen in Senegal: de eersten re-
deneerden vooral abstract en conceptueel, de ongeschoolden vanuit contextgebonden
categorieen. Verwerving van geletterdheid (in de zin van Context-onafhankelijk taal-
gebruik) beschouwde ze als de belangrijkste oorzaak van de verschillen tussen ge-
schoolde en niet geschoolde kinderen." Ook Olson (1977) ondersteunde de veronder-
stelling dat geletterdheid cognitieve gevolgen had, toen hij vond dat kinderen die
lezen en schrijven hadden geleerd, beter analytisch en formeel bleken te redeneren dan
kinderen die dat nog moesten leren.

Begin jaren tachtig brokkelde het gezag van de geletterdheidshypothese zienderogen
af, onder meer als gevolg van kritische publicaties van bijvoorbeeld Graff (I979, I98I)
en Street (1984), maar vooral als gevolg van wat inmiddels geldt als her klassieke on-
derzoek van Scribner & Cole (I98I) in Liberia.

Scribner & Cole betwijfelden namelijk ofde uitkomsten van Luria en Greenfield
wel zo rechtstreeks aan geletterdheid toegeschreven moesten worden. Die konden
evenzeer een gevolg zijn van onderwijs in het algemeen. Daarom zochten zij naar mo-

gelijkheden om de effecten van scholing en geletterdheid apart te onderzoeken. De
Vai in Liberia boden daarvoor een 'natuurlijk laboratorium', omdat het geschreven
Vai, een syllabisch schrift, in het informele verkeer tussen volwassenen onderling ge-
leerd werd. Daarnaast bestonden er in Liberia ook twee vormen van geschoolde gelet-
terdheid: het geschreven Arabisch van de Koranschool en het Engels van het formele
onderwijs. Scribner en Cole vergeleken vijfgroepen volwassenen: een groep analfabe-
ten en vier groepen geletterden (in het Vai, in het Arabisch, in zowel het Vai als het
Arabisch en tenslotte in het Engels) van wie de Vai-geletterden geen formeel onder-
wijs hadden gehad en de geletterden in her Engels veel.'*

Evenals Luria gebruikten Scribner & Cole classificatie-, geheugen- en redeneerta-
ken. Bij 6dn classificatietaak moesten de informanten kaarten sorteren (bilvoorbeeld
op vorm), waarna werd nagegaan ofze die ook nog op een andere manier (op kleur of
aantal) konden sorteren. Bij een andere classificatietaak sorteerden de informanten al-
ledaagse gebruiksvoorwerpen, 66n keer naar eigen keuze en Hn keer gestuurd. Steeds
werd ook om uitleg gevraagd. Bi j geen van de taken vonden Scribner & Cole verschil-



Geletterdheid, cognitie en taa'                                                                           7

len tussen de groepen, met uitzondering van het feit dat degenen die tien jaar op
school hadden gezeten hun classificaties veel beter verbaal konden IOelichten. De sco-
res van de verschillende groepen op de classificatietaken lagen doorgaans dicht bij el-
kaar. Ook bij twee geheugentaken vonden Scribner & Cole geen systematische ver-
schillen tussen de groepen en al helemaal nict de verschillen die zc verwachi hadden
(bijvoorbeeld dat geschoolden meer gebruik zouden maken van categorienamen). De
Arabisch-geletterden waren wel beter dan de andere groepen in het onthouden van se-
quenties. Net als Luria (I976) gebruikten Scribner en Cole twee typen syllogismen:
66n type waarbij alleen op basis van de premissen her antwoord beredeneerd kon wor-
den en een ander type dat ook op basis van ervaringskennis goed beantwoord kon
worden. Een voorbeeld van het eerste is "Alle vrouwen in Monrovia zijn getrouwd.
Kemu is niet getrouwd. Woont Kemu in Monrovia2" lien voorbeeld van het tweede is
"Alle scholen in Liberia worden gebouwd in steden. De regering is een school aan het
bouwen. Wordt die school in een stad gel)ouwdr Scribner & Cole (I98I) noteerden
zowel de goed-fout antwoorden als de redenering, die ze typeerden als empirisch of
theoretisch. Zij vonden een duidelijk verschil tussen de niet en wei geschoolden, die
respectievelijk plusminus 25% en 50% van de syllogismen correct beantwoordden,
maar geen effect van geletterdheid als zodanig. De analfabete Vai konden de syllogis-
men even goed  (of even slecht) oplossen als degenen die in  het Vai konden lezen en
schrijven. Omdat de vele redeneringen op basis van eigen ervaringen en opvattingen
ten onrechte de suggestie zouden kunnen wekken dat de Vai niet logisch kunnen den-
ken, gebruikten Scribner & Cole in een replicatie-onderzoek een nieuwe variant waar-
bij in het geheel niet op basis van eigen ervaringen geredeneerd zou kunnen worden:
„

Alle stenen op de maan zijn blauw. De man die naar de maan ging zag een steen. Was
die steen blauw "" Ze boden twee syllogismen aan van het oude 'Monrovia' type en
twee van het nieuwe'maan' type. Nu vonden ze veel hogere correct-scores (gemiddeld
ongeveer 80%), maar opnieuw geen verschillen die toe te schrijven waren aan gelet-
terdheid. Bij geen van de cognitieve taken vonden ze in een regressie-analyse een hel-
dere en eenduidige invioed van geletterdheid: "Neither syllabic Vai literacy nor Arabic
alphabetic literacy was associated with what are considered the higher-order intellec-
tual skills" (I98I: I32). Zij concludeerden dan ook dat er geen evidentie was voor de
veronderstelde cognitieve consequenties van geletterdheid: "Our results are in direct
conflict with persistent claims that deep psychological differences divide literate and

non-literate populations" (1981: 25I).'4
De uitkomsten van Scribner en Cole werden op verschillende plaatsen geinter-

preteerd als het einde van her Literag-oralig debat. Greenfield (1983: 2I9) wees er in
haar recensie op dat het boek van Scribner en Cole ons eens en voor altijd zou moeten
verlossen van het arrogante en etnocentrische idee dat schrift de gebruikers ervan zou
voorzien van "a distinct, let alone superior, set ofcognitive processes". Gee (I988: 742)
concludeerde dat geletterdheid op zichzelf"leads to no higher order global cognitive
skills".
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Een decennium later herneemt Olson (I994) het debat over de cognitieve gevolgen

van geletterdheid. Volgens hem worden door McLuhan, Havelock, Ong en Goody &
Watt weliswaar boeiende metaforen gehanteerd zoals 'an eye for an ear', maar wordt
geenszins duidelijk waarom schrift of drukpers die effecten genereren. Waar bijvoor-
beeld haalt de visuele modaliteit het vermogen toI lineair denken (McLuhan) van-
daan2 Hoe komt het dat het oog, in tegenstelling toi het oor, toi analyse in staat is

(Ong)2 Waarom maakt het schrift taal tot object van bewustzijn (Luria en Vygotsky)

en om welke specifieke kenmerken van taal gaat het dan " Olson heeft weliswaar veel

waardering voor het pionierswerk op dir belangrijke onderzoeksterrein, maar hij ziet
de mooie metaforen graag ingewisseld voor 'operationaliseerbare stellingen'. Hij gaat
door waar deze auteurs volgens hem tekort schoten en analyseert hoe volgens hem
schrift cognitieve verandering tot stand brengt. Allereerst beredeneert hij - voortbor-

durend op Vygotsky en Luria - dat een schriftsysteem bewust maakt van taal. Vervol-
gens laar hi j in een uitgebreide cultuurhistorische analyse zien dat de ontwikkeling van
ha westerse denken voortkomt uit het feit dat een schriftsysteem ook iets niet goed

vermag, namelilk aangeven hoe een tekst opgevat moet worden. "The illocutionary
force is an aspect of an utterance which in oral discourse is, by and large, detectable by

a listener. A written transcription on the other hand, captures only a privileged aspect
of the utterance, namely "what is said" and not "how it is to be taken" (Olson, 1994

93).

Wat Socrates (zie het begin van dit hoofdstuk) als een groot nadeel omschreef- het
feit dat een geschreven tekst geen antwoord geeft op de vraag wat bedoeld wordt -
buigt Olson op vernuftige wijze om in een voordeel: als de geschreven taal dat ant-

woord niet kan geven, mod de lezer blijkbaar op zoek gaan naar de bedoelingen van

de auteur. In die zoektocht zir volgens Olson de kern van de relatie tussen geletterd-

heid en de veranderingen in cognitie. Zijn theorie werkt hij uit in acht stellingen.
In de eerste vier stellingen beweert Olson dat het schrift taal toi object van bewust-

zijn maakt (althans die aspecten van de taal die gerepresenteerd worden in het schrift-

systeem). Her schrift vormt, met andere woorden, een model van gesproken taal, en in

zijn ogen een compleet model; datgene wai niet in her schrift gerepresenteerd wordt,
is moeilijk tot bewustzijn te brengen. Als dat model van taal eenmaal is geinter-

naliseerd, is het bijna niet meer mogelijk dat weer weg te denken en je voor te stellen
/6

hoe iemand die dat model niet kent, taal ziet.
De volgende vier stellingen van Olson gaan over wat het schrift juist niet represen-

reert en daaruit ontwikkelde zich volgens hem indirect de belangrijkste cognitieve im-

plicatie van geletterdheid. De lezer moet namelijk op zoek gaan naar war bij her trans-

criberen van gesproken mal verloren ging: de intentie van de auteur. Teksten lezen

werd een zoektocht naar de bedoeling van de auteur en die zoektocht leidde tot allerlei

nieuwe concepten zoals het onderscheid tussen beweren, bedoelen, veronderstellen of

afleiden, tussen letterlijk en figuurlijk of tussen feit en interpretatie. Diezelfde concep-
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ten gingen een rol spelen in de ontwikkeling van de natuurwetenschap en daaruit ont-
stond volgens Olson het moderne, rationele denken.

Olson hanteert daarmee een 'tweetraps' theorie: eerst maakt geletterdheid bewust
van taal en vervolgens genereert dat bewustzijn nieuwe concepten die in de loop van
de tijd tot nieuwe vormen van denken leiden. Dat laaiste vreagr volgens Olson nood-
zakelijkerwijs om cultuur-historisch onderzoek:7 De eerste claim echter, die zowel bij
Olson als bij zijn voorgangers uit de jaren Zestig de schakel vormt tussen geletterdheid
en cognitie, moet ook zonder historisch onderzoek getoetst kunnen worden. Is er evi-
dentie te vinden voor de veronderstelling dat geletterdheid leidt tot een andere vorm
van kennis over taa11 I 8

In nogal wat studies naar de ontwikkeling van het denken over taal bij jonge kinde-
ren worden inderdaad grote veranderingen geconstateerd in metalinguistische vaar-
digheden in de periode waarin kinderen leren lezen. Maar die veranderingen worden
lang niet altijd aan geletterdheid toegeschreven. Ook de vroege cognitieve ontwikke-
ling en taalontwikkeling worden genoemd als verklaring voor die veranderingen in
denken over taal (Tunmer & Herriman, I984; Roberts, I992; Gombert, I992; Karmi-
log-Smith et al., I996). De vraag is dan ook hoe in de literatuur het ontstaan van

metalinguistische vaardigheden bij jonge kinderen wordt ganterpreteerd.

Kennismaking met schrift

Het hiervoor in hoofdlijnen geschetste theoretische debat over de relatie tussen gelet-
terdheid, reflectie op taal en cognitie, vormt het algemene vertrekpunt voor het on-
derzoek waarvan in deze studie verslag wordt gedaan.

19

Daarnaast is er ook een op de praktijk van het alfabetiseringsonderwijs gebaseerde
aanleiding voor het onderzoek. Toen Kim van der Zouw en ik in de tweede helft van
de jaren tachtig alfabetiseringsgroepen Nederlands als twee(le taal bezochten, verkeer-
den wij in de gelukkige omstandigheid enigszins door de ogen van beginnende lezers
het leerproces te kunnen volgen (zie Kurvers & Van der Zouw, I988; I990). Een jaar
lang volgden wij enkele alfabetiseringsgroepen en observeerden het leerproces van vol-
wassenen die voor het eerst leerden lezen en schrijven (in een tweede taal). Daarbij
constateerden we met enige regelmaat dat de perceptie van een taak door een volwas-
sen analfabeet heel anders kon zijn dan door de docent werd bedoeld, niet omdat de
docenten onduidelijke uitleg gaven, maar onndat de cursisten soms leken te werken
met andere noties en constructen over wai leren, lezen en schrijven, of een tekst is.
Ergens in de marge van een observatie bij een schrijfoefening staat genoteerd:

De gum alleen al zou in deze groep een studie waard zijn. Veel cursisten gummen veel meer
en veel vaker dan de docent nodig zou vinden. Het lijkt crop alsofzij veel striktere criteria

hanteren bij het vergelijken van het model met hun eigen product dan de docent zou doen.
Fatma bilvoorbeeld heeft een tgeschreven en gumt de volgende - die er naar mijn idee het-
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zelfde uitziet - steeds uit. "Niet goed," zegt ze tegen mij en ze wilst op het bord. Pas dan zie
ik dat de  tweede  tvan de docent een royalere boog heeft dan de eerste. Irrelevant vanuit  het
oogpunt van distinctieve kenmerken, maar Fatma, die scherp gekeken heeft, vindi dat vcr-
schil blijkbaar wel relevant.

„20

Ofop een ander moment en bij een andere groep, waarin zowel analfabeten zaten als
enkele cursisten die in de eigen taal kunnen lezen en schrijven:

"Her lilki wel ofde analfabeten minder goed horen dat er structuur zit in wat de docent zegt
AIs het woord scbroevendraaierter sprake komt, laat de docent een schroefzien en maakt een
draaiende beweging, terwijl ze de woorden schroefen draaien ook nog eens apart uitspreckt.
Die toevoeging geeft zo te zien steun bij het onthouden door de geletterden. Samira en Yan

(geletterd) wilzen even later de afbeelding meteen aan als de docent het woord noemt. Mag-
na (analfabeet) weet het niet en Amina (analfabeet) wijst het plaarje van een stropdas aan.

Ook het eerste werken met teksten verloopt soms anders dan de docenten doorgaans
verwachten. Op een bepaald moment is een groepje cursisten samen met de docent
een eenvoudige tekst aan het lezen die als volgt begint: "Fatma kijkt op de klok. Het is

.tien uur. Fatma pakt haar jas. Ze moet naar de les. Onder de tekst staan een paar vra-
gen die mondeling worden behandeld. De eerste vraag stelt de docente aan Alia. "Hoe
laat is het " Alia kijkt meteen op haar horloge. Een soortgelijke observatie werd geno-
teerd in een alfabetiseringsles Turks. De cursisten hadden een tekst voor zich over een
jongen, Hassan, die kiespijn had en naar de tandarts moest. De docente las de tekst
voor. In de groep werd nog even doorgepraat over het onderwerp van de tekst. Enige
tild later vroeg een van de cursisten belangstellend aan de docente: "En hoe is het nu
met Hassan?" (Van der Kleijn, 1993) Beide reacties zou iedereen als volstrekt adequaat
beoordeeld hebben, wanneer er geen tekst op tafel had gelegen. ZI

Op een informatieavond over het werken met analfabeten vertelde een maatschap-

pelijk werkster dat Hn van haar clienten, een Surinaamse vrouw, een brief had gekre-
gen. De brief betrof waarschijnlijk een particulier onderwerp. De vrouw in kwestie

vroeg namelijk aan de maaischappelijk werkster of deze de briefwilde voorlezen, met
de toevoeging "Maar dan moet je weI je oren dichthouden" (Kurvers & Van der
Zouw, I996). Kennelijk ging zij ervan uit dat wie de inhoud niet hoort, ook niet weet

22waI er staat.

Wij hadden destij(is niet de indruk dat zulke observaties iets te maken hadden met
de intelligentie van deze toevallige cursisten ofvan analfabeten in het algemeen. Inte-
gendeel, enkelen van hen leerden in korte tijd lezen en schrijven in een voor hen nieu-
we taal - een zeer complexe vaardigheid - en sommige anderen zouden die vaardig-
heid waarschijnlijk in korte tijd onder de knie hebben gekregen als het onderwijs
intensiever was geweest.

Hoe het ook zij, tegelijk met de beantwoording van de onderzoeksvraag van des-
tijds (Hoe leren volwassenen die nooit naar school zijn geweest, lezen en schrijven in
een tweede taal ) drong zich een andere vraag op: met welke noties over taal en lezen,
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over schrift en geschreven taal beginnen volwassen analfabeten aan een alfabetise-
ringscursus2

Soortgelijke vragen waren op dat moment al volop onderwerp van onderzoek bij
een andere groep niet-lezers, namelijk jonge kinderen, aanvankelijk vooral in het ka-
der van het hiervoor al vermelde onderzoek naar metalinguystische vaardigheden, van-
af midden jaren tachtig ook in onderzoek naar ontluikende geletterdheid (Sulzby &
Teate, I99Ii Verhoeven, I994; Kurvers & Mooren, I998). Uit die onderzoeken kwam
onder meer naar voren dat jonge kinderen hun eigen hypothesen vormen over wat
schrift is en over de relatie tussen schrift, taal en betekenis, en die hypothesen geleide-
lijk bijstellen onder invIoed van ervaringen met geschreven taal.

Over volwassen analfabeten is op dat terrein geen systematisch onderzoek voorhan-
den. Wel komen er diverse observaties voor in de literatuur. De Deense schrijfster
Blixen (1972) vermeldt in Out ofABica dat de analfabete werknemers op haar plantage
afen toe een brief meebrachten om haar die voor te laten lezen. De briefschrijvers wa-
ren lang niet altijd zeer geschoold en toen ze een keer een kennelijke verschrijving ("Ik
heb gisteren een baviaan gekookt") tildens het voorlezen wilde vervangen door een
woord dat qua klank overeenkwam en qua betekenis meer voor de hand zou liggen,
pikten haar toehoorders dat niet. Als de briefschrijver gekookt had geschreven, viel
daar niet aan te tornen.

Levi-Strauss (I9626:290) vertelt in Het trieste der tropen dat hij de Nambikwara
Indianen in Brazilie papier en potloden had gegeven, ook al konden ze niet schrijven.

"Maar op zekere dag zag ik allen bezig met her trekken van horizontale golflijntjes op her pa-
pier. Wat had dit te betekenen  Ik moest me voor de feiten gewonnen geven: ze schreven, of
beter gezegd, ze trachtten op dezelfde wijze hun porlood te gebruiken als ik, op de enige ma-

nier die zij zich konden voorstellen [..1 Maar her opperhoofd zag verder. Hij had ongetwil-
feld als enige de functie van het schrijven begrepen. Zo heeft hij me ook een blocnote ge-
vraagd, we zijn voortaan op dezelfde wijze uitgerust als we samenwerken. Hij deelt me de
inlichtingen die ik hem vraag niet meer mondeling mee, maar tekent kronkellijnen die hi j
me dan toont als moest ik zijn anrwoord lezen. [..]  Maar het gesproken commentaar volgt al-
tijd onmiddellijk en daarom behoef ik niet om de noodzakelijke uitleg te vragen. "23

Olson (I994) haalt het voorbeeld aan van een analfabete boodschapper, die een mand
met broden meekreeg, samen met een schriftelijke bevestiging van de bestelling. Bij
aflevering was hij zeer verbaasd dat de ontvanger hem betrapte op onteigening van 66n
van de broden. Een volgende keer, toen hij weer trek kreeg, verstopte hij daarom maar
eerst even de brief onder een struik.

Scribner & Cole (I98I) citeren een missionaris op de Fiji-eilanden die een man
wegstuurde met een op een plankle geschreven boodschap. Waarop de man vroeg wat
hij moest zeggen. je hoeft niks te zeggen, zei de missionaris tot grote verbazing van de
man, en hij legde uit dat de boodschap op het plankje stond. Nog dagen lang zag de
missionaris de man met het plankje om zijn nek omringd door vele dorpsgenoten, die
hij vertelde van de wonderen van het plankje.
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Harbsmeier (I986) haalt een voorbeeld aan uir de autobiografie van de slaaf Equi-
ano die vertelt dat hij, als de meester weg was, zijn oor op de opengeslagen bladzijde
van een boek legde in de hoop re kunnen horen wai er verteld werd.4

Tournier (I999) vertelt dat een steenhouwer, die hij een boek had gegeven, dat te-

rug kwam brengen met de mededeling dat zijn familie hem uitlachte, omdat hij im-
mers niet kon lezen. Op de vraag, hoe hij dan de grafzerken graveerde, antwoordde de
steenhouwer dat hij weliswaar niet kon lezen, maar wel kon kijken. Pas toen begreep

Tournier de mysterieuze plaquette in een hotel in Arles, waarin de naam van de eerste

eigenaar gegraveerd was inclusiefde doorhaling van een letter en een erboven geplaat-
ste andere letter. Anders dan de drukkers en typografen waren steenhouwers en dood-
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gravers in de achttiende en negentiende eeuw doorgaans analfabeet.
De observaties die bijvoorbeeld Blixen, Levi-Strauss, Olson en Scribner & Cole

noreren, gaan over analfabeten in orale culturen, die voor het eerst schriftgebruik zien.
Niettemin valt op dat typeringen als 'schrijven is grafische actie', 'op papier staat de

waarheid', of 'lezen is luisteren naar papier' ook opgetekend zijn in twintigste-eeuwse
studies naar de ontluikende geletterdheid van jonge kinderen (zie hoofdstuk 3).

Vraagstelling van het onderzoek

In deze studie gaar het vooral om de kennis over taal (het metalinguistisch bewustzijn)
van volwassen analfabeten. Interessant aan onderzoek bij juist die groep is dat taalont-

wikkeling en cognitieve oniwikkeling als verklaring voor het ontstaan van metalin-
guistische kennis minder voor de hand liggen dan bij jonge kinderen. Daarmee kan

scherper in beeld komen of, en zo ja, hoe geletterdheid een rol kan spelen in verande-
ringen in het denken over taal. Anders gezegd, als het onistaan van metalinguistische
vaardigheden een natuurlijk onderdeel is van taalontwikkeling of van cognitieve ont-
wikkeling in het algemeen, Valt er geen of relatiefweinig verschil te verwachten tussen
analfabete en geletterde volwassenen en juist een groot verschil met jonge kinderen.
Maar als vooral de systematische kennismaking met geschreven taal (al dan nier in de
context van onderwijs) een cruciale factor is, dan is er wel verschil Ie verwachten tus-
sen geletterde en ongeletterde volwassenen, en relatiefweinig verschil tussen volwas-
sen analfabeten en jonge, nog niet lezende kinderen.

De meeste observaties over het denken van analfabeten over schrift en geschreven
taal die in de vorige paragraaf werden genoemd, betreffen analfabeten uit meer of
minder orale samenlevingen met nauwelijks enige of een zeer beperkte ervaring met
schriftgebruik. De analfabeten in een westerse samenleving aan het einde van de tWin-
tigste eeuw leven en wonen in een zeer geletterde omgeving, komen dagelijks in aanra-
king met geschreven taal en hebben partners en/of kinderen die kunnen lezen en

schrijven. Dat maakt het interessant de hiervoor geformuleerde vraag - welke kennis
hebben analfabete volwassenen van de taal die ze spreken - Uit Ie breiden met de vraag
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welke kennis zij hebben van schrift en geschreven taal en dat te onderzoeken op een
wijze die vergelijkbaar is met onderzoek naar ontluikende geletterdheid van jonge kin-
deren. Dat zal waarschijnlijk minder uitgebreid kunnen dan bij jonge kinderen. De
operationalisaties die bi j jonge kinderen de meeste interessante bevindingen opleveren
- simulatie van lees- en schrijfgedrag - zijn voor volwassenen immers minder ge-
schikr.,6 Deze overwegingen leiden tot de volgende onderzoeksvragen:

I  Wat weten vo|wassen analfabeten in een geletterde omgeving over schrift en ge-
schreven taal in vergelijking met jonge kinderen en laagopgeleide. geletterde volwasse-

nen?

Bij deze vraag naar kennis van scbrift gaar het om war er bij kinderen onderzocht is
onder het label 'ontluikende geletterdheid' en waarover niet of nauwelijks gegevens

beschikbaar zijn van volwassen analfabeten. Bij deze vraag is vooral de vergelijking van
de twee groepen niet-lezers (kinderen en volwassenen) relevant, en de vergelijking met
laagopgeleide volwassenen vooral voor zover her gaar om opvattingen over het schrift-

register.

2  Wai weten volwassen analfabeten over (de structuur van) de taal die ze verstaan en

spreken vergeleken met jonge nog niet lezende kinderen en met geletterde, laag opge-
leide volwassenen2 Als er verschillen zijn, in welk opzicht verschilt de kennis van anal-
fabeten dan van die van kinderen en geletterde volwassenen2

Bij deze vraag gaat her om kennis van taalof metalinguistische kennis. De geletterd-
heidshypothese voorspelt dat analfabete volwassenen in hun kennis over taal vergelijk-

baar zijn met jonge kinderen en zullen verschillen van laagopgeleide, geletterde vol-
wassenen, vanwege het ontbreken van kennis van geschreven taal. De ontwikkelings-
hypotheses (kennis  over taal verandert als gevolg van taalontwikkeling of cognitieve
ontwikkeling) voorspellen vooral verschillen tussen kinderen en volwassenen en niet
ofveel minder tussen analfabete en laagopgeleide geletterde volwassenen. De toevoe

ging 'laagopgeleid' is relevant om de nadruk te kunnen leggen op het al dan niet lees-
vaardig zijn en grote verschillen in scholing zoveel mogelijk uit te sluiten.

3  Zijn er individuele verschillen tussen de volwassen analfabeten onderling en zo ja,
om welke aspecten van kennis over taal gaat her daarbij 

In de eerste twee vragen werd gesproken over volwassen analfabeten als groep, in
contrast met enerzijds een andere groep niet-lezers (jonge kinderen) en anderzijds een

andere groep volwassenen (laagopgeleide geletterden). Een volgende vraag is ofanalfa-
beten wel als een relatief homogene groep beschouwd mogen worden. Vanuit de ge-
letterdheidshypothese ligt dat meer voor de hand dan vanuit de andere visies. Nage-
gaan wordt dan ook of er verschillen zijn tussen de individuele analfabeten, en zo ja,

om welke het gaat en of die in verband gebracht kunnen worden met hun achter-

grondgegevens.

1
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Ontluikende geletterdheid en metalinguistisch bewustzijn warden niet altijd geschei-
den behandeld. Zo wordt metalinguistisch bewustzijn bijvoorbeeld soms beschouwd
als een onderdeel van ontluikende geletterdheid, terwijl 'schriftbewustzijn' soms
wordt gezien als een van de metalinguistische vaardigheden. In dit onderzoek wordt
met de aanduiding kennis van scbri# Contluikende geletterdheid) steeds verwezen naar
taken waarbij schrift of schriftregister onderwerp van onderzoek zijn en  met de aan-

duiding kennis van taal (metalinguistische kennis) naar taken waarbij het gaat om taal
die alleen in gesproken vorm voorligt. De term scbrift wordt (naar analogie van de
Engelse term writinE vaker gebruikt voor zowel her medium als het schriftregister.

Het boek is als volgt opgebouwd. In de hoofdstukken 2 en 3 wordt nagegaan wat on-
derzoek naar kennis over taal en schrift bij niet-lezers heeft opgeleverd. In hoofdstuk 2
staan analfabete volwassenen centraal, al dan niet in vergelijking met volwassen lezers,
in hoofdstuk 3 de andere groep niet-lezers, jonge kinderen. Daarbij wordt nagegaan
of, en zo ja in welke mate, ervaringen met geschreven taal een rol spelen in de verande-
ringen in kennis van taal (metalinguistisch bewustzijn) en war er bekend is over kennis
van schrift (ontluikende geletterdheid)

In de hoofdstukken 4 rot en met 9 staat het uitgevoerde onderzoek onder volwassen
analfabeten centraal. In hoofdstuk 4 wordt de opzet beschreven van dit kwantitatief-
vergelijkend en kwalitatief-exploratief onderzoek naar de kennis van taal en schrift
van volwassen analfabeten, vergeleken met de twee referentiegroepen. Daarbij worden
de onderzoeksvragen nader toegelicht en worden de opzet van her onderzoek, de selec-
tie van informanten en instrumenten en het verloop van het onderzoek beschreven.

In hoofdstuk 5 worden de kerninformanten uit dit onderzoek, de analfabeten, gety-
peerd op basis van gesprekken die met hen gevoerd werden: wie zijn zij, welke ervarin-
gen hebben ze met schriftgebruik, hoe oordelen ze over hun kennis en vaardigheden
die anderen op school hebben verworven, hoe hebben zij die zelfverworven en welke
ideeen en verwachtingen hebben ze over wat lezen en schrijven is2 Omdat de analfibe-
te informanten op meer achtergrondgegevens zouden kunnen verschillen van de ge-
letterden, worden in dat hoofdstuk eerst de volwassen informanten vergeleken op de-

mografische gegevens en worden ook gegevens gepresenteerd van twee cognitieve
taken.

Hoofdstuk 6 gaat over kennis van schrift. Daarin wordt nagegaan wat analfabeten
weten over schrift en geschreven taal in vergelijking met jonge, nog met lezende kin-
deren en met laag opgeleide, geletterde volwassenen: Kunnen ze schrift onderscheiden
van andere visuele symbolen, herkennen ze opschriften, weten zedat schrift taal repre-
senteert en hoe denken ze over wat wel en niet op papier gezet kan worden 

De hoofdstukken 7,8 en 9 gaan over kennis van taal. Daarin wordt nagegaan waI
analfabete volwassenen weten over (structurele aspecten) van de taal die ze verstaan en

spreken in vergelijking met jonge kinderen en laagopgeleide, geletterde volwassenen.
Kunnen ze uitingen letterlijk herhalen, kunnen ze rijmen, markeren ze woordgrenzen,
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weten ze dat een gesproken woord uit klanken bestaat, hoe denken ze over wai wel en
niet woorden zijn, hoe lossen ze syllogismen op, hoe verwoorden ze samenhang in een
verhaa12 In hoofdstuk 7 staan de metalinguistische taken op fonologisch niveau cen-
traal, in hoofdstuk 8 de taken op woordniveau en in hoofdstuk 9 de taken op zins- en
tekstniveau.

In hoofdstuk to ten slotte worden conclusies gerrokken over de kennis van schrift
en taal van volwassen analfabeten, gevolgd door een discussie over de belangrijkste uit-
komsten in relatie tot eerdere bevindingen.



HOOFDSTUK 2

Analfabeten en 'schriftgeleerden' Onderzoek
naar kennis van taal bij volwassenen

Inleiding

Volwassen taalgebruikers weten wat een klank is, weren waar her ene woord ophoudt
en het volgende begint, weten dat een woord als 'ongeletterdheid' opgebouwd is uit
verschillende elementen, kunnen vertellen of rwee woorden rijmen, lettergrepen van
plaats verwisselen of het aantal klanken in een woord noemen. Althans, daar wordi
vaak van uitgegaan. Dat blijkt onder meer wanneer volwassenen als norm fungeren in
onderzoek naar de metalinguistische ontwikkeling van kinderen. Edwards & Kirkpa-
trick (I999: 3I8) bijvoorbeeld vergelijken her woordconcept van jonge kinderen met
dat van volwassenen, die "as would be expected, performed nearly Ioo% accuracy on
the task". In her veelgebruikte handboek van Fromkin & Rodman (I986:32) wordt
erop gewezen dat elke spreker van het Engels weet dat er drie klanken in het woord
cat' zitten, om de eenvoudige reden dat hij het Engels beheerst. In de Nederlandse be-

werking van dat handboek wordt in het hoofdstuk over morfologie vermeld dat ie-
mand die het Nederlands niet beheerst, niet weet waar het ene woord eindigt en het
andere begint: "Het is dan zelfs onmogelijk te vertellen hoeveel woorden er gezegd

zijn. Als je echter het Nederlands beheerst, dan heb je geen problemen met het verde-
len van die stroom klanken in de afzonderlijke woorden de kat at de rat" (Fromkin,
Rodman & Neijt, 1987: I48). lien soortgelijke opmerking over het gemak waarmee
woorden geisoleerd kunnen worden, citeert Davis (I997: 33): "There is also a certain
amount ofevidence [...]  that non-literate speakers ofunwritten languages know where
words begin and end in their languages". Die veronderstelde evidentie lijkt vooral
gebaseerd op observaties van Sapir uit 192I. Sapir constateerde dat de ongeletterde
Nootka-indianen die hem van materiaal voorzagen voor het coderen van hun taal zich
bewust waren van de eenheid woord: "Linguistic experience, both as expressed in
standardized written form and as tested in daily usage, indicates overwhelmingly that
there is not, as a rule, the slightest difficulty in bringing the word to consciousness as a
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psychological reality. No more convincing test could be desired than this, that the
naive Indian, quite unaccustomed to the concept of the written word, has nevertheless

.no serious difficulty in dictating a text to a linguistic student word by word (Sapir,
1970, 33)·' Deze conclusie werd volgens Sapir heel aardig bevestigd door her feit dat
twee jonge Indianen die hij Nootka had leren schrijven, allebei wel enige moeite had-
den met het verdelen van een woord in afzonderlijke fonemen, maar in het geheel niet
met het bepalen van de woordgrenzen. Zijn informanten isoleerden nagenoeg alle
woorden zoals hij  dat zelf ook zou doen.

Het idee dat woordgrenzen in gesproken taal gemakkelijk te markeren zijn, of dat
woorden eenvoudig in afzonderlijke klanken te segmenteren zijn, sluit goed aan bij de
opvatting dat kennis over taal zich regelijkertild met de taalvaardigheid zelf ontwik-
kelt, maar minder goed bij her idee van onder meer Olson (I994) dat geletterdheid van
invloed is op het ontstaan van die kennis (zie hoofdsruk I). De vraag kan dan ook ge-
steld worden ofde hiervoor veronderstelde (volwassen) kennis over taal wel zo evident
aanwezig is bij volwassenen die geen kennis hebben gemaakt met geschreven taal, als
Sapir beweert.

Die vraag komt aan de orde in studies naar metalinguistische vaardigheden (ook
wel aangeduid als linguistisch of metalinguistisch bewustzijn) van analfabete volwas-
senen. De aanduiding'metalinguistisch' is een relatiefjonge term in taalonderzoek die
linguisten aanvankelijk gebruikten om te verwilzen naar taal om over taal te praten en
psychologen om te verwijzen naar gedrag dat reflectie op of manipulatie van taal ver-
onderstek (Gombert, I992,1994b; James, 1999) Jakobson (I963) noemt de meralin-
guYstische functie een van de secundaire taalfuncties en Cazden (1976: 603) typeert
metalinguistisch bewustzijn als "the ability to make language forms opaque and to
attend to them in and for themselves". In veel recente publicaties wordt metalin-
guYstisch bewustzijn omschreven als de bewuste reflectie op, analyse van of intentione-
le controle over diverse aspecten van taal buiten de onbewuste processen van begrip en
productie om (Gombert, I992, I997; Karmiloff-Smith et al., I996; Tunmer, I997). De
toevoeging dat 'metalinguistisch' geen betrekking heeft op de automatische processen
van taalverwerking is ook voor de rest van dit boek relevant. Het zal immers niet gaan
over de vraag of (analfabete) taalgebruikers al dan niet toegang hebben tot hun lexi-
con, grammaticaal correcte zinnen kunnen produceren of in hun uitspraak verschilla-
ten horen tussen minimaal contrasterende woorden als tasen aas: Het gaat alleen om
de vraag wat zij weten over (de structurele eigenschappen van) de taal die ze mock&
loos gebruiken.

Overigens is er wel altijd debat geweest over de vraag welke verschijnselen de status
'metalinguistisch' moeten krijgen. Vaak wordt daarbij een onderscheid gemaakt (of
een continuum verondersteld) tussen de impliciete kennis die bijvoorbeeld blijkt uit
spontane zelfcorrecties van jonge kinderen en de expliciete kennis die naar voren komt
in grammaticaliteitsoordelen of in het manipuleren van fonemen.1 Die kennis van of
reflectie op de taal kan betrekking hebben op de fonologie, het lexicon en de seman-
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tiek, de morfologie en syntaxis, de tekst en (volgens sommigen) de pragmatiek. Met
metafonologische kennis worden vaardigheden als rijmen, rijmbeoordeling en mani-
pulatie van lettergrepen en fonemen (zoals segmentatie van woorden in sublexicale
eenheden, weglaten,  toevoegen of omkeren van lettergrepen of fonemen) aangeduid.
Metasemantische en metalexicale vaardigheden worden vaak gezamenlijk behandeld
onder de term 'woordconcept'. Daarbij gaat het bilvoorbeeld om her onderscheiden
van woord en referent, het beoordelen ofeen uiting al dan niet een woord is ofom het
markeren van woordgrenzen in gesproken taal. Syntactisch bewustzijn word t vooral
afgemeten aan grammaticaliteitsoordelen.4

In de volgende paragraaf wordt eerst een samenvatting gegeven van de inmiddels
klassieke Studie van Scribner & Cole (I98I) in Liberia, die hun aanvankelijke onder-
zoek naar cognitieve effecten van geletterdheid voortzetten als een onderzoek naar
metalinguistische vaardigheden. In de paragraaf daarna wordt het overige onderzoek
bij volwassen analfabeten besproken, uitgesplitst naar onderzoek op fonologisch ni-
veau, op woordniveau en op zins- en tekstniveau. Het hoofdstuk besluit met een sa-

menvatring en discussie.

Het onderzoek van Scribner & Cole

In hoofdstuk I bleek al dat Scribner & Cole (I98I) bij de Vai in Liberia geen systemati-
sche verschillen vonden tussen geletterden en ongeletterden op een aantal algemene
cognitieve taken. Zij stelden hun onderzoek vervolgens bij en vroegen zich afof gelet-
terdheid dan misschien wel van invloed was op een specifiek domein van de cognitie,
namelijk kennis van taal. Daarom vergeleken ze in een aantal achtereenvolgens uitge-
voerde experimenten enkele metalinguistische vaardigheden van analfabeten met die
van vier groepen geletterden (in het Vai, Arabisch, zowel Arabisch als Vai en in het
Engels).' Daarbij kozen ze voor onderwerpen die op dat moment volop  in de belang-

stelling stonden in het onderzoek bij jonge kinderen, zoals de kennis over woorden en
woordgrenzen in gesproken  taal of het onderscheid russen woord en referent.6

Naar het woordconcept van ongeletterde volwassenen was destijds niet of nauwe-
lijks empirisch onderzoek gedaan. Scribner & Cole (1981) verwachtten in dat opzicht
wei verschillen tussen geletterden en ongeletterden. Het zou immers kunnen zijn dat
een geletterde zich meer bewust is van het onderscheid tussen een woord en datgene
waar het naar verwijst dan een analfabeet en daardoor beter in staar is linguistische
eenheden te herkennen en meer te begrijpen van de systematiek en regelmatigheden
in een taal. Ze vroegen de volwassenen onder meer een lang woord te noemen, het
langste woord dat ze kenden. Omdat het Vai geen equivalent heeft voor het begrip
woord', gebruikten ze de term die dat her meest benaderde, namelijk koali kule war

vertaald kon worden als 'stukle spraak' of 'uiting'.7 Er bleek in twee achtereenvolgen-
de experimenten geen verschil tussen de groepen in het percentage informanten dat
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met 6dn woord reageerde op die vraag (al lag dat percentage voor alle groepen in het
eerste experiment wel veel hoger dan in het tweede). Ook het aantallettergrepen bij de
Un-woordreacties discrimineerde in beide experimenten niet tussen de groepen, al
werden in het eerste experiment door alle groepen veel langere woorden (drie h vier
lettergrepen) genoemd dan in het tweede experiment (een b twee lettergrepen).
Opnieuw vonden Scribner en Cole geen consistent effect van geletterdheid. Achteraf
vroegen ze Vai-lezers een tekst (het Vai kent geen spaties tussen woorden) te verdelen

in die segmenten die naar hun oordeel een koali kule representeerden. De meeste Vai-
lezers isoleerden pronomina en adjectieven niet van een navolgend substantief of
werkwoord, maar het woord was wel de minimale eenheid bij de segmentatie van de
tekst; lettergrepen werden niet of nauwelijks als koali kule geselecteerd.

Vervolgens legden Scribner & Cole hun informanten een objectivatietaak voor,
waarin ze vroegen om de naam van de zon en de maan te verwisselen, aan te geven hoe
in die situatie het hemellichaam heette dat 's nachts te zien zou zijn en te beschrilven
hoe de hemel er dan uit zou zien. Ook hierbij vonden ze in twee experimenten geen
verschillen tussen de groepen. In een vervolgexperiment werd de informanten ge-
vraagd welke van twee afbeeldingen de langste naam had. Bij twee van de negen items
was er congruentie tussen de lengte van de naam en de 'omvang' van het object (bij-
voorbeeld jii-jendia, 'sleutel-raam'), bij vier items waren de referenten ongeveer even
groot (de neutrale items) en drie items waren incongruent, dat wil zeggen dat het
kleinste object correspondeerde met het langste woord (bijvoorbeeld jamba-kon,
'blad-boom'). De gemiddelde correctscores van de groepen varieerden van 6.5 tot 8.5,
maar opnieuw vonden Scribner & Cole geen effect van geletterdheid, ook niet als al-
leen gekeken werd naar de paren waarbil niet op basis van de referent gekozen kon
worden. Volgens Scribner & Cole waren alle volwassenen, ook de analfabeten, goed
in staat op formele kenmerken het langste woord te kiezen en werden de oordelen niet
beYnvloed (zoals bij jonge kinderen was gebleken) door de omvang van de referent.

Pas toen ze een taak ontwierpen die veel leek op de praktijk van het lezen en schrij-
ven (een soort rebus waarbij elk getekend symbool een lettergreep representeerde),
vonden ze wel een duidelijk effect van geletterdheid, onafhankelijk van scholing: de
Vai-geletterden 'lazen' meer dan 80% van de rebuszinnen correct, de analfabeten iets
meer dan de helft.8 In een replicatie, waarbij informanten niet meer vooraf mochten
oefenen, lazen de analfabeten gemiddeld ongeveer 70% van de rebuszinnen correct en

de Vai-geletterden en geschoolden meer dan 90%.9
Onderzoek naar grammaticaliteitsoordelen van volwassen analfabeten was volgens

Scribner & Cole niet voorhanden,'° maar ze veronderstelden dat de Vai-geletterden
een beter begrip zouden hebben van de formele eigenschappen van het Vai dan de
analfabeten. Geletterdheid bleek niet van invloed op het identificeren van ongramma-
ticale zinnen, maar wel op het geven van toelichting. Die kon varieren van in her ge-
heel niet refereren aan linguistische kenmerken ("old people say it like that") toi een
verklaring in grammaticale termen. In een replicatie-onderzoek, waarin ook gevraagd
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werd de ongrammaticale zinnen te corrigeren, bleek zowel een effect van geletterdheid
als van aantal jaren scholing.

In hoofdstuk I werd al vermeld dat Scribner & Cole geen duidelijk effect vonden
van geletterdheid onafnankelijk van scholing bij het oplossen van syllogismen. Ge-
schoolden waren wel beter in het oplossen van syllogismen. Bij twee andere reksttaken
vonden ze wel een effect van geletterdheid. De informanten werd gevraagd een hun
bekend bordspel uit Ie leggen aan iemand die dat spel  nog niet kende en een brief te
dicteren waarin ze duidelilk moesten mal<en hoe een bezoeker bij hun huis zou kun-
nen komen. De geletterden in het Vai waren in beide gevallen, naar her oordeel van
rwee onafhankelijke beoordelaars, informatiever en explicieter dan de analfabeten en
ook dan degenen die alleen Arabisch konden lezen.

Samengevat, Scribner & Cole (I98I), die in hun eerste onderzoek geen effect van gelet-
terdheid vonden op de uitvoering van een aantal cognitieve taken, vonden ook geen
systematische verschillen tussen de groepen op enkele metalinguystische taken (diffe-
rentiatie tussen woord en referent, woordconcept), met uitzondering van een taak die
de praktijk van her onicijferen van geschreven Vai het meest benaderde: het 'lezen'
van een rebus. Geletterden konden ook beter grammaticaliteitsoordelen toelichten en
waren explicieter bij twee mondelinge 'tel<sten'.

Overig onderzoek bij volwassen analfabeten

Verreweg het meeste onderzoek naar metalinguistische vaardigheden bij volwassen
analfabeten is uitgevoerd naar fonologische vaardigheden. Daarnaast is er - echter veel
minder - onderzoek verricht waarbij metalinguistische vaardigheden op lexicaal, se-
mantisch ofsyntactisch niveau centraal staan. In het onderstaande wordt eerst het on-
derzoek naar metalinguYstische vaardigheden op fonologisch niveau besproken en
daarna het onderzoek naar metalinguistische vaardigheden van volwassen analfabeten
op woord- en tekstniveau.

Fonologisch niveau
Het vaak aangehaalde onderzoek van Morais, Cary, Alegria & Bertelson uit I979 is het
eerste onderzoek naar fonologische vaardigheden van volwassen nier-lezers. Zij verge-
leken analfabete Portugezen met landgenoten die pas op latere leeftijd alfabetiserings-
onderwijs hadden gevolgd en vroegen de informanten van een reeks woorden (zowel
bestaande woorden als pseudo-woorden) aan te geven wat er overbleef als de begin-
consonant weggelaten werd en welk woord er ontstond als er een consonant werd tOe-
gevoegd. De analfabeten bleken dat hoegenaamd niet te kunnen (bij de pseudo-woor-

den helemaal niet), de (pas) gealfabetiseerden gaven in meer dan 70% van de gevallen
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een correct antwoord. De auteurs concludeerden dat fonemisch bewustzijn pas ont-
staat wanneer iemand lezen heeft geleerd.

Read, Zhang, Nie & Ding (I986) vroegen zich naar aanleiding van dir onderzoek af
of fonemische segmentatie een gevolg is van beheersing van lees- en schrijfvaardigheid
in het algemeen, dan wel van het leren lezen in het op fonemen gebaseerde alfabetisch
schrift. Daartoe vergeleken zij de fonologische segmentatievaardigheid van twee groe-
pen Chinezen. Beide groepen waren geletterd, de ene groep had echter alleen leren le-
zen in het Chinese karakterschrift, dat op morfemische eenheden gebaseerd is, de an-
dere groep beheerste daarnaast ook Hanyu Pinyin, een alfabetisch notatiesysteem dat
sinds het begin van de jaren vijftig gebruikt wordt als hulpmiddel in her Chinese lees-

onderwijs. Alleen de Chinezen die Hanyu Pinyin hadden geleerd, waren in staat toi fo-
nologische segmentatie, de volwassenen die alleen Chinese karakters hadden gehad,
konden dat niet. De eerste groep maakte gemiddeld 83% van de items goed, de tweede
groep 21%. Read et al. scherpten de conclusie van Morais et al. (I979) in die zin aan,
dat alleen een alfabetisch schrift aanleiding geeft tot fonemisch bewustzijn en niet le-
ren lezen in het algemeen. Bovendien stel(len ze vast dat iemand die segmentatievaar-
digheid blijkbaar niet meer verliest, want ook informanten die ooit het alfabetisch no-
tatiesysteem hadden geleerd, maar dat inmiddels niet meer konden lezen, haalden

hoge scores."
Vanwege kritiek op hun eerder onderzoek (Koopmans, 1987) breidden Morais,

Bertelson, Cary & Alegria (1986) hun onderzoek uit met het beoordelen van rijm, het
onthouden van reeksen plaarjes en - naar analogie van de consonant-deletietaak - het
weglaten van de eerste noot van een eenvoudige melodie van enkele noten. Ook nu
waren de informanten Portugezen die al dan niet als volwassenen hadden leren lezen.

Opnieuw werd een significant verschil gevonden bij de foneemdeletietaken. Bij de
rijmtaken deden de geletterden het ook beter dan de analfabeten, maar het verschil
was veel minder groot en bij de deletie van muzieknoten was er geen enkel verschil tus-
sen de twee groepen (die daar overigens allebei niets van terecht brachten).

Bertelson, De Gelder, Tfouni & Morais (I989) legden 16 Braziliaanse analfabeten
en negen geletterden, die twee jaar leesonderwijs hadden gehad, een rijmbeoorde-
lingstaak voor met rijmende (cola-mola) en niet-rijmende woordparen (nossa-sujd),
een klinkerdeletietaak waarbij aangegeven moest worden wat er overbleef als de be-
ginklinker weggehaald werd (ako-ko) en een vergelijkbare consonantdeletietaak (cola-
061). De informanten kregen correctieve feedback na elk item. Als succescriterium
gold zes opeenvolgende correcte antwoorden. Bij de rijmtaak haalde 75% van de anal-
fabeten dit criterium tegenover I00% van de geletterden, bij de klinkerdeletietaak wa-
ren die percentages respectievelijk 63% en 89% en bij de consonantdeletietaak I9%
versus 78%. Het verschil tussen de analfabeten en geletterden was niet significant bij
de rijmtaak, maar weI bij de twee deletietaken. Het verschil tussen de rwee groepen
was echter veel groter bij de consonantdeletietaak. Bertelson et al. concluderen dat de
analfabeten bij deze wijze van uitvoering niet te verwaarlozen resultaten behaalden bij
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de rijmtaak en de klinkerdeletieraak (in feite een lettergreepdeletietaak), en dat de cor-
rectieve feedback geen invloed had op de consonantdeletietaak. Daarmee wordt vol-
gens de auteurs opnieuw bevestigd dat het oordelen over rijm en het kunnen segmen-
teren van lettergrepen blijkbaar een andere vaardigheid is dan foneemsegmentatie, die
afhankelijk is van leesonderwils.

Kurvers & Van der Zouw (I990) legden veertien analfabete vrouwen, die begonnen
aan een cursus alfabetisering in het Nederlands als tweede taal, enkele fonologische ta-
ken voor. Rij een auditieve discriminatietaak met 55 items als geel-gilwerd gemiddeld
ongeveer 75% van de items correct beoordeeld; fouten werden nagenoeg alleen ge-
maakt bij foneemcontrasten die in de moedertaal van de informanten niet distinctief
waren. Bij een rijmtaak kregen de informanten, na oefening met correctieve feedback,
tien monosyllabische woorden met de vraag een rijmwoord (eindrijm) te geven. Ge-
middeld werd in 16% van de gevallen met een rijmwoord gereageerd. De overige reac-
ties bestonden uit klankovereenkomsten als alliteratie ofvocaalwisseling of uit associa-
ties op de betekenis van de aangeboden woorden.

Scholes & Willis (I99Ii zie ook Scholes, I993) deden onderzoek bij 21 volwassenen
in Florida die niet of minimaal konden lezen, varierend van niet eens het alfabet ken-
nen tot moeizaam enkele woorden kunnen verldanken.'* De analfabeten hadden geen
enkele moeite met een auditieve discriminatietaak, maar I7 informanten (80%) kon-
den een foneem-deletietaak in het geheel nia uitvoeren en de anderen konden dat al-
leen als het ging om de beginconsonant. Hoewel zo'n taak volgens Scholes & Willis
zelfs voor kinderen na drie jaar leesonderwijs gemakkelijk is, waren de analfabeten, op
een enkele uitzondering na, niet in staat tot foneemdeletie.

Prakash, Rekha, Nigam & Karanth (I993) vergeleken twintig geletterde en twintig
analfabete volwassenen op een aantal fonologische taken. De analfabeten waren niet
of maar zeer kort naar school geweest, de geletterden tenminste zeven jaar en konden
lezen en schrijven in het Hindi, een schriftsysteem dat de aureurs typeren als semi-
syllabisch. De informanten kregen een rijmbeoordelingstaak, een syllabe-deletietaak,
een foneembeoordelingstaak waarbil uit een reeks van vier woorden het woord met
een afwijkend foneem gezocht moest worden, en een foneemdeletietaak. Met uitzon-
dering van de ri j m taak waren de verschillen tussen de groepen significant.u Positie-
effecten van lettergrepen en fonemen werden alleen bij de analfabeten gevonden. De
resultaten illustreren volgens de auteurs dat de gevoeligheid voor rijm en her bewust-
ziln van lettergrepen zich relatief onafhankelijk van geletterdheid ontwikkelen, fo-
neembewustzijn daarentegen niet. Bovendien illustreerden de lage scores die ook de
geletterden op de foneem-deletietaak behaalden dat een semi-syllabisch schrifisys-
teem als het Hindi niet vanzelfsprekend leidt rot foneembewustzijn. Dat ontstaat

blijkbaar pas bij kennismaking met een alfabetisch schriftsysteem. In een vervolgexpe-
riment vonden Prakash et al. (1993) vergelijkbare resultaten, alleen hadden de analfa-
beten in het tweede onderzoek wel veel moeite met lettergreep-deletie (25% correct,
versus 82% in het eerdere onderzoek).
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Gombert (19942) stelde vast dat tweederde van een groep van 21 analfabeten profijt
had van een trainingsexperiment met consonamdelerie; de overigen waren ook na de
training niet in staat beginconsonanten te isoleren. Het feit dat de meerderheid van de
analfabeten weI een consonant leerde isoleren vormde voor Gombert het bewils dat
leesonderwijs niet per se nodig is om fonologisch bewustzijn bij te brengen.

Adrian, Alegria & Morais (1995) vergeleken IS analfabete Spanjaarden, die niet naar
school waren geweest en hooguit enkele maanden bezig waren met alfabetiseringson-
derwijs, met 32 geletterden die als volwassenen alfabetiseringsonderwijs hadden ge-

volgd. De informanten kregen een foneem-discriminatietoets, een rijmtaak, twee syl-
labe- en twee foneembeoordelingstaken, twee deletietaken (voor foneem en letter-

greep) en drie omkeringstaken (voor woorden, lettergrepen en fonemen). De discri-
minatietaak was voor iedereen cenvoudig, maar bij de overige taken was er een signifi-
cant groepseffect. De verschillen waren echter relatief klein bil rijmherkenning en de
beoordelingstaken (correctscores voor de analfabeten varierend van 64% tot 83%),
maar erg groot bij de rwee deletietaken (plusminus I5% correct voor de analfabeten
versus 60% bij de zwakkere en 85% bij de betere lezers). De resultaren sluiten volgens
de auteurs goed aan bij eerdere bevindingen, maar als een opvallend verschil met eer-
der onderzoek noemen ze de zwakke resultaten van de analfabeten op de syllabetaken
en de rijmtaak. Dat wordt geweten aan het feit dat de informanten zoveel taken achter
elkaar kregen aangeboden en relatief snel tussen de taken moesten switchen.

Lukatela, Carello, Shankweiler & Liberman (1995) onderzochten her fonemisch
bewustzijn van 23 analfabete vrouwen uit plattelandsgebieden in Servie, die geen of

weinig ervaring hadden met leesonderwijs. De informanten kregen twee segmentatie-
taken en een consonanideletietaak met woorden en pseudowoorden'# De informan-
ten werden in drie groepen verdeeld op basis van hun kennis van het Cyrillische
alfabet. De groepen verschilden significant op foneemsegmentatie (correctscores vari-
erend van 40% tot 95%) en op de foneemdeletietaak (correctscores van 0% toI 80%),
maar niet in lettergreepsegmentatie.

Morais & Kolinsky (1995) onderzochten de mogelijke invloed van fonemisch be-
wustzijn op processen van woordherkenning in gesproken taal en vergeleken daartoe

geletterde en analfabete volwassenen. Zij vonden geen verschillen tussen de groepen
in de wijze waarop in dichOtische luistertaken de fonemen van de verschillende aan-
biedingen gecombineerd werden (bijvoorbeeld 'back' in het linkeroor en 'lack' in het
rechter werd samen 'black'). Wanneer echter aangegeven moest worden wat aan Edn

kant gehoord werd, waren de foutreacties van de geletterden veel meer van fonemi-
sche aard (zij hoorden bijvoorbeeld 'pano' in plaats van 'cano'), die van de analfabeten

globaler (bijvoorbeeld 'dono' in plaats van 'cano').
Petersson, Reis, Aske18£ Castro-Caldas & Ingvar (2OOI) lieten geletterde en analfa-

bete Portugezen zowel bestaande woorden als pseudowoorden herhalen (zie ook Cas-
tro-Caldas et al., I998). Er was geen verschil russen beide groepen bij de bestaande
woorden, maar een groot en significant verschil bij de pseudowoorden. Van de be-



Analfabeten en 'schriftgeleerden'                                                                  25

staande woorden herhaalden de geletterden gemiddeld 98% correct en de ongeletter-
den 92%, bij de pseudowoorden waren die percentages respectievelijk 84% en 33%·
Van de fouten was bij de analfabeten een significant hoger percentage van lexicaal-
semantische aard (II% bij de analfabeten versus 2% bij de geletterden). Petersson et al.
maren ook de hersenactiviteit bij de uitvoering van de taak. Bij de geletterden was er
geen verschil in hersenactiviteit tussen her nazeggen van woorden en pseudowoorden
en er was ook geen verschil tussen geletterden en ongeletterden bij her nazeggen van
bestaande woorden. Afwilkend was wel de hersenactiviteit bij het herhalen van pseu-
dowoorden door de analfaberen, waarmee volgens de auteurs kan worden aangetoond
dat leesvaardigheid in een alfabetisch schrift kennelijk een andere vorm van auditief-
verbale verwerking van fonologische input genereert.

Samengevat, in nagenoeg elk onderzoek naar metalinguystische vaardigheden van
analfabete volwassenen wordt vastgesteld dat analfabeten niet of nauwelijks in staar
zijn toi manipulatie van fonemen. Andere metafonologische vaardigheden als rijmbe-

oordeling en manipulatie van lettergrepen zijn kennelijk eenvoudiger, ook al zijn de
uitkomsten daarbij minder constant. Daarnaast blijkt de beginconsonant van woor-
den het gemakkelijkst te isoleren, zijn positie-effecten sterker bij analfabeten dan bij
geletterden en zijn omkering, deletie en additie steeds moeilijker dan beoordeling of
segmentatie. Analfabeten verschillen steeds significant van geletterden, ook wanneer

het gaat om geletterden die relatief kort leesonderwijs hebben gehad.

Woordniveau
Hamilton & Barton (I983; zie ook Barton, 1985) gingen het woordconcept van vol-
wassenen na en legden 60 volwassen Engelstaligen een definitie-, een woordbeoorde-
lings- en een zinssegmentatietaak voor. De informanten werden verdeeld in drie lees-

vaardigheidsgroepen, waarbij de zwakst lezende groep (de 'analfabeten') een lees-
niveau had vergelijkbaar met 2.5 jaar leesonderwils en de best lezende groep met ge-
middeld negen jaar leesonderwijs. Bij de woorddefinitietaak reageerde slechts I5% van
de informanten op het veronderstelde - formele - volwassen niveau. Ongeveer 50%
van de antwoorden was vergelijkbaar met wat eerder bij tienjarigen gevonden was en
de overige reacties leken op wai jongere kinderen ook doen, wais het definieren van
een woord als een object ofals 'iets zeggen'. Hamilton & Barton vonden geen verschil
in reacties tussen de drie leesvaardigheidsniveaus. Bij de zinssegmentatietaak vroegen
ze de informanten een zin woord voor woord te herhalen en het aantal woorden te tel-
len. De meeste informanten waren heel goed in staat zinnen in woorden te segmente-
ren en maakten nauwelijks fouten. Opnieuw werden geen significance verschillen ge-
vonden tussen de drie groepen volwassenen, maar de volwassenen reageerden weI heel
anders dan wat bekend was over kinderen. Ze maakten eigenlijk alleen fouten tegen
bepaalde conventies en noemden bijvoorbeeld more or less €En woord, precies die een-
heden waar linguYsten her ook niet altijd over eens zijn. Barron (I985: I92) concludeert
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daaruit: "Adults, literate and not literate, can utilise the distributional criteria and the
grammatical information of the language correctly to isolate words and thereby

"demonstrate sophisticated awareness of the segmental structure of language  .
In de woordbeoordelingstaak boden Hamilton & Barton (I983) de informanten

verschillende linguistische eenheden aan (woordgroepen, inhoudswoorden, functie-
woorden, woorden varierend in woordklasse en lengte) met de vraag aan te geven of
het item al dan niet een woord was. Ook dat konden de volwassenen goed. Opnieuw
vonden ze geen verschil tussen de volwassenen onderling, maar er was wel verschil met
wat bekend was over jonge kinderen: De typische fouten die kinderen maken (func-
tiewoorden niet als woorden herkennen, een minimale lengre veronderstellen en ook
woordgroepen als woorden identificeren) vonden zij niet terug bij de volwassenen.
Dat leidt Barton (I985: I93) tot de volgende conclusie: "Again, adults have a more
complete conception of a word as a unit".

Kolinsky, Cary & Morais (I987) legden tien analfabete Portugese volwassenen een
paar objectivatietaken voor om na te gaan ofde analfabeten onderscheid maakten tus-
sen een woord en datgene waar dat woord naar verwijst, de referent. In een eerste ex-

periment vroegen ze naar voorbeelden van korte en lange woorden. Omdat de on-
geschoolden het begrip 'woord' misschien niet kenden, rekenden ze alle voorbeelden
van  kortere of langere spraaksegmenten goed (ongeacht of het om een woord ging).
Dan nog was 52% van de reacties fout, want een kwart van de uitspraken was geba-
seerd op de maat van de referent en daarnaast werden andere kenmerken, zoals lang-
zaam of luid uitgesproken, gehanteerd om iets een lang woord te noemen.15 Ineen
tweede experiment werd gevraagd de afbeelding te kiezen van het voorwerp met de
langste naam. Evenals Scribner & Cole (198I) werkten zij met congruente items waar-
bij her langste woord hoorde bil de grootste referent (bilvoorbeeld camelo-olbo, 'ka-
meel-oog'), met incongruente (casa-television, 'huis-televisie') en met neutrale (pata-
galinka, 'eendje-kuiken'). Twee informanten gaven correcte antwoorden op alle
items, vier op de congruente en neutrale items en nog eens vier informanten konden
alleen bij de congruente items het langste woord noemen. Wanneer alleen de incon-
gruente items als maat genomen werden, oordeelde 20% van de analfabeten uitslui-
tend op linguistische kenmerken over de relatieve lengte van een woord. De resultaten
wijzen er volgens de auteurs op dat de meeste analfabete volwassenen niet zonder meer
in staat zijn woord en referent te scheiden.

Gombert (I994a) voerde een trainingsexperiment uit met drie metalinguistische ta-
ken, waaronder zinssegmentatie. De informanten waren ZI volwassen Marokkanen in
Frankrijk van wie er zeven nooit naar school waren geweest (de analfabeten), zeven

een jaar lang alfabetiseringsonderwijs hadden gevolgd (de partieel geletterden) en ze-
ven basisonderwijs hadden gevolgd en in het Frans konden lezen en schrijven (de ge-
letterden). Alle informanten beheersten volgens Gombert het Frans, de taal waarin de
taken werden afgenomen. In een pre-test kregen de informanten zes zinnen aangebo-
den (varierend in lengte van vier tot zeven woorden) met de vraag die woord voor
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woord na Ie zeggen. Direct daarop volgde zo nodig een training met correctieve feed-
back. De voortoets bleek voor de meeste informanten te moeilijk: de analfabeten (op
66n na) en de partieel geletterden konden de zinnen in het geheel niet segmenteren,
van de geletterden konden er drie dat in redelijke mate, de anderen niet. De training
bleek alleen effectiefvoor de geletterden, niet voor de andere twee groepen, die ook na
de training hooguit een enkele zin correct wisten te segmenteren. In verreweg de
meeste gevallen werclen de zinnen in zinsdelen gesegmenteerd (plusminus 80% van de
foutreacties), een enkele keer in lettergrepen (plusminus 15%). Gombert veronderstelt
dat de relatieflage scores op de pretest en de beperkte vooruitgang na de training on-
der meer een gevolg waren van her feit dat de taak niet in de moedertaal van de infor-
manten werd afgenomen.

De informanten werd verder gevraagd van twee woorden (afbeeldingen) het lang-
ste woord te noemen. Drie van de zes items waren incongruent, drie neutraal; congru-
ente paren werden nier gebruikt. Bij de pretest behaalden alle informanten (op Edn
analfabeet na) relatief hoge correciscores: de gemiddelde correctscore was bij de anal-
fabeten 73%, bij de partieel geletterden 88% en bij de geletterden 95%. Edn analfabeet
beoordeelde systematisch op basis van de referent, de overige fouten waren blijkbaar
van andere aard. Alle groepen gingen er bij training op vooruit, maar het trainings-
effect was voor geen van de groepen significant, ongetwijfeId tengevolge van een pla-
fondeffect.

Scholes & Willis (199I) lieten 2I volwassen deelnemers aan een alfabetiseringsklas
twee morfologische analysetaken uitvoeren. Op twee na hadden de analfabeten geen
enkele moeite met morfologische analyse van samenstellingen zoals stopwatch, daytime
of hibtbouse. Bij de tweede taak werd de informanten gevraagd her 'kleinere woord'
aan te duiden in woorden als misspe#ingen uncertaing. Nu waren slechts vier analfa-
beten enigszins in staat een stammorfeem als spellof certain te isoleren, de overigen re-
ageerden vooral met 'een verwarde blik'. Omdat de samenstellingen geen probleem
opleverden, concluderen de auteurs dat analfabete volwassenen zich niet bewust zijn
van de morfemische elementen bij afleidingen en dat die vaardigheid blijkbaar ver-
worven wordt dankzij geletterdheid.

Davis (I997) deed weliswaar geen onderzoek bij analfabeten, maar stelde wel vast
dat 'gewone' mensen (zoals zijn werkster en een bouwvakker) niet steeds toi dezelfde
antwoorden komen als ze woorden moeten tellen in zinnen of als ze moeten beoorde-
len  of iets een woord  is o f niet. Het woord  I telde bijvoorbeeld  niet mee als woord  in
de zin  No Idon't omdat dat een letter zou zijn en de zin Let's play hide and seek telde
drie woorden.

Mithun (I998) deed onderzoek naar het polysynthetische Mohawk en vroeg zich
onder meer af of uitingen als watbiaterane ('die twee ontmoetten elkaar') wel als 66n
woord beschouwd moeten worden. Het feit dat sprekers van die taal 'wisten' dat het
66n  woord is, ongeacht of ze ooit over grammatica hadden nagedacht,  was voor haar
het beste bewijs dat her inderdaad om Un woord ging. Ofhet daarbij (ook) ging om
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oordelen van analfabeten vermeldt Mithun niet, maar impliciet wordt er, zoals ook
Sapir deed, van uitgegaan dat alle sprekers van een taal weten waar het ene woord op-
houdt en het andere begint.

Samengevat, onderzoek naar her woordconcept van volwassen analfabeten is veel
minder vaak uitgevoerd dan onderzoek naar foneembewustzijn, en de uitkomsten zijn
tegenstrijdig. Hamilton & Barton (I983) bijvoorbeeld vonden geen verschillen tussen

de drie groepen volwassenen in het markeren van woordgrenzen, Gombert (I994a)
vond die wel en Davis (I997) stelde vast dat ook geschoolde maar laag opgeleide vol-
wassenen dat minder makkelijk vonden dan verondersteld werd. Kolinsky et al. (I987)
stelden vast dat analfabete volwassenen grote moeite hebben met de differentiatie tus-
sen woord en referent, terwijl Gombert (I9943) constateerde dat driekwart van de
analfabeten daar geen moeite mee had.

Zins- en tekstniveau
Omdat zinsbegrip grammaticale analyse veronderstelt, vroegen Scholes & Willis
(I99I) zich af of ongeletterde volwassenen meer moeite hebben met de interpretatie
van zinnen dan geletterden. In een zinsbegriptaak werd nagegaan hoe analfabete m-
formanten (dezelfde die de morfologische analysetaak uit de vorige paragraaf uitvoer-
den) bepaalde syntactische structuren interpreteerden. In totaal werden IS vragen ge-
steld, bijvoorbeeld van het type: Ifjobn tells Bill to go away, who goes awaf en Ifjohn
promises Bill to go away, wbo goes away Alle analfabeten gaven correcte antwoorden op
de tell-vraag, maar slechts in 50% van de gevallen op de promise-vraag. Volgens Scho-
les & Willis lijken analfabeten een eenvoudige sequentiEle strategie als begripsstrategie
te hanteren en de nominale groep die direct voorafgaat aan het werkwoord als subject
te beschouwen. Zinnen die daarbij passen (zoals her tell-voorbeeld), interpreteren
analfabeten correct; zinnen die dat patroon niet volgen, interpreteren ze anders dan

geletterden.
Prakash, Rekha, Nigam & Karanth (I993) legden analfabete en geletterde infor-

manten verschillende zinnen voor met de vraag of die al dan niet correct waren.  De
analfabeten waren niet of maar kori naar school geweest, de geletterden gemiddeld ze-
ven jaar. Bij de incorrecte zinnen werden diverse typen schendingen van morfologie of

syntaxis aangebracht zoals verwisseling van een mannelijke voor een vrouwelijke uit-
gang, een verkeerde meervoudsuitgang, een verkeerde tijds- of casusaanduiding. De
informanten kregen eerst enkele voorbeelden met toelichting. De geletterde volwasse-
nen beoordeelden ongeveer 90% van de zinnen correct, van de 33 analfabeten konden

er negen de vragen helemaal niet beantwoorden. de overigen beoordeelden gemiddeld
72% van de ja-nee vragen correct. De auteurs concludeerden dat de analfabete volwas-
senen die taken net als jonge kinderen moeilijk vinden en dat geletterdheid invloed
heeft op grammaticaliteitsoordelen.
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In de paragraafover her onderzoek van Scribner & Cole werd al melding gemaakt van
het onderzoek naar metalinguistische vaardigheden op rekstniveau van Scribner en
Cole (I98I). Zij vonden bij de Vai in Liberia geen effect van geletterdheid bil her
oplossen van syllogismen, wel bij het dicteren van brieven en her uitleggen van een
bordspel. Scribner (1997) vermeldt een al eerder uitgevoerd onderzoek bij een andere

bevolkingsgroep in Liberia, de Kpelle. Daarin werd de wijze waarop analfabeten syllo-
gismen navertelden en oplosten vergeleken met die van middelbare scholieren. In dat
onderzoek werden wel significante verschillen gevonden tussen de groepen, zowel in

het oplossen als in het navertellen. De meeste analfabeten bijvoorbeeld slaagden er bij
her navertellen niet in beide premissen correct weer te geven. Voor zover bekend is er
na Scribner & Cole weinig onderzoek meer uitgevoerd waarin analfabete en geletterde
volwassenen vergeleken worden op de wijze waarop discourse-taken worden uitge-
voerd.

Smal (I997) keek onder meer naar de wilze waarop vier analfabete leerlingen, die
geplaarst waren in een schakelklas in het voortgezet onderwijs, een beeldverhaal vertel-
den in hun eigen taal. Zij stelde vast dat drie van de vier leerlingen weliswaar goed
konden beschrijven wat er op de afbeeldingen te zien was, maar wel moeite hadden
met het aanbrengen van coherentie bij her vertellen. De leerlingen beschreven de af-

zonderlijke afl:,eeldingen, zonder duidelijke samenhang.

Er is weliswaar weinig empirisch onderzoek bekend waarbij orale teksten van analfa-
bete en geletterde volwassenen vergeleken worden op diverse tekstkenmerken, maar er
is uiteraard wei veel literatuur over de kenmerken van 'orale literatuur' (zie bijvoor-
beeld Havelock, 1963, I99Ii Finnegan, 1977, I992) en over de verschillen tussen het ge-
sproken en geschreven register (zie bijvoorbeeld Chafe, 1982, I986; Tannen, I982).
Hier worcit geen poging ondernomen om ook die literatuur in kaart te brengen, maar
wordt enkel gewezen op enkele kenmerken van'orale teksten' die vaker genoemd wor-
den. Zowel Ong (1982) als Finnegan (I992) wijzen op her feit dat veel orale teksten ne-
venschikkend geschakeld zijn, in plaats van hierarchisch of'subordinate'. Finnegan
spreekt in dat verband van paratactisch, Ong van 'additief. Ong (I982: 37) illustreert
de geleidelijke overgang van een orale, additieve naar een hierarchische geschreven
tekst aan de veranderingen in de beginregels van het boek Genesis tussen de eerste Bij-
belvertaling uit I6Io en een vertaling uit I970. In de tekst uit 16Io wordt het He-
breeuwse we of wa systematisch vertaald met and:

"In the beginning God created heaven and earth. And the earth was void and empty, and
darkness was upon the face of the deep; and the spirit o f God moved over the waters. And
God said: Be light made. And light was made. And God saw the light: that it was good; and
he divided the light from the darkness. God called the light Day and the darkness Night;
and there was evening and morning one day".

De tekst in de vertaling uit 1970 vertaalt die term op verschillende manieren:
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In the beginning, when God created the heavens and the earth, the earth was a formeless

wasteland, and darkness covered the abyss, while a mighty wind swept over the waters.

Then God said, 'Let there be light', and there was light. God saw how good the light was.
God then seperated the light from the darkness. God called the light 'day' and the darkness

„ I6he called 'night.' Thus evening came, and morning followed - tile first day .
Het woord andis in de versie uit I970 tweemaal overgebleven, vat Ong samen, en bei-
de keren is het ondergebracht in samengestelde zinnen, die in de vertaling uit 16Io he-
lemaal niet voorkomen. Voor het overige worden in de vertaling uit 1970 woorden ge-
bruikr als when, tben, while of tbus. Dat is een vorm van subordinatie die volgens
Chafe (1982) ook kenmerkend is voor het schriftregister en die in twintigste-eeuwse
teksten als tamelijk normaal wordt gezien.

Misschien wijst Kossman op hetzelfde kenmerk wanneer hij, in een inleiding bij de
uitgave van Berbersprookjes (Bezzazi & Kossman, 1997), de volksverhalen in het Ber-
ber onder meer typeert aan de hand van her feit dat relaties tussen zinnen niet getxpli-
citeerd worden, al noemt hij dat geen kenmerk van oraliteit, maar een stijlkenmerk
van de volksverhalen. Het verhaallaar het aan de luisteraar over om afteidingen te ma-
ken, verbindingen te leggen en conclusies te trekken.

Andere vaak genoemde structurele kenmerken van orale teksten zijn het gebruik
van standaardopeningen en afsluitingen.  'Er was eens' of'Lang geleden' typeren bil-
voorbeeld het begin van veel volkssprookjes in Nederland, 'Er wordt gezegd' is de

standaardopening van volksverhalen in het Somalisch. Ook het gebruik van steeds te-

rugkerende combinaties van woorden ofvaste formules wordt kenmerkend genoemd
voor orale teksten. Zowel Ong (1982) als Havelock (I991) en Finnegan (I992) geven
diverse voorbeelden van die aggregaties: Odysseus is altijd slim, een soldaat altijd dap-
per, een prinses mooi ofschoon en een keizer machtig. Dit lijstje is ongetwijfeld uit te
breiden met verschillende andere kenmerken, maar relevant is hier vooral de constate-
ring dat 'orale teksten' kennelijk gekenmerkt worden door een minder hierarchisch
ordening met minder inbeddingen en samengestelde zinnen, met als gevolg een min-
der groot arsenaal aan linguistische middelen om samenhang expliciet aan Ie brengen.
Daartegenover wordt juist een groter gebruik van steeds dezelfde wijzen van zeggen

geplaatst. Ook dat zijn kenmerken die vaker genoemd worden bij een vergelijking van
het gesproken en geschreven register.

Kortom, bij 66n vorm van discourse, her syllogisme, werden soms wel grote verschil-
len gevonden tussen analfabeten en geletterden (Luria, I976; Scribner, 1997) en soms
in het geheel niet (Scribner & Cole, 1981). Diezelfde conclusie geldt ook voor gram-
maticaliteitsoordelen, waarbij Scribner & Cole (I98I) geen effect vonden van gelet-
terdheid en Prakash et al. (I993) juist weI. Geletterden bleken wel informatiever en ex-
plicieter bij het dicteren van brieven. Voor het overige is er weinig onderzoek bekend
waarin de wijzen van vertellen van analfabeten vergeleken worden met die van gelet-
terden. Wel wordt als een van de meest typerende kenmerken van orale teksten her feit
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genoemd dat veel minder gevarieerd gebruik wordt gemaakt van middelen om samen-
hang aan Ie geven, dat samengestelde zinnen schaars zijn en dat juist meer gebruik ge-
maakt wordt van middelen als formules en redundantie die het onthouden van de ba-
sisstructuur van de tekst kunnen vergemakkelijken.

Samenvatting en discussie

De uitkomsten van onderzoek naar merafonologische vaardigheden van ongelctterde
volwassenen zijn over ha algemeen zeer eenduidig en consistent. Volwassen analfabe-
ten zijn niet in staat tot manipulatie van fonemen, terwi j 1 andere metafonologische

vaardigheden als foneemdiscriminatie, rijmbeoordeling en manipulatie van lettergre-
pen minder moeilijkheden opleveren voor analfabeten. Het geheel van fonologische
taken overziend, lijkt er een hierarchie op te treden van holistische oordelen naar in
toenemende mate complexere analytische vaardigheden: auditieve discriminatie,
rijmbeoordeling, syllabesegmentatie en -deletie, foneemsegmentatie, foneemdeletie
en als meest complexe fonemische taak omkering van fonemen:7 Naarmate de een-
heid kleiner is en de gevraagde cognitieve handeling (discriminatie, segmentatie, dele-
tie, omkering) uit meer componenten bestaat, wordt de taak moeilijker.

Onderzoek naar het woordconcept van volwassenen geeft daarentegen wisselende
resultaten te zien: Scribner & Cole (198I) vonden tweemaal geen verschillen tussen ge-
letterden en ongeletterden, Barton (1985) concludeerde dat volwassenen geen enkele
moeite hebben met het woordconcept en Gombert (I9942) constateerde niet alleen
dat analfabeten de grootste moeite hadden met het markeren van woordgrenzen, maar
ook dat zij - anders dan geletterden - in dat opzicht niets opstaken van een kort trai-
ningsexperiment. Ook de uitkomsten van onderzoek naar de differentiatie tussen

woord en referent zijn tegenstrijdig. Kolinsky et al. (1987) vonden dat analfabeten
daar maar zeer beperkt toe in staat zijn, terwijl Scribner & Cole (I981) en Gombert
(I994a) geen significante verschillen vonden tussen geletterden en ongeletterden.

Op het niveau van de zin en de tekst zijn de uitkomsten - van overigens beperkt
onderzoek - naar metalinguYstische vaardigheden van analfabeten eveneens wisselend.
Volgens Scribner & Cole (I98I) hadden analfabeten net als geletterden geen enkele
moeite om een grammaticale zin van een ongrammaticale te onderscheiden, terwijl
Prakash et al. (1993) in dir opzicht juist wel grote verschillen vonden tussen analfabete
en geletterde Hindi-sprekers. Luria (1976) vond grote verschillen tussen analfabeten

en geletterden in het oplossen van syllogismen en Scribner & Cole juist niet, terwijl
die wel vonden dat de 'ongeschoolde' geletterden wel explicieter waren in hun orale
teksten.

De vanzelfsprekendheid waarmee er in het inleidende boek van Fromkin & Rodman
(zie de eerste paragraaf van dir hoofdstuk) van wordt uitgegaan dat alle volwassen
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sprekers van een taal dezelfde fonologische en lexicale kennis bezitten ten Spijt, is 66n
effect van geletterdheid bij volwassenen inmiddels onomstreden: het foneem is niet
toegankelijk voor bewuste manipulatie voor wie niet heeft leren lezen en schrijven in
een alfabetisch schrift.'8 Fonologische taken blijken redelijk goed of baer uitvoerbaar
wanneer een meer holistisch oordeel wordt gevraagd (zoals bij foneemdiscriminatie of
het beoordelen van rijm) en er niet op sub-syllabisch niveau gemanipuleerd hoeft te
worden. Soms wordi daarvoor de enigszins paradoxale omschrijving impliciet fono-
logisch bewustzijn' gebruikt, in contrast met 'expliciet fonologisch bewustzijn', dat
bijvoorbeeld vereist is bij foneemsegmentatie (Lazo et al., I997)· Het feit dat analfabe-
ten in spraakperceptie en -productie moeiteloos gebruik kunnen maken van fonologi-
sche contrasten, maakt op zichzelf niet bewust van fonemen; daar is kennelijk meer
voor nodig. Een andere sublexicale eenheid, de lettergreep, is blijkbaar gemakkelijker
toegankelijk, want de uitkomsten van onderzoek waarin analfabeten lettergrepen
moeten manipuleren, geven voor deze groep steeds veel hogere correctscores te zien
dan de manipulatie van fonemen en de verschillen mer geletterden zijn minder ex-
treem.

Al het andere onderzoek naar de kennis van analfabeten over taal (dat overigens
slechts in beperkte mate is uitgevoerd) levert tegenstrijdige uitkomsten op. Analfabe-
ten hebben kennelijk in het ene onderzoek geen enkele moeite met het scheiden van
woord en referent en in het andere juist veel, zijn wisselend succesvol als her gaat om

grammaticaliteitsoordelen en kunnen in het ene onderzoek woordgrenzen eenvoudig
bepalen en in het andere juist helemaal niet. Wat Sapir in I92I beschouwde als het
sterkste bewijs voor de psychologische realiteit van her woord - het feit dat ook analfa-
beten moeiteloos woordgrenzen kunnen markeren - verdient op zijn minst nader on-
derzoek.

Voor het feit dat fonemisch bewustzijn een gevolg is van leren lezen in een alfabetisch
schrift, lijkt inmiddels meer dan voldoende empirische evidentie voorhanden. De
vraag is waarom het onderzoek naar andere metalinguistische vaardigheden van vol-
wassen analfabeten zulke uiteenlopende uitkomsten oplevert. Daar kunnen verschil-
lende redenen voor zijn, zoals her al dan nier werken met trainingsexperimenten, de
selectie van analfabeten en geletterden, de taal waarin het onderzoek werd uitgevoerd
of de keuze van de items.

Het is niet waarschijnlijk dat de verschillen in uitkomsten een gevolg zijn van de ge-
legenheid toi oefenen die geboden werd. Luria (I976) bijvoorbeeld gafveel meer feed-
back dan Scribner & Cole (I98I) en toch vond hij grote verschillen tussen geletterden

en ongeletterden en vonden Scribner & Cole die juist niet. Bertelson et al. (1989) en
Gombert (I9942), die systematisch oefenitems gaven, rapporteren juist grote ver-
schillen tussen geletterden en analfabeten, terwijl Hamilton & Barton (I983), die geen
oefenitems gaven, die niet vonden. Training lijkt vooral effectief bij die taken die de
analfabeten in ander onderzoek (waar niet geoefend werd) ook al redelijk uitvoerden,
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zoals beoordeling van rijm of woordlengte en segmentatie in syllaben, maar veel min-
der bij foneemdeletie en zinssegmentatie.

De selectie van informanten biedt meer mogelijkheden tot verklaring van verschil-
len in uitkomsten. Er zijn immers vraagrekens te zetten bij de status 'analfabeet' van
de informanten in enkele onderzoeken. Bij Hamilton en Barton (I983) ging het om
volwassenen die weliswaar een laag leesvaardigheidsniveau hadden, maar weI min-
stens zes jaar op school hadden gezeten. Dat zijn geen analfabeten (ook al noemen ze

die zo), maar hooguit zwakke lezers. Her feit dat ze geen verschillen vonden tussen het
woordconcept van de drie groepen volwassenen, wil dus niet per se zeggen dat gelcl-
terden en analfabeten in gelijke mate toegang hebben tor de structurele eigenschappen

van de taal. Hun resultaat kan evenzeer omgekeerd geinterpreteerd worden. Als men-
sen eenmaal geletterd zijn, hoe bescheiden ook, voegt meer leeservaring weinig toe aan
het woordconcept dat inmiddels gevormd is. In ander onderzoek zetten de aureurs zelf
vraagrekens bij de samenstelling van de groep analfabeten. Prakash et al. (I993) bij-
voorbeeld stellen VaSI dat enkele van hun analfabeten achteraftoch konden lezen en
Gombert (I9942) wijt zijn grillige uitkomsten aan her feit dat hij niet met gestandaar-
diseerde leestesten had kunnen controleren op leesvaardigheid. Lukatela et al. (I995)
troffen bij hun 'verwaarloosbaar geschoolde' informanten in feite een grote variatie in
leesvaardigheid aan. De informanten van Scholes & Willis (I99I), ten Slotte, konden
weliswaar geen van allen lezen, maar waren op twee na minstens zes jaar naar school

geweest. Hun uitspraken mogen daarom zeker niet gelden als uitspraken over analfa-

beten in het algemeen: deze informanten hadden ondanks zes jaar onderwijs niet leren

lezen, terwijl de informanten in de meeste andere onderzoeken niet naar school waren

geweest en wellicht heel wel in staar zouden zijn in een korte periode te leren lezen. 19

Her kan ook zijn dat de verschillen in uitkomsten een gevolg zijn van het feit dat de
analfabeten in de diverse onderzoeken met heel andere geletterden worden vergele-

ken. Toch ligt een verklaring van de verschillen op basis daarvan niet voor de hand,
want dan zouden de verschillen tussen geletterden en ongeletterden groter moeten

zijn naarmate de lezers langer onderwijs gevolgd hebben. Soms worden echter juiSI

grote verschillen gevonden wanneer de analfabeten vergeleken worden met geletter-
den die net een jaar alfabetiseringsonderwijs achter de rug hebben. Bovendien zijn er
ook experimenten waarin de informanten in veel opzichten goed vergelijkbaar zijn,
terwijl de onderzoeken toch heel verschillende uitkomsten opleveren. De onderzoe-
ken van Luria enerzijds en Scribner en Cole anderzijds zijn daar een voorbeeld van. In
beide onderzoeken ging het om rurale gebieden in een context waarin geschreven taal
weinig voorkwam. Voorzover er weI verschillen waren russen analfabeten en geletter-

den zouden regenovergestelde uitkomsten plausibeler zijn geweest: De geschoolden

van Luria waren hooguit drie jaar naar school geweest, die van Scribner & Cole ge-
middeld veel langer en hun Vai-geletterden praktiseerden hun lees- en schriji\,aardig-
heid regelmatig en al veel langer dan de geletterden van Luria. Toch vond Luria grote
verschillen en vonden Scribner & Cole die juist niet.
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Ook het feir of de informanren al dan niet tweetalig waren (cf. Ricciardelli, 1993; Ni-
coladis & Genesee, 1996; Jessner, I999; Francis, I999), als ook de taal en het schrift
waarin de schriftverwerving had plaatsgevonden en de taal waarin de experimenten
werden afgenomen, kunnen een rol hebben gespeeld in de uitkomsten. Zo laat het ex-
periment van Gombert (I9943) goed zien hoe beheersing van her Frans gdnterfereerd
kan hebben. De experimenten van Morais et al. (I979), Bertelson et al. (I989) en Lu-
katela et al. (I995) werden uitgevoerd in de moedertaal van de monolinguale infor-
manten (respectievelijk Spaans, Portugees en Servo-Kroatisch), terwijl alfabetisering
van de geletterden eveneens in hun moedertaal plaarsvond. Scribner en Cole ((98I)
namen alle taken af in het Vai, de moedertaal die alle informanten beheersten. Als
rweetaligheid een prE was geweest, zouden juist wel verschillen gevonden moeten zijn,
want de geschoolden en sommige Arabisch geletterden waren tweetalig, de meeste
analfabeten niet. Luria vermeldt niet expliciet de taal waarin zijn onderzoek werd uit-
gevoerd en de taal waarin de geletterden werden gealfabetiseerd, maar gelet op de vaak
zeer gedetailleerde uitwisseling van gedachten die hij beschrijft, lijkt het aannemelijk
dat de experimenten in de moedertaal van de informanten hebben plaatsgevonden.

Het is al vaker opgemerkt dat ook de keuze van de items een cruciale rol kan spelen
in de uitkomsten van onderzoek (Bowey & Tunmer, I984; Gombert, I992; Ricciar-
delli, I993). Een voorbeeld kan dir illustreren: bij de deletie- en omkeringstaken wor-
den systematisch hogere correctscores gevonden bij echte woorden dan bij pseudo-
woorden, of preciezer uitgedrukt, bij  antwoorden waar een correcte deletie opnieuw
een bestaand woord oplevert. Zelfs bij de gemakkelijke foneemdiscriminatietaken zijn
de gemiddelde scores hoger bij de echte woorden dan bij de pseudowoorden. Dat'be-
houd van betekenis' zou ook kunnen verklaren dat het omkeren van een reeks woor-
den  (van jas stoel ta/Wnaar tafel stoeljas)  veel gemakkelijker is dan van de lettergrepen
in een woord (van paraplu naar plurapti) of dat morfologische analyse bij samenstel-

lingen niet moeilijk is, maar bij afleidingen wei. Wanneer, met andere woorden, in
sommige onderzoeken reacties gegeven kunnen worden op basis van een semantische
strategic en in ander onderzoek niet, zou dat heel weI verschillen in uitkomsten kun-
nen verklaren.

Er is nog een laaiste punt dat de aandacht verdient. Het grote onderzoek van Scrib-
ner & Cole (198I) heeft terecht veel positieve aandacht gekregen, maar opmerkelijk
genoeg nauwelijks kritische reacties. Weliswaar wezen Goody (1987) en Olson (I994)
op mogelijke andere interpretaties van uitkomsten (bijvoorbeeld vanwege het feit dat
woorden niet gemarkeerd worden in het Vai-schrift), maar de uitvoering van her on-
derzoek heeft voorzover bekend nooit ter discussie gestaan. Toch zijn daar wel enige
kanttekeningen bij te plaatsen. Allereerst, Scribner en Cole vonden weliswaar bijna
nergens een significant effect van geletterdheid onafhankelijk van scholing, maar voor
alle groepen waren de uitkomsten in een experiment soms wel heel anders dan in een
replicatie-onderzoek (zie billage I voor een summier overzicht). De auteurs geven geen
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verklaring voor die verschillen, behalve wanneer ze (zoals bij de syllogismen) de items
doelbewust veranderden. Bij een klein, maar systematisch verschil zou interviewerbias
voor de hand hebben gelegen (de verschillende replicaties werden door verschillende
proefleiders uitgevoerd bij verschillende informantgroepen), maar de verschillen zijn
soms zo groot dat de analfabeten uit het ene onderzoek gemiddeld hogere scores halen
dan de geschoolden uit een replicatie-onderzoek (zie bijlage 1). Een dergelijke uit-
komst wordt in elk geval in geen ander onderzoek gevonden. Scribner & Cole vermel-
den ook nergens standaarddeviaties zodar niet duidelijk is hoe groot de binnengroeps-
variatie is. Op de tweede plaats voeren Scribner & Cole bij elke regressievergelijking
(de methode die ze steeds gebruiken om effecten van geletterdheid na te gaan) zoveel

mogelijk predictorvariabelen in (diverse geletterdheidsmaten, scholingsmaten en so-
ciaal-economische achtergrondgegevens) die onderling vaak sterk samen zullen han-
gen. Daar zijn ze zich wel van bewust maar toch besluiten ze die allemaal in te voeren:
"Although reading test scores and reports of functional uses of literacy were highly
correlated for each Script, we avoided any presupposition that they would substitute
for each other as predictor variable" (1981.IIS). Die keuze kan tot gevolg hebben gehad
dat potentieel relevante predictoren niet zichtbaar worden (Rierveld & Van Hour,
1993)·

Hoe dan ook, de uitkomsten van de hier beschreven onderzoeken wettigen aller-
minst de conclusie dat met Scribner & Cole de discussie over mogelijke consequenties
van geletterdheid voor het denken (over taal) als afgesloten kan worden beschouwd
omdat eens en voor altijd zou zijn aangetoond dat geletterdheid geen invloed daarop
heeft (zie ook Olson, I994)· Integendeel, voor het fonemisch bewustzijn is inmiddels
her tegenovergestelde overtuigend aangetoond. Dat vraagt om meer onderzoek naar
de linguistische kennis van analfabeten.



HOOF[)SI'UK 3

Kleuters en beginnende lezers Onderzoek naar
kennis van taal en schrift bij jonge kinderen

Inleiding

Behalve volwassen analfabeten zijn er ook nog andere niet-lezers bij wie kan worden
nagegaan ofsystematische kennismaking met geschreven taal het denken over taal ver-
andert: jonge kinderen.

Op enig moment in hun leven leren kinderen dat er drie klanken zitten in het
woord kat, dat ratrijmt op kat, dat de zin de katatde ratuit vijfwoorden bestaar, dat

bromjiets een langer woord is dan trein, dat het woord bond niet blaft en dat woorden

als zij,  daarmee of maar in een verhaal terugverwijzen naar eerder genoemde personen
ofzaken. Op enig moment leren ze ook dat geschreven taal er anders uitziet dan ande-
re visuele patronen, dat sommige visuele patronen wel en andere niet als schrift gety-
peerd moeten worden, dat er veel variatie kan zijn in war schrift genoemd wordt, dat

volwassenen iets doen met schrift, dat schrift informatie bevat, dat schrift geprodu-
ceerd kan worden en, ten slotte, dat schrift een specifieke relatie onderhoudt met de
taal die ze spreken (Adams, I990). Al die onderwerpen stonden de laaiste decennia
centraal in onderzoek naar de ontwikkeling van metalinguistische vaardigheden en
ontluikende geletterdheid van jonge kinderen.

Toen eind jaren zeventig een eerste overzichtsstudie verscheen naar de ontwikkeling
van metalinguistische vaardigheden bil kinderen, zagen Sinclair, Jarvella & Levelt
(I978) geen reden een nauwe samenhang tussen meralinguYstische vaardigheden en le-
zen te veronderstellen. Het leek hun onwaarschijnlijk dat metalinguistische vaardig-
heden zich louter en alleen ten behoeve van het leren lezen en schrijven zouden ont-
wikkelen. Kennelijk beschouwden ze her ontstaan van metalinguistische kennis niet
alleen als een natuurlijk onderdeel van de taalontwikkeling, maar bestond er in die tijd
ook geen rwijfel over de richting van eventuele beinvloeding, namelijk van metalin-
guistische vaardigheden naar lezen. Dat is precies omgekeerd aan wat Olson (I994;
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I997) veronderstelt, die ervan uitgaat dat geletterdheid bewust maakt van taal (zie
hoofdstuk I).

Sin(is het midden van de iaren zeventig is er veel onderzoek gedaan naar (de ont-
wikkeling van) metalinguistische vaardigheden bij kinderen en in studies over schrift-
verwerving wordt steeds meer ook aan metalinguistische vaardigheden aandacht be-
steed. Vooral toen vanaf het midden van de jaren tachtig het onderzoek naar
ontluikende geletterdheid hoog op de onderzoeksagenda kwam te staan, werd dat on-
derzoek naar metalinguistische vaardigheden uitgebreid met onderzoek naar de ken-
nis over diverse aspecten van geschreven taal.' Met ontluikende geletterdheid worden
alle vaardigheden, kennis en attitudes met betrekking tot geschreven taal bedoeld die
voorafgaan aan conventionele lees- en schrijfvaardigheid (Sulzby & Teate, I99I; Pur-
cell-Gates, I996). Het gaat daarbij om opvattingen over schrift en schriftsymbolen,
over de relatie tussen schrift en taal en over het schriftregister, die zich geleidelijk ont-
wikkelen wanneer kinderen informeel ervaringen opdoen met geschreven taal lang
voordat zij formeel leesonderwils krijgen. Vanwege het ontwikkelingsperspectief op
concepties over geschreven taal is ook dat onderzoek hier interessant, al is her nooit
eerder bij volwassenen uitgevoerd.

In het eerste gedeelte van dit hoofdstuk wordt ingegaan op de ontwikkeling van meta-
linguistische vaardigheden bij jonge kinderen en op de vraag welke rot daarin wordt
toegekend aan de kennismaking met geschreven taal. Dat overzicht wordt beperkt tot
metalinguystische vaardigheden op fonologisch niveau en op lexicaal/semantisch ni-
veau. Het accent ligi op de leeftijdsperiode tussen globaal vijf en zeven jaar en op
(overzichts)studies waarin impliciet of expliciet wordt ingegaan op de mogelijke rol
van schriftverwerving. In het tweede gedeelte van dit hoofdstuk komen studies naar
ontluikende geletterdheid aan bod, zoals de ontwikkeling van concepten over geschre-
ven taal en het schriftregister en de wijze waarop kennismaking daarmee toi uitdruk-
king komt in de narratieve vaardigheden van jonge kinderen. De laatste paragraafbe-
sluit met een samenvatting en discussie.

Kennis van taal

Fonologisch niveau
Van alle metalinguistische vaardigheden heeft de ontwikkeling van het fonologisch
bewustzijn van jonge kinderen verreweg de meeste aandacht gekregen, zeker in studies
waarin de relatie wordt nagegaan met (beginnende) leesvaardigheid.' Tunmer (1997)
omschrijft metalinguistisch bewustzijn als de vaardigheid te reflecteren op en te mani-
puleren met structurele eenheden van gesproken taal en beschouwt fonologisch be-
wustzijn bijgevolg als de vaardigheid mentale operaties uit te voeren op sequenties van
fonemen of lettergrepen. De operationalisaties die gehanteerd worden in onderzoek
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naar de ontwikkeling van fonologisch bewustzijn zijn zeer gevarieerd. Auditieve dis-
criminatie ("Zijn bot en pot hetzelfde of niet "), herkennen en produceren van rijm-
woorden, sorteren van woorden op begin- ofeindklank en tellen, toevoegen, weglaten
ofomkeren van syllaben of fonemen behoren tot de meest gebruikte onderzoekstaken.

Uit de meeste overzichtsstudies blijkt dat kleuters met auditieve discriminatie, be-
houdens een enkel lastig foneemcontrast, hoegenaamd geen moeite hebben. Onder
meer Gombert (1992) en Tunmer (I997) vragen zich dan ook afofauditieve discrimi-
natie wei als metafonologische vaardigheid beschouwd moet worden.

De mate waarin jonge kinderen rijm kunnen herkennen en kunnen produceren,
vertoont weliswaar grote individuele variatie, maar het merendeel van de vij f- en zesja-
rigen blijkt daar weinig moeite mee Ie hebben, althans in de talen waarin veel onder-
zoek is gedaan.3 Steeds blijkt het gemiddelde percentage correcte reacties relatief hoog
in vergelijking met andere fonologische vaardigheden. Stanovich, Cunningham &
Cramer (1984) bijvoorbeeld namen tien verschillende fonologische taken afwaaron-
der twee rijmtaken en een foneemsubstitutietaak (substitutie van de beginconsonant)
die ze achteraf ook als een rijmtaak beschouwen.  Die drie taken bleken verreweg het
gemakkelijkst en zelfs tot plafond-effecten te leiden bij de kleuters in hun onderzoek.
Uit een factoranalyse bleek bovendien dat de overige zeven foneemmanipulatie-taken
hoog laadden op Edn factor, terwill de drie rijmtaken kennelijk een andere factor re-
presenteerden. Ook Yopp (I988), die een batterij fonologische tests afnam bij in totaal
Ioo kleuters, vond dat rijmen en auditieve discriminatie veel gemakkelijker waren dan
de andere fonologische taken. Die Uitkomsten worden in veel onderzoek bevestigd
(zie voor een overzicht bijvoorbeeld Gombert, 7992; Byrne, 1998).

Ook manipulatie van lettergrepen blijkt weinig kleuters voor problemen te plaat-
sen en veel gemakkelijker te zijn dan manipulatie van fonemen.4 Een uitzondering
daarop vormen hooguit de taken waarbij kinderen lettergrepen moeten omkeren ofde
middelste lettergreep van drie-syllabische woorden moeten isoleren. Demont &
Gombert (1996) bijvoorbeeld namen - naast andere fonologische taken - zes verschil-
lende syllabetaken af in een longitudinaal onderzoek dat liep van de kleuterschool rot
het einde van groep vijf.' De kinderen moesten lettergrepen tellen, weglaten of omke-
ren. De lettergreeptaken waren, op Edn uitzondering na, gemakkelijker dan de taken
op foneemniveau en de percentages correcte antwoorden varieerden van plusminus
30% bij het weglaten van de eerste en de laatste lettergreep tot bijna 70% bij het tellen
van het aantal lettergrepen. Alleen deletie van de middelste lettergreep (maladie-
madie) was net zo moeilijk als de foneemtaken (4% correct).

In verreweg het meeste onderzoek naar metafonologische vaardigheden wordt na-
gegaan in welke mate jonge, nog niet lezende, kinderen in staat zijn tot manipulatie
van fonemen, al dan niet in vergelijking met andere fonologische vaardigheden.
Steeds opnieuw blijkt dat ze daar niet goed in zijn.6

Tolchinsky Landsmann & Teberosky (zie Tolchinsky Landsmann, 1996) bijvoor-
beeld lieten zowel Catalaanse, Spaanse als Hebreeuwse kleuters en kinderen van groep
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drie en vij fwoorden in de kleinst mogelijke stukjes verdelen. De voorkeurstrategie van
de kleuters in alle drie de talen was een segmentatie in lettergrepen, veel kinderen van

groep drie hadden nog steeds moeite met segmentatie in afzonderlijke consonanten en
vocalen en heel wat Hebreeuwse kinderen die al konden lezen, deden iets wat geen van
de Spaanse kinderen deed, namelijk alleen consonanten noemen en geen vocalen.

Van Kuyk & Verhoeven (I996) onderzochten diverse metalinguistische vaardighe-
den van kleuters uit drie verschillende sociaal-economische strata op twee momenten

in het kleuteronderwijs. Zij vonden systematische effecten van tijd en sociale groep,
maar stelden ook vast dat foneemmanipulatie in alle gevallen veel moeilijker was voor
de kleuters dan rijmen of manipulatie van lettergrepen. De percentages correct bij fo-
neemsegmentatie lagen bij de eerste meting in het beste geval rond de 5% en bij de
tweede meting rond de 20%. Bij segmentatie in lettergrepen en bij rijmen varieerden
de gemiddelde correctscores tussen 50% en 95%

Wood & Terrell (I998) wilden weten of foneembewustzijn spontaan wordt ver-
worven of als een artefact gezien moet worden van leesonderwijs. Ze legden vierjari-
gen diverse metalinguYstische taken voor op fonologisch niveau zoals rijmherkenning

en analyse en synthese van lettergrepen en fonemen. In alle gevallen werd eerst geoe-
fend met de kinderen. De kinderen konden redelijk goed rijmen en woorden in letter-

grepen verdelen, maar hadden veel moeite met foneemmanipulatie. Omdat sommige
kinderen wel in staar waren fonemen te isoleren, concludeerden Wood & Terrell dat
ha ontstaan van fonemisch bewustzijn niet afhankelijk is van leren lezen. Op elk van
de vijf meetmomenten vanafha begin van het leesonderwijs bleek rijmbeoordeling de
beste voorspeller van leesvaardigheid, een conclusie die Goswami & Bryant (I990)
eveneens trokken.

Muter & Snowling (I998) ondernamen een follow-up studie bij 34 negenjarigen
die als kleuters diverse metalinguistische taken hadden uitgevoerd. Gezamenlijk ver-
klaarden de grammaticale vaardigheden, het fonologisch bewustzijn en het spreek-
tempo uit de eerdere studie ongeveer 90% van de variatie in leesvaardigheid. In te-
genstelling tot Wood & Terrell (1998) en Goswami & Bryant (I99O) vonden zij dat

rilmbewustzi in een zwakke predictor was van leesvaardigheid. Hun studie onder-
steunde overigens wel het eerder al door Goswami & Bryant voorgestelde twee-factor-
model van fonologisch bewustzijn: 66n factor waarop rijmproductie en rijmdetectie
hoog laden, en een tweede met hoge factorladingen voor foneemsegmentatie en fo-
neemdeletie.

De Jong & Van der Leij (I999) volgden in een longitudinaal onderzoek 166 kinde-
ren vanaf de kleuterschool rot en met groep vier. Zij namen verschillende taken af,
waaronder drie typen taken met betrekking tot foneembewustzijn: rijmbeoordeling
en categorisatie van begin- en eindfoneem. Relevant hier is vooral dat de kleuters
(herfst groep twee) op beide foneemtaken niet of nauwelijks boven kansniveau pres-
teerden maar op rijmbeoordeling wel, terwijl ze een jaar later, na enkele maanden lees-
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onderwijs, ook bij de foneemtaken boven kansniveau presteerden. Kleuters die al let-
ters kenden, presteerden significant beter dan kleuters die er nog geen kenden.

In het bovenstaande zijn slechts enkele voorbeelden gegeven van de vele studies waar-
in steeds opnieuw wordt aangetoond dat kinderen die nog niet kunnen lezen, grote
moeite hebben met het manipuleren van fonemen. Zelden zijn de percentages correct
hoger dan 15%, zelfs bij relatiefgemakkelijke taken. Weliswaar worden in trainingsex-
perimenten met correctieve feedback betere resultaten geboekt, maar ook dan zijn de
succesratio's voor kleuters laag en is het verschil met kinderen die kunnen lezen veel
groter dan bij andere metalinguistische taken. De conclusies zijn opvallend robuust:
jonge nog niet lezende kinderen kunnen taken waarbij expliciete manipulatie van fo-
nemen gevraagd wordt, niet of nauwelijks uitvoeren. Daarbij vergeleken zijn rijmen
en manipulatie van lettergrepen gemakkelijk. Daarnaast blijkt de relatieve moeilijk-
heidsgraad van fonologische taken te vari2ren met de complexiteit van de gevraagde
operatie (herkennen van fonemen is gemakkelijker dan segmenteren; deletie en omke-
ring zijn nog moeilijker) en met de aard en de positie van her foneem; een s is bijvoor-
beeld gemakkelijker te isoleren dan een p en fonemen in beginpositie gemakkelijker
dan fonemen  in eind- of middenpositie.7 De grootste vooruitgang in fonemische seg-
mentatievaardigheden vindt plaars tussen eind groep twee en eind groep drie en in bij-
na elk onderzoek wordi een sterk en significant verband gevonden tussen fonemisch
bewustzijn en decodeervaardigheid (technisch lezen). Over de oorzaak van dat ver-
band met leesvaardigheid wordt echter verschillend gedacht.

Adams (I990) wijst erop dat kinderen lang voor ze leren lezen al procedurele kennis
over fonemen ontwikkeld moeten hebben, anders zouden ze taal noch kunnen ver-
staan, noch kunnen spreken. Bewuste kennis is echter iets anders, en uit een overzicht
van de beschikbare literatuur trekt ze de conclusie dat - anders dan gevoeligheid voor
rijm - bewuste kennis van fonemen niet automatisch tot stand komt door blootstel-
ling aan fonemen. De ontwikkeling van foneembewustzijn lijkt afhankelijk te zijn van
situaties waarin fonemische analyse onvermijdelijk is. Het leren lezen en schrijven van
een alfabetisch schrift is zo'n noodzakelijke situatie.

Sulzby & Teale (I99I) wijzen op drie mogelijke verldaringen voor her evidente ver-
band tuSSen foneembewustzijn en decodeervaardigheid. In de eerste verklaring wordt
foneembewustzijn gezien als noodzakelijke voorwaarde voor lees- en schrijfvaardig-
heid, in de tweede juist als een gevolg van lees- en schrij fonderwijs en volgens het der-
de, interactieve, verklaringsmodel is enige basale fonemische vaardigheid nodig om
een begin te kunnen maken met lezen en schrijven, waarna de toegenomen leesvaar-

digheid voor een meer geavanceerd fonologisch bewustzijn zorgt.
Gombert (I992) plaatst studies waaruit blijkt dat metafonologische vaardigheden

een gevolg zijn van leren lezen en schrijven tegenover studies waarin metafonologische
vaardigheden als een predictor van leesvaardigheid beschouwd worden. Evidentie
voor de eerste opvatting haalt hij uit de in het vorige hoofdstuk vermelde studies on-
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der volwassenen en uit cross-linguistische studies bij kinderen die al dan niet leerden
lezen in een alfabetisch schrift. Leren lezen in een alfabetisch schrift vormt in veel ver-
schillende talen blijkbaar een belangrijke sleutel tot metafonologische vaardigheden:
" Besides the numerous studies carried out in English and French, the same results
have been obtained in Serbo-Croat, Swedish, Spanish and Italian" (Gombert, I992:
29). Toch vindt Gombert de opvatting dat foneembewustzijn een consequentie zou
zijn van leren lezen te simpel. Hij vond namelijk ook tenminste If studies waarin me-
tafonologische vaardigheid een belangrijke predictor bleek van aanvankelijk leessuc-
ces: En in veel studies was er een - weliswaar erg klein - aantal nog niet lezende kinde-
ren dat wei tot fonemische analyse in staat was. Her lijkt Gombert dan ook wijs te
opteren  voor een interactief verklaringsmodel.

De resultaten bij onderzoek naar rijmen of rijmbeoordeling, manipulatie van sylla-
ben, foneemdiscriminatie of alliteratie vertonen niet diezelfde sterke samenhang met
leesvaardigheid  en de uitkomsten zijn doorgaans gevarieerder. Volgens  Gombert
komt dat omdat deze vaardigheden, anders dan de bewuste identificatie en manipula-
tie van fonemen, van het kind geen bewuste reflectie op de fonologische structuur van
taal vragen. Zelf beschouwt hij deze vaardigheden als manifestaties van wat hij epifo-
nologisch gedrag noemi, en war door anderen als impliciete kennis is aangeduid.

Volgens Bus & Van Ijzendoorn (I999) kunnen experimentele trainingsstudies
meer licht werpen op de vraag of fonologisch bewustzijn leesvaardigheid voorspelt of
leesvaardigheid juist fonologisch bewustzijn. In een meta-analyse van een groot aantal
trainingsexperimenten gaan ze daarom na wat het effect is van training van fonolo-
gisch bewustzijn op leesvaardigheid. Zij concluderen op basis van zowel Amerikaanse
als Europese studies dat training van fonologische vaardigheden een significant effect
heeft op latere decodeervaardigheid, dat her effect op de langere termijn geringer is en
dat programma's die zowel fonologische vaardigheden als letterkennis trainen effec-
tiever ziin dan programma's waarin alleen foneembewustzijn getraind wordt. Fo-
nemisch bewustzijn is in hun ogen dan ook een belangrijke predictor van decodeer-
vaardigheid, zij het niet de enige.

Adams (1990), Tunmer (I997) en Byrne (I998) wijzen op een ander, relatief recent
onder de aandacht gekomen aspect van metafonologische vaardigheden: gevoeligheid
voor onset-rime. Uit verschillende studies is volgens hen gebleken dat de vaardigheid
woorden in fonemen te verdelen wordt voorafgegaan door het verdelen van syllabi-
sche eenheden in onset en rime, waarbij onset de beginconsonant is of het consonant-
cluster (bijvoorbeeld st) en rime de klinker met volgende consonant (bijvoorbeeld
oepj. Tunmer concludeert dat gevoeligheid voor onset en  rime zich blijkbaar spontaan
ontwikkelt voorafgaandaanher formele leesonderwijs, terwijl de segmentatie in fone-
men moet wachten op expliciete leesinstructie en dus als een consequentie van leeson-
derwijs gezien moet worden. Het feit dat in de hiervoor besproken onderzoeken steeds
opnieuw blijkt dat beginconsonanten het gemakkelijkst worden geisoleerd, sluit goed
bij aan bij die veronderstelling
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Samenvattend kan gesteld worden dat in nagenoeg alle studies naar metalinguistische
vaardigheden van longe kinderen waarin manipulatie van fonemen wordt gevraagd,
een groot verschil in vaardigheid blijkt tussen wei en niet lezende jonge kinderen, at-
thans als die lezende kinderen een alfabetisch schrift hebben geleerd. Expliciete mani-
pulatie van fonemen vormt blijkbaar geen onderdeel van de spontane taalverwerving
en van alle metalinguistische vaardigheden blijkt het foneembewustzijn bovendien
steeds hoog te correleren met leesvaardigheid. Bij de verklaring van dat fenomeen
dient zich bij voorrduring een SOOrt 'kip-of-ei-debat' aan. De meningen zijn verdeeld
over fonemische vaardigheden als predictor, als consequentie van leesvaardigheid of
als compromis van her interactieve verband.9 Die conclusie geldt niet of minder voor
andere metafonologische vaardigheden zoals auditieve discriminatie, rijmen of seg-
mentatie van woorden in lettergrepen. Die komen meer in aanmerking om als onder-
deel van spontane taalverwerving getypeerd te worden, want vergeleken met manipu-
latie van fonemen, hebben veel meer niet-lezers daar weinig moeite mee.

Woordniveau
Het woordconcept van jonge kinderen wordt op verschillende manieren gemeten: tel-
len van het aantal woorden in een zin, segmenteren van zinnen in woorden, maken
van onderscheid tussen woorden en andere linguistische eenheden, praten over

I0woordbetekenissen of noemen van lange of moeilijke woorden. Onder meer Gom-
bert (I992) onderscheidt daarbinnen metasemantische kennis, waarbij nagegaan
wordt of kinderen kunnen differentieren tussen woord en referent (soms ook aange-
duid als objectivatie), en metalexicale kennis, waarbij her gaat om begrip van de lin-
guYstische term 'woord' en om het markeren van woordgrenzen in gesproken taal (zie

Itook Bowey & Tunmer, I984 en Karmiloff-Smith et al., I996).

Metasemantiscbe ontwikkeling: di#erentiatie tussen woord en referent
Het oudste onderzoek naar de differentiatie tussen woord en referent is van Piaget
(I97I, oorspronkelijk 1926), die met kinderen  in de leeftijd van vijf tot elf jaar sprak
over de oorsprong van namen en naging ofze in staat waren de namen van objecten te
verwisselen, bijvoorbeeld 'zon' en 'maan'. Hij stelde vast dat voor vijf}arigen de naam
een intrinsieke eigenschap is van een object, net zoals de kleur of de vorm ervan. Ze-
ven- en achtjarigen waren beter in staar toi objectivatie, maar veronderstelden toch
ook dat naam en object een ondeelbare eenheid vormen. ZO Onikenden ze bijvoor-
beeld de mogelijkheid dat een object er kon zijn voordat de naam er was. Negenjari-
gen gingen wel mee in her idee dat de naam conventioneel is, maar vonden die nog
steeds niet arbitrair. Pas vanaf een jaar of tien zien kinderen volgens Piaget een  naam
als niet meer dan een willekeurig teken. Vygotsky (I962) haalt ter introductie van een-
zelfde soort onderzoek een analfabete boer aan die best kon begrijpen dat de geleerden
met al hun apparatuur nieuwe sterren ontdekien, maar niet hoe ze achter de namen
daarvan kwamen. Ook hij stelde vast dat vier- en vijflarigen het onmogelijk achtten
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dat bijvoorbeeld de namen van koe en melk verwisseld zouden kunnen worden. Uit
sindsdien uitgevoerde experimenten met verwisseling van namen bleek telkens weer
dat veel jonge kinderen daar moeite mee hebben. Zo bleek dade naam de kenmerken
van de oorspronkelijke naamdrager meenam: de hond die nu kat heette, miauwde net

nzoals het dier dat voor de naamsverwisseling kat heette.    Bij een taakuitvoering echter
waarin kinderen via een pop een nieuwe, nog onbestaande, naam kregen voor een al
bekend concept (bijvoorbeeld gok voor worteh vond Chaney (1992) dat 72% van de

vierjarigen vragen over het nieuwe woord (is een gokoranje ) wei goed konden beant-
woorden. Verwant onderzoek waarin wordt nagegaan in hoeverre  onge kinderen
weet hebben van het feit dat eenzelfde woord naar twee verschillende referenten kan
verwijzen (homonymie) of omgekeerd dat eenzelfde referent met twee verschillende
woorden kan worden aangeduid (synonymie) coont volgens Gombert (I992) eveneens
aan dat kinderen toi een jaar of zes A zeven woord en referent moeilijk kunnen schei-
den. Doherty (2000), die onderzocht of kinderen na vermelding van de eerste beteke-
nis van een homoniem uit een reeks afbeeldingen ook nog de Mee(le konden aanwij-
zen, stelde echter VaSI dat ook vierjarigen daar al relatief succesvol in zijn.

Ha meest uitvoerige - en vaker herhaalde - onderzoek naar de ontwikkeling van
her metasemantisch bewustzijn van woorden is uitgevoerd door Papandropoulou en
Sinclair (Papandropoulou & Sinclair, 1974; Berthoud-Papandropoulou, I978). Zij
vroegen kinderen tussen vier en twaalfjaar oud een omschrijving te geven van wat een
woord is en voorbeelden te geven van een lang, kori of moeilijk woord. Kinderen jon-
ger dan vij f Jaar waren niet in staat een omschrijving van een woord te geven en noem-
den meestal een object als voorbeeld van een woord. Ook de meeste vijf}arigen en
sommige zesjarigen maakten geen onderscheid tussen woord en referent en gaven om-
schrijvingen als een woord is "iets echts", ofeen woord is "iets doen". Sommige vijf-
zesjarigen en veel zevenjarigen definieerden een woord door te verwijzen naar het
spreken: een woord is "iets zeggen". Papandropoulou en Sinclair beschouwen dat hat-
ste als een eerste manifestatie van metalinguistisch bewustzijn: de kinderen redeneren
niet meer vanuit waarover gesproken wordt (de referent), maar vanuit wat er gezegd

wordt (de uiting). Vanaf zes h zeven jaar beginnen kinderen woorden als labels op te
vatten en een woord te zien als iets dat bestaat onafhankelijk van datgene waarha naar
verwijst (al is een lidwoord bijvoorbeeld nog steeds geen woord, omdat dat volgens de
kinderen "niks is"). Vanafeen jaar of zeven b acht beschouwen kinderen woorden als

linguistische eenheden. Ze zeggen bijvoorbeeld dat een woord een stukje van een ver-
haal is ofdat er woorden in een zin zitten. Kinderen beginnen ook steeds meer de ken-
nis die ze op school hebben geleerd in hun definities te gebruiken. Pas vanafeen jaar of
tien gaan kinderen heel expliciet linguistische criteria verbinden met semantische. Ze
zeggen bijvoorbeeld dat een woord is opgebouwd uit letters en iets betekent.

In ander objectivatie-onderzoek wordt kinderen gevraagd aan te geven welk van
twee aangeboden woorden (al dan niet vergezeld van een afl)eelding) her langste
woord is. Bialystok (I986a) bijvoorbeeld liet kinderen tussen vijfen zeven jaar steeds
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her langste woord kiezen uit paren mondeling aangeboden woorden. In een gedeelte
van de items was er congruentie tussen de grootte van het object en de lengte van het
woord, in een ander gedeelte verwees het langste woord juist naar her kleinste object.
Bij de congruente items waren zowel de vijf- als de zesjarigen succesvol. De vijfiarigen
waren dat niet bij de incongruente items (28% correct), van de zesjarigen koos 67%
correct. De vijfiarigen kozen bi j voorkeurvoor het langste object, de zesjarigen deden
dat minder, maar ook zij kozen niet systematisch voor her langste woord. Gombert
(I992) noemt verschillende studies waaruit dezelfde conclusies getrokken werden.

Jonge kinderen blijken, kortom, taal dus niet zonder meer als een object ie bekij-
ken, los van de inhoud. Wanneer kenmerken van woorden beoordeeld moeten wor-
den, worden kenmerken van de referent gewogen. Een verklaring voor het ontstaan
van de differentiatie tussen woord en referent wordt doorgaans gezocht in de cognitie-
ve ontwikkeling van de kinderen, omdat het concreet-operationele stadium hen pas in
staat zou stellen te switchen van de betekenis naar de vorm van een woord. I3

Metalexicale ontwikkeling
Valtin (I9843) stelt in een overzicht van onderzoek vast dat jonge kinderen uit zinnen
aanvankelijk hooguit betekeniseenheden segmenteren, of onderscheid maken tussen

naamwoordgroepen en werkwoordgroepen. Geleidelijk aan pan ze afzonderlijke
woorden isoleren, eerst alleen inhoudswoorden en rond een jaar ofzeven ook functie-
woorden.,4 Het oudste, en vaker gerepliceerde, onderzoek is dat van Karpova (1966) in
Rusland, die vaststelde dat kinderen tot een jaar ofzeven zinnen niet in afzonderlijke
woorden konden segmenteren. Zij segmenteerden zinnen vaak in subject en predi-
kaat. Ook na die leeftijd hadden veel kinderen nog moeite met het isoleren van voor-
zetsels en voegwoorden. Een mooi voorbeeld is ook het onderzoek van Christinat-
Tiache (I982) waarin kinderen twee voorbeeldsegmentaties van een verhaal Ie horen

kregen, eenmaal in woorden ( Quand /  il / fait  /  sombre) en eenmaal in woordgroepen
(Quand ilfait sombre / la grandm2re / met ses lunettes / sur son nez). De vierjarigen en het
merendeel van de vijf}arigen volgden geen van de modellen, daarna werd vooral het

woordgroepenmodel gevolgd. Pas vanafzeven jaar segmenteerde de meerderheid van
de kinderen zinnen in afzonderlijke woorden.

Een soortgelijke ontwikkeling blijkt volgens Valtin (I9849) ook uit onderzoek
waarin kinderen beoordelen of iets een woord is of waarin ze voorbeelden van woor-
den geven. Kinderen beginnen met een verwijzing naar de realiteit ("een woord is iets
dat bestaat"), typeren een woord vervolgens als label ("een woord is hoe je iets
noemt") ofals "iets zeggen", en vanafeen jaar ofacht wordt een woord omschreven als
een linguistische eenheid die zelf ook weer bestaat uit onderdelen. Als kinderen van
diverse auditieve stimuli aan moesten geven of het al dan niet een woord was, wisten
vijf}arigen al redelijk goed dat her geluid van krassen op een tafelblad geen woord was,
maar bij het geluid van een telefoon waren ze daar minder zeker van en zinnen en
woordgroepen zagen ze ook vaak voor woorden aan. Die typen verwarringen kwamen



46 Met ongeletterde ogen

veel minder voor bij de zevenjarigen, die nog wei fonemen en lettergrepen met woor-
den verwarden. Valtin (I9842) kent in die ontwikkeling een belangrijke invloed toe
aan her lees- en schrijfonderwijs, al voegt ze eraan toe dat ook cognitieve ontwikke-

I 5ling, tweetaligheid en de omgang met geletterde volwassenen een rol spelen.
Bowey & Tunmer (I984) denken anders over de rol van geschreven taal. In hun

overzichtsstudie stellen ze weliswaar vast dat her woordbewustzijn gestimuleerd kan
worden door ervaring met geschreven taal, maar "the ability to segment speech into
word units does not appear to be dependent upon the prior ability to read" (I984: 23)·
Daarvoor halen ze twee argumenten aan: enerzijds de observatie van Sapir Uit I92I dat
ongeletterde Indianen geen enkele moeite hadden een zin woord voor woord na te
zeggen (zie hoofdstuk 2) en anderzijds de constatering van Gelb (1963) dat al in de
oudsre schriftsystemen het woord als eenheid werd gebruikt.,6 Voorbeelden uit onder-
zoek bij kinderen halen Bowey & Tunmer overigens in dit verband niet aan. In het
vervolg van hun kritisch overzicht noemen ze verschillende redenen waarom het reele

woordbewustzijn van jonge, nog niet lezende kinderen wellicht wordt onderschat.
Wanneer kinderen bijvoorbeeld een zin moeten segmenteren, moeten ze die eerst ont-
houden; de uitkomsten kunnen dus evenzeer een gevolg zijn van een beperkt geheu-
gen. Ook wordt te vaak verondersteld dat kinderen al weten wat een woord is en
wordt er te weinig rekening gehouden met specifieke zinskenmerken, zoals de verhou-
ding tussen het aantal lettergrepen en woorden en het aantal accenten in de zin. Daar-
om voerden Tunmer, Bowey & Grieve (1983) trainingsexperimenten in zinssegmen-
tatie uit bil kinderen tussen vier en zeven jaar, waarin veel meer dan in ander
onderzoek werd gecontroleerd op aantal lettergrepen, morfemen en beklemtoonde
woorden. Zij stelden vast dat er een duidelijk OntWikkelingsverloop was, maar de ef-
fecten van de verschillende andere variabelen, zoals aantal lettergrepen, waren opval-
lend beperkt. Daar was maar Wn uitzondering op: de jongste kinderen bleken vooral
op basis van accenten te segmenteren, terwijl oudere kinderen van zes en zeven jaar
meer letten op morfemische eenheden. De auteurs stelden ook Vast dat expliciete de-
monstraties en correctieve feedback bij de vier- en vij f}arigen (anders dan bij de oudere
kinderen) bijzonder weinig invloed hadden op de wijze van segmenteren.

Yaden (I986) wijst in zijn over:zichtsstudie daarentegen weer wei op de rol van lees-
vaardigheid. Hij concludeert dat jonge kinderen veel moeite hebben met het isoleren
van woorden, dat functiewoorden moeilijker te isoleren zijn dan inhoudswoorden en
dat er een duidelijk ontwikkelingsverloop wordt gesignaleerd met vaak een zichtbare
verbetering wanneer kinderen gestart zijn met leesonderwijs. De relatie met leesvaar-
digheid wordt overigens nier vaak gelegd, stelt Yaden VaSI, en waar dat wel gebeurt,
wordt de vaardigheid woorden te isoleren doorgaans aangemerkt als een belangrijke
voorspelier van leesvaardigheid, met Ehri (I975, I979) als opvallende uitzondering. In
de kwalitatieve studies naar het woordconcept van kinderen die Yaden bespreekt,
wordt doorgaans geconcludeerd dat kinderen pas in het stadium van de concrete ope-
raties in staat zijn in meer structurele termen over taal re praten. Yaden interpreteert
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die uitkomsten anders. Volgens hem hebben kinderen, totdat ze te maken krijgen met
geschreven taal, weinig reden hun spraak waar te nemen als opgebouwd uit isoleerbare
eenheden. De steeds opnieuw gevonden relatie met de cognitieve ontwikkelingsstadia
van Piaget sluit volgens hem niet uit dat ervaring met geschreven taal intervenieert.

Adams (I990) schetst een ontwikkeling van her hanteren van een semantische stra-
tegie, via een verdeling van zinnen in subject en predikaat tot (vanaf een jaar of zes)
een segmentatie in afzonderlijke woorden, waarbij aanvankelijk functiewoorden als
lidwoorden en voorzersels nog nier meetellen. Zij stelt vast dat, ondanks alle latere ver-
beteringen van eerder onderzoek, de uitkomsten in grote lijnen dezelfde zijn gebleven:
"Surprising as it may seem, the evidence concurs that children are not naturally pre-
pared either to conceive ofspoken language as a string of individual words or to treat
words as individual units of meaning" (I990: 298).'7

Ook Gombert (1992) concludeert dat er geen evidentie gevonden kan worden voor
het feit dat kinderen jonger dan zeven jaar zich bewust zijn van het woord als linguisti-
sche eenheid. Eerder heeft het woord blijkbaar nog geen autonome status voor her
kind. Evenals Valtin (1984a) is Gombert van mening dat ervaringen met schoolse in-
structies en contact met geschreven taal een belangrijke 'trigger' vormen voor het ont-
staan van lexicaal bewustzijn, al veronderstek hij niet dat kennismaking met schrift
daarvoor per se noodzakelijk is. Hij voegt er immers aan toe dat woordbewustzijn on-
genvijfeld eerder gestimuleerd kan worden.

Chaney (I989) gelooft niet zo in een abrupte overgang van niet naar wel bewust zijn
van woorden en bijgevolg ook niet in de invloed van geschreven taal daarop. Zij voer-
de enkele experimenten uit om na te gaan of kinderen jonger dan zes jaar nier m 66,
weten over woorden dan vaak is geconcludeerd. In het eerste experiment werd de kin-
deren gevraagd twee bekende verhaaltjes, die varieerden in complexiteit en lengte,
woord voor woord te vertellen, zodat zij ze op zou kunnen schrijven. De vijfjarigen re-
aliseerden bij het moeilijke verhaal 54% correcte reacties en bij het eenvoudige verhaal
gemiddeld 80%. Segmenteren in woordgroepen was de meest voorkomende strategic

bij de kinderen die het niet goed deden. Die succesratio was veel hoger dan in veel an-
der onderzoek. Volgens Chaney komt dat omdat deze kinderen zeer vertrouwde ver-
halen - die ze nagenoeg van buiten kenden - mochten segmenteren in plaats van niet
eerder gehoorde zinnen. Chaney claimt geleidelijkheid in de ontwikkeling van woord-
bewustzijn en ziet hooguit een rol voor de geschreven taal in het bewust maken van
functiewoorden als lidwoorden, die anders onopgemerkt blijven. In een uitgebreider
onderzoek enkele jaren later (Chaney, 1992) bleek dat de driejarigen bij vij f taken voor
woordbewustzijn al correctscores behaalden varierend van 49% tor 96% en dat er een
significante correlatie was met leeftijd en met letterkennis.

Interessant vanuit het perspectiefvan de mogelijke invloed van geschreven taal en
leesonderwijs is ook het longitudinale onderzoek van Roberts (I992) naar de ontwik-
keling van het woordconcept. Zij vergeleek de reacties van 32 kinderen op drie ver-
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schillende meetmomenten tussen vijf en tien jaar op enkele woordconcept-taken
waarmee impliciete en expliciete kennis van woorden nagegaan werd. In de periode
tussen de impliciete kennis van drielarigen en de expliciete formele definitie van tien-
jarigen onderging her woordconcept van jonge kinderen volgens Roberts enkele sub-
stantiele veranderingen. Zij vond een ontwikkelingsverloop van impliciete kennis van
woorden in gesproken taal via expliciete kennis van woorden in geschreven taal naar
uiteindelijk expliciete kennis van woorden in gesproken taal. Zij wijst erop dat de ken-
merken van geschreven taal eerst worden geinternaliseerd en vervolgens pas toegepast
op gesproken taal. Naast dit effect van schriftverwerving op her woordconcept van
kinderen vond Roberts ook invloed van cognitieve ontwikkeling: kinderen in het con-
creet operationele stadium presteerden systematisch beter dan kinderen in het pre-
operationele stadium.

Ook Karmiloff-Smith, Grant, Sims, Jones & Cuckle (1996) betwijfelen de gangbare
opvatting dat kinderen jonger dan zeven jaar moeite hebben met de identificatie van
woorden in zinnen en vooral  van  functiewoorden. Ze vragen  zich af waarom kinde-
ren, die in hun taalgebruik al consistent inhoudswoorden en functiewoorden gebrui-
ken, niet in staat zouden zijn expliciet woordgrenzen aan re geven, met andere woor-
den waarom het zo lang zou duren voordat die impliciete kennis toegankelijk wordt
voor expliciete formulering. De auteurs vermoeden dat dat komt omdat de meeste
operationalisaties nier alleen een flink beroep doen op het geheugen van kinderen,
maar ook ver afstaan van de normale taaiverwerking (compleet °ff-line zijn, zoals zij
her aanduiden). Ze introduceren een nieuwe techniek om te laten zien dat ook jonge
kinderen explicier in staar zijn woorden in gesproken raal Ie isoleren. De kinderen
luisterden naar een verhaal waarbij de voorlezer regelmatig stopte (na een inhouds-
woord of een functie-woord) en aan het kind vroeg het woord te noemen dat als laat-
ste gezegd was. Eerst werd geoefend met enkele inhoudswoorden. In hun ogen gaat
her hierbij nog steeds om een metalinguistische taak, omdat het kind voor een kort
ogenblik olfline moet gaan om de gevraagde eenheid (een woord) Op te zoeken en te
herhalen. Het experiment werd uitgevoerd in enkele Londense scholen met kleuters
uit middle-class gezinnen. De vierjarigen gaven gemiddeld in driekwart van de geval-
len een correct antwoord, de vijf}arigen in meer dan 95%· Bij beide groepen was er
nauwelijks enig verschil tussen inhoudswoorden en functiewoorden (minder dan
3%). De resultaten laten volgens Karmiloff-Smith et al. duidelijk zien dat kinderen
vanafviereneenhalf jaar al heel goed in staar zijn woordgrenzen aan te geven. De cor-
rectscores zi n inderdaad veel hoger dan in veel ander onderzoek. Nog opvallender is
misschien wel het feit dat het in de literatuur vaak genoemde reageren met meer dan
66n woord bij de vijf}arigen niet of nauwelijks voorkwam. De resultaten bevestigen

volgens Karmiloff-Smith et al. dat ook vier- en vijf}arigen een helder woordconcept
hebben.
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In rwee replicatiestudies in Nederland en Noorwegen (Brekelmans, 2000; Kurvers
& Uri, 2002) met kinderen van vergelijkbare leeftijd en achtergrond konden de uir-
komsten van Karmiloff-Smith et al. overigens nier bevestigd worden. Weliswaar werd
ook nu geen verschil gevonden tussen inhoudswoorden en funCtiewoorden, maar zo-
wel de Nederlandse als de Noorse kinderen haalden een percentage correcte antwoor-

den van ongeveer 26%, veel lager dan de scores in Londen. In bijna de helft van de ge-
vallen reageerden de kinderen in Nederland en Noorwegen, zowel de jongste als de
oudste kleuters, met meer dan 66n woord. 8

Homer & Olson (I999) veronderstellen weer wel dat geschreven taal de ontwikke-
ling van het woordconcept van kinderen beinvloedt. Zij gebruikten deze[fde mak als
Karmiloff-Smith et al. en stelden vast dat de scores van de kinderen toenamen naar-

mate ze beter wisten dat geschreven woorden gesproken taal representeren.
Evenals Karmiloff-Smith et al. (1996) zochten ook Edwards & Kirkpatrick (1999)

naar een manier om de onavikkeling van metalinguistische vaardigheden van jonge
kinderen re onderzoeken in een betekenisvolle linguistische context. Zij boden 90
kinderen tussen vier en elf jaar oud een kori verhaal aan waarin 20 woorden werden
vervangen door nonsenswoorden. De gegevens van tien volwassenen (meer dan 99%
correct) vormden het referentiepunt. De kinderen moesten op een knop drukken als
ze een nonsenswoord hoorden. Edwards & Kirkpatrick vonden, in regenstelling tot
Karmiloff-Smith et al., een zeer sterke coename van correcte antwoorden bij de zeven-

en achtjarigen. Leeftijd alleen kan dus niet verantwoordelijk zijn voor de sterke Stij-
ging tussen zevenen achtjaaren Edwards & Kirkpatrick zoeken de verklaring voor die

plotselinge groei van het woordconcept in de cognitieve ontwikkeling van kinderen.

Samengevat, rot eind jaren tachtig wordt her woordbewustzijn van jonge kinderen
vooral onderzocht aan de hand van segmentatietaken, woordbeoordelingstaken en
kwalitatieve interviews. Over her algemeen wordt er niet aan getwijfeld dat impliciete,
procedurele kennis over het woord toi het taalgebruiksrepertoire van jonge kinderen
behoort, maar op enkele Uitzonderingen na worden kinderen pas rond een jaar ofze-
ven in staac geacht expliciet gebruik te maken van de linguistische eenheid woord. De
oorzaak daarvan wordt aanvankelijk vooral gezocht in taalontwikkeling en cognitieve
ontwikkeling in het algemeen. De relatie met lezen wordt minder vaak gelegd en als

dat wel gedaan wordt, wordt doorgaans het woordconcept gezien als de variabele die
latere leesvaardigheid voorspelt. Een van de weinige uitzonderingen daarop is Ehri
(I979' I985), die bij herhaling pleit voor een omkering van die relatie. Vanaf het mid-
den van de jaren tachtig wordt de invloed van leesonderwijs op de ontwikkeling van
her woordconcept meer benadrukt.'9 In enkele recente studies wordt de veronderstel-
de late ontwikkeling van het woordconcept opnieuw ter discussie gesteld - en daar-
mee impliciet dus ook de mogelijke invloed van schriftgebruik - met als argument dat
vooral de taakuitvoering en niet het woordconcept de uitkomsten van veel ouder on-
derzoek heeft bepaald. De bevindingen van Karmiloff-Smith et al. (1996), die al op
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veel jongere leeftijd een helder woordconcept aantroffen bij kinderen, werden in en-
kele andere studies (Kurvers & Uri, 2002; Homer & Olson, I999) niet bevestigd.

Kennis van schrift en schriftregister: ontluikende geletterdheid

Schrift
In  de eerste paragraaf werd al vermeld dat kinderen  op een bepaald moment onder-
scheid leren maken tussen schrift en andere visuele patronen, zicht krijgen op aard en
functies van geschreven taal en geleidelijk leren dat schrift een specifieke relatie onder-
houdt met de taal die ze spreken. Al die onderwerpen komen aan de orde in onderzoek
naar ontluikende geletterdheid. Vaak wordt daarbij gebruik gemaakt van simulatie
van lees- ofschrijfgedrag van jonge kinderen, omdat daaruit gemakkelijker hun impli-
ciete theorie2n zi in af re leiden dan wanneer ze die moeten verwoorden.

Een van de eerste onderzoeken op dit terrein is uitgevoerd door Ferreiro & Tebe-
reskoy (I982; zie ook Ferreiro, I983, I9852). Zij legden Argentijnse kinderen tussen vier
en zes jaar zinnen voor die ter plekke werden geschreven en voorgelezen, bijvoorbeeld
Papapatea Lrpelota ('Papa gooit de bal'). De kinderen kregen vragen als "Waar zoupe-
lota staan2" of "Wat zou hier staan2". Ferreiro en Tebereskoy vonden een duidelijk
ontwikkelingspatroon. De allerjongste kinderen vatten geschreven taal blijkbaar op
als een representatie van objecten, want alleen zelfstandige naamwoorden krijgen een
plaats in de geschreven zin. Zo wezen kinderen bijvoorbeeld een willekeurige plaats in
de zin aan waar het woord balzou staan en bij andere posities noemden ze objecten of
personen die in de oorspronkelijke zin helemaal niet voorkwamen zoals goalof mam-
ma. lets oudere kinderen gaan er blilkbaar van uit dat de hele mededeling wordt gere-
presenteerd in een enket segment. Op de vraag wat er op de positie van pappa zou
staan, reageerde een kind bijvoorbeeld met "pappa gooit de bal" en op andere woord-
posities stonden mededelingen als "pappa is ziek" of"pappa pat naar bed". Ook uit
een ander type antwoorden bleek dat de kinderen de voorgelezen zin niet verdelen in
verschillende segmenten die corresponderen met verschillende eenheden op papier. In
de volgende fase geven de kinderen alle inhoudswoorden een eigen plek, maar niet alle
functiewoorden; de lidwoorden worden bijvoorbeeld gepositioneerd waar ook het
zelfstandig naamwoord staat. Kinderen verwachten in die fase ook dat er tenminste
een minimum aan letters moet zijn, wil er "iets" staan. Pas in de allerlaatste fase (als de
kinderen al lezen aan het leren zijn) veronderstellen de kinderen dat alle woorden, in-
clusieflidwoorden worden geschreven en dat de woordvolgorde van gesproken zinnen
correspondeert met die van geschreven zinnen.

Een soortgelijke ontwikkeling van een 'emblematische' visie op geschreven taal
naar geleidelijk aan een idee dat geschreven taal gesproken raal representeert, zagen
Ferreiro en Tebereskoy ook wanneer ze de kinderen vroegen iets op te schrijven. De
jongste kinderen veronderstelden dat wai ze 'schreven' een figuratieve corresponden-
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tie moest hebben met de betekenis; een fase verder schakelden ze over op een mini-
maal aantal letterachtige tekens, die Ze Steeds herordenden om een andere betekenis
weer te geven (vanuit het idee dat als iets anders geschreven moer worden, de visuele

weergave er anders uit moet zien). Daarna vatten de kinderen de symbolen die ze
schreven op als een weergave van een lettergreep en uiteindelijk, bijvoorbeeld omdat
hun eigen naam niet bleek Ie passen binnen die zelfbedachte theorie, gingen ze de te-
kens hanteren als eenheden die corresponderen met klanken.

Ook in ander onderzoek met dicteeropdrachten werd een duidelijke ontwikkeling
van pre-conventionele naar conventionele vormen van schrijven gevonden. De G6es
& Martlew (I983) bijvoorbeeld constateerden een ontwikkeling van schrijven is actie
(grafische gebaren maken) naar schrijven iS tekenen (figuratieve overeenkomst) en
vervolgens naar de eerste metalinguistische reflectie wanneer kinderen weigerden te
schrijven op diciaat ("ik kan niet schrijven"). Daarna volgde de fase waarin meer of
minder identificeerbare woorden geschreven werden. 20

Masonheimer, Drum & Ehri (I984) selecteerden I02 kleuters die tenminste acht
logo's uit een reeks van tien herkenden. Ze veranderden de labels op verschillende ma-

nieren, bijvoorbeeld door de context weg te laten (zoals de bogen bij McDonaldf). ze
in gewoon lettertype weer te geven of in her logo letters te veranderen. Bijna alle kin-
deren raakten op slag hun vermogen tot het lezen van de labels kwijt, als ze die zonder
context moesten interpreteren.

Bialystok (1991) ging na of nog niet lezende kinderen de letters van woorden ge-
bruikten als middel om de woorden te identificeren. Ze liet de kinderen enkele ge-
schreven woorden leren die vergezeld gingen van afl)eeldingen. Als even later een an-
dere afbeelding naast het woord verscheen, dan veranderde ook de identiteit van het
woord, de kinderen "lazen" de afbeelding en niet het woord. De kinderen gingen er

2I

blijkbaar niet van uit dat de identiteit van een woord door de letters bepaald wordt.
Daarmee bevestigde ze nog eens wat al vaker uit onderzoek naar herkenning van ge-
schreven omgevingswoorden bij jonge kinderen was gebleken.

Tolchinsky Landsmann & Levin (I987) vroegen kinderen tussen vier en zes jaar
respectievelijk iets te tekenen (een rode bloem) en datzelfde te schrijven. Vijfjarigen
schreven dan bijvoorbeeld een paar letters in een rode kleur, of in groene letters voor

de stengel en in rode voor de bloem. Veel kinderen gebruikten letterachtige tekens
(vaak afkomstig uit hun eigen naam) om te schrijven.

Ook in andere studies waarin de ontwikkeling van het schrijven centraal staat
wordt een ontwikkeling gesignaleerd van tekenen en krabbelen, via het gebruik van
letterachtige vormen en het hanteren van enkele bekende lettertekens naar conventio-
nele letters, waarbij het onherkenbare krabbelen en het picturale tekenen overigens
moeiteloos naast elkaar kunnen bestaan.** Zo stelden Sulzby, Barnhart & Hieshima
(I989) vast dat de kinderen vaak letterachtige tekens gebruikten als ze relatief ver-
trouwde woorden mochten schrijven, maar een op het eerste oog primitievere vorm -
krabbelen - hanteerden, als ze een verhaal gingen 'schrijven'. Ook viel op dat kinde-
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ren, als ze eenmaal letterachtige tekens gaan gebruiken, wel een redelijk heldere notie
hebben van de distinctieve kenmerken van schrifttekens, maar nog niet van de relatie
tussen schrift en gesproken taal. Schrijfproducten waarin een duidelijke relatie tussen

de tekens en de elementen van gesproken taal voorkomt, verschilnen relatieflaat, bij
veel kinderen pas nadat ze begonnen zijn met aanvankelijk leesonderwijs.

Gombert (I992) vat dit en veel ander onderzoek samen als een geleidelijke verschui-
ving in het denken over schrift als een pictografisch systeem (waarin visuele kenmer-
ken van de referent vertegenwoordigd zijn), naar schrift als een ideografisch systeem
(waarin de tekens een eigenstandige vormgeving kennen, maar nog steeds een idee of
een uiting representeren), naar uiteindelijk een grafo-fonologische opvatting, waarin
schrift elementen van gesproken taal representeert. Dat laatste lijkt voorbehouden aan
de fase waarin kinderen formeel leesonderwijs krijgen (behalve bij die kinderen die in
hun primaire socialisatie al kennis hebben gemaakt met dit facet van geschreven taal).
Toi dezelfde conclusie komen ook Homer & Olson (I999) die jonge nog niet lezende
kinderen bijvoorbeeld vroegen de reeks dog, two dogs, red dog, no dogs op te schrijven.
Kinderen die ervan uitgingen dat schrifttekens direct betekenissen representeren,
schreven bijvoorbeeld iets  (een of enkele letters of krabbels) bij do& herhaalden dat

Mee keer bij two dogs, gebruikten een andere krabbel voor reddogen weigerden iets op
te schrijven bij no dogs, vanwege het ontbreken van een referent.

Onder meer Adams (I99O), Sulzby & Teale (I99I), Leseman & De Jong (2000) en
Neuman & Celano (200I) wijzen op de grote verschillen tussen individuele kinderen
in ontluikende geletterdheid. Niet verwonderlijk overigens, want sommige kinderen
hebben, zoals Adams (I990) opmerkt, voorafgaande aan her formele leesonderwijs al
minstens duizend uur ervaring met geschreven tad achter de rug, en andere nagenoeg

geen enkele.

Als het gaat om de visuele kenmerken van schrift, is vaker aangetoond dat jonge kin-
deren daar al veel van weten voordat ze kunnen lezen, vooral wanneer ze veel ervaring
hebben met alle mogelijke vormen van schriftgebruik. Lavine (1977) bijvoorbeeld
vond dat kinderen tussen drie en zes jaar oud een goed onderscheid wisten Ie maken
tussen schrift en niet-schrift op basis van aanwezigheid van letters, variabiliteit en line-
ariteit. Ook cursief schrift werd gemakkelijk als schrift herkend. Tolchinsky Lands-
mann (I990, I996) stelde vast dat de vier-vijfjarigen in hun spontane schriftproducties
bijna alle grafische kenmerken van schrift hanteerden.

Bialystok (1995) ging na in hoeverre kinderen die al letters kennen, maar nog nier
kunnen lezen, zich bewust zijn van die symbolische aard van lettertekens. De kinderen
kregen onder meer kaartjes met verschillende vormen van schrift (blokschrift en cur-
sieO, andere symbolen (figuren en afbeeldingen) en krabbels (lijkend op cursiefen op
drukletters) die al dan niet lineair geordend waren. De kinderen moesten bij elk kaart-
je beoordelen of George, een pop die als lezer was geyntroduceerd, dat zou kunnen le-
zen. De kinderen werden verdeeld in twee leeftijdsgroepen van jongere (gemiddeld
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4.4 jaar) en oudere kinderen (gemiddeld 5.6 jaar). Alle kinderen gaven significant va-
ker dan kansniveau aan dat de geschreven woorden in blokletters en cursief te lezen

waren en de oudere kinderen wisten zeker dat geometrische vormen (zoals driehoe-
ken) niet ie lezen waren. Over de leesbaarheid van de plaarjes waren de kinderen con-
fuus. Krabbels behoorden voor de jongste kinderen wel tot de categorie leesbaar, voor
de oudste kinderen niet (hoewel ze zelfwel krabbelden en ook dachten dat volwasse-
nen dat wel zouden kunnen lezen). Als de kinderen gevraagd werd soortgelijke kaart-
jes te sorteren naar wie ze zou kunnen lezen, werden de in blokletters geschreven
woorden significant vaker aan kinderen toegewezen en de cursiefgeschreven woorden
vaker aan volwassenen. De oudere kinderen waren daarin consistenter dan de jonge
kinderen. Bialystok (I995) liet de kinderen ook een gedrukt woord (cat) matchen met

een van vier cursiefgeschreven mogelijkheden (cat, cap, tca, dip).De oudste kinderen
kozen vaker het correcte woord, en bijna nooit d* of tca. De jongste kinderen wisten
wel dat het niet dip was, maar bij de rest gokten ze. De kinderen weten, zo vat Bialys-
tok samen, al heel veel over de vorm en kenmerken van letters, maar nog nia hoe die

taal representeren.

Er is een andere lijn van onderzoek waarin eveneens wordt nagegaan of kinderen in
staar zijn de lengte en aard van geschreven woorden te koppelen aan kenmerken van

de gesproken vorm en bijvoorbeeld begrijpen dat letters en lettergroepen fonologische
structuren als klanken en lettergrepen representeren. De oudste studie is die van Ro-
zin, Bressman & Taft 0974) die kinderen geschreven woorden van twee verschillende
lengres lieten zien, zoals mow ('hooiberg') en motorcycle en vervolgens vroegen een van
de twee woorden, bijvoorbeeld mow, aan te wijzen. Vier- en vijfiarigen namen vooral

de maat van de referent als uitgangspunt bij hun keuze: het langste woord op papier
hoorde bij de grootste referent. In enkele herhalingsexperimenten (Gombert, I992)
werden deze uitkomsten veelal bevestigd: kinderen veronderstellen eerst niet dat ge-
sproken taal gerepresenteerd wordt in schrift, en als ze dat beginnen te begrijpen ver-
onderstellen ze eerst een syllabische representatie, en pas daarna een fonologische.

Byrne (1996) ging na wat er gebeurt met de impliciete hypotheses van kinderen
over de wijze waarop schrift spraak representeert als ze input krijgen die past bij enkele

van  die hypotheses.  In  het eerste experiment leerden  kleuters woorden  als baten bats

lezen en vervolgens werd nagegaan wai ze over de s geleerd hadden ("Waar zou books

staan27. Alle kinderen konden het geleerde ook toepassen bi j andere meervouden,
maar alleen de kinderen die daarnaast - apart - de letter s geleerd hadden, konden ook
bus van bugonderscheiden. In een vervolgexperiment werd een soortgelijke uitkomst

gevonden voor een syllabisch morfeem (er) dat wei werd herkend in andere compara-
tieven, maar niet in woorden als corner. Anders gezegd, Byrne bevestigt waI ook ande-

ren vonden: nog niet lezende kinderen interpreteren, zelfs als ze met de neus op de fei-
ten worden gedrukt, een teken als de s niet als een teken dat een klank in gesproken

taal representeert; ze genereren geen fonologische hypothesen.
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Samengevat, uit de meeste studies blijkt dat veel kinderen zich al relatief vroeg een
beeld vormen van waar schrift toe dient en hoe dat er uitziet. Nog niet lezende kinde-
ren blijken de visueel-grafische kenmerken van geschreven taal goed te herkennen en
onderscheid te kunnen maken tussen enerzijds schrift en anderzijds picturale symbo-
len en gekrabbel. De verschillen tussen kinderen zijn groter in de kennis die ze hebben
over de functies van geschreven taal, vooral tengevolge van wisselende ervaringen met
geschreven taal.

Vooral blijkt echter uit de hiervoor aangehaalde studies dat jonge kinderen zich pas

heel geleidelijk aan een idee vormen van de wijze waarop geschreven taal zich ver-
houdt tor gesproken taal. Voor de jongste kinderen is er een directe correspondentie
tussen schrift en betekenis, wat later zien kinderen wel een relatie met taal, maar die is
niet gespecificeerd, en pas daarna komt de fase waarin die relatie rechtstreeks gekop-
peld wordt aan segmenten van gesproken taal. Dat laatste moet doorgaans wachten
rot kinderen begonnen zijn met aanvankelijk leesonderwijs.

Schriftregister
Een ander terrein van onderzoek in her kader van ontluikende geletterdheid is meer
gericht op het register van de geschreven taal. Sulzby (I985) bestudeerde in dat kader
her 'pseudolezen' van jonge kinderen. Zij observeerde de strategie2n die kinderen IUS-
sen drie en zeven  aar gebruiken als ze een favoriet prentenboek zogenaamd voorlezen
en ontwikkelde op basis daarvan een ontwikkelingsmodel van ontluikende geletterd-
heid. De jongste kinderen gebruiken uitsluitend de afbeeldingen als informatiebron.
Ze labelen of becommentarieren afzonderlijke plaatjes zonder enige samenhang (no
story formed). lets oudere kinderen gaan op basis van een interpretatie van de afbeel-
dingen en hun geheugen een verhaal vertellen (stog-jormed) dat aanvankelijk vooral
kenmerken heeft van het orale register Coral-language-like), zoals dialoogvorm en het
gebruik van stemmetles. Geleidelijk gaan de kinderen steeds meer taal gebruiken die
kenmerken heeft van het schriftregister (written-language-lik<), zoals blijkt uit de ge-
hanteerde woordenschat, prosodie of letterlijke herhaling van enkele gehoorde zin-
nen. Nog later gaan de kinderen niet meer de afbeeldingen als belangrijkste inforrna-
tiebron gebruiken, maar de geschreven tekst. Eerst gebeurt dat bijvoorbeeld door de
uitvoering van de taak te weigeren ("Ik kan toch niet lezen"), daarna door inmiddels
bekende woorden op te lezen (aspectual reading) en nog later door de teksten in hun
geheel te lezen. Interessantis hier vooral de overgang van de orale vertelling naar semi-
leesgedrag die volgens Sulzby niet te maken heeft met het van buiten kennen van het
verhaal, maar met een andere opvatting van de taak waardoor kenmerken van het
schriftregister gebruikt gaan worden. Het kind gaat onderscheid maken tussen ener-
zijds praten of vertellen en anderzijds lezen, ook al is dat |aaiste nog pseudo-lezen. De
ontwikkeling die Sulzby vond werd in grote lijnen bevestigd in ander onderzoek (zie
bijvoorbeeld Sulzby & Teale, I99I; Bus, Van IJzendoorn & Pellegrini, I995)
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Purcell-Gates (1988; 1993) wees in een verwant onderzoek op de sociale stratificatie
in ontluikende geletterdheid. Zij ging onder meer na of er verschil was in de wijze
waarop een tekstloos prentenboek werd verteld door kinderen die wel en niet frequent
waren voorgelezen. Kinderen die veel waren voorgelezen gebruikten veel meer her
lexicon en de syntaxis van geschreven verhalen dan kinderen die daar weinig ervaring
mee hadden.

Ook Cox, Fang & White (1997), die niet met bestaande teksten werkten maar met
door kinderen zelf gemaakre teksren in twee registers (eenmaal als orale vertelling en
eenmaal bedoeld om op te schrijven), vonden een duidelijk ontwikkelingspatroon en
systematische effecten van sociale klasse en van eerdere (voor)leeservaringen. Kennis
van het schriftregister noemen ze een belangrijke voorloper van geletterdheid. Ander-
son & Matthews (I999), die een replicatie-onderzoek uitvoerden van het onderzoek
van Sulzby (I985) bil kinderen uit arbeidersgezinnen, vonden andere uitkomsten.
Geen van de kinderen uit hun onderzoek kwam verder dan de twee vroegste stadia
(dus geen written-language-like) en bovendien gingen de kinderen, anders dan in het
onderzoek van Sulzby, niet vooruit in de loop van her schooljaar. Anderson & Mai-
thews vragen zich dan ook afof de ontluikende-geletterdheidstheorie nier toch vooral
van toepassing is op kinderen uit middle-class gezinnen en ofhet concept van ontlui-
kende geletterdheid geen herziening behoeft voor diverse socioculturele contexten.

Zowel Sulzby (I985) als Purcell-Gates (I993) vroegen de kinderen weliswaar een ver-
haal te vertellen, maar in beide gevallen was het onderzoeksperspectief'onduikende
geletterdheid', waarbij nagegaan werd ofkinderen naarmate ze ouder zijn en/of meer
ervaring met geschreven taal hebben, meer kenmerken van het schriftregister in hun
vertellingen opnemen.

In veel andere studies echter wordt de vertelvaardigheid van jonge kinderen onder-
zocht vanuit ha perspectiefvan de narratieve ontwikkeling. Daarbij valt op hoe wei-
nig de mogelijke invloed van (voor) leeservaringen op de kwaliteit van vertellen wordt
nagegaan. Het is immers denkbaar dat kinderen die veel ervaring hebben met geschre-
ven taal, ook in die wijze van vertellen veel meer het lexicon en de syntaxis van ge-
schreven taal gebruiken dan kinderen die vooral zijn opgegroeid met mondelinge
communicatie. In veel studies (zie voor een overzicht Berman & Slobin, I994 en
Hickmann, I995) wordt gewezen op een geleidelijke ontwikkeling van gebruik van
vooral deiktische ("Deze koopt een ijsje") naar intra-linguistische middelen ("Er staat

een man bij de ijskar. Hij koopt een ijsje"), van het steeds beter met linguistische mid-
delen kunnen aangeven van her onderscheid given/new en van een steeds rijker arse-
naal aan mogelijkheden om samenhang (coherentie en cohesie) aan te brengen. Er
wordt gewezen op het feit dat kinderen pas relatief laat in staat zijn een coherent ver-
haal re vertellen, op het verband met cognitieve ontwikkeling en op zowel universele
als taalspecifieke ontwikkelingskenmerken. Hickmann (1995) bijvoorbeeld, die een
groot aantal ontwikkelingsstudies samenvat, noemt geen enkele studie waarin expli-
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cier de rol van (voor)leeservaring werd onderzocht. Ze merkt aan het einde op dat veel
meer onderzoek nodig is om de relatie tussen cognitieve en linguistische aspecten van
de tekstuele vaardigheden van kinderen Ie kunnen specificeren. Zo is ze bijvoorbeeld

nieuwsgierig naar het verband met non-verbale ordeningsprincipes die kinderen han-
teren, naar de relatie met beheersing van objecipermanentie of ruimtelijke concepten
en naar taalspecifieke ontwikkelingsverschijnselen, maar blijkbaar niet naar de rol van
meer of minder ervaring met het schriftregister. Hickman merkt overigens wel op dat
vooral de intra-linguistische functies zich relatieflaat ontwikkelen, waarschijnlijk van-
uit de eerdere deiktische functies van het hier-en-nu en de onmiddellijke spraak-situa-
tie.29

Maar ook als niet vanuit het perspectief van ontluikende geletterdheid gekeken
word[ naar narratieve vaardigheden, wordt in de ontwikkeling daarvan vaker gewezen
op een overgangsperiode tussen de incoherente wijze van vertellen van drie a vierjari-
gen en de relatief homogene wijze van vertellen van zevenjarigen. AIs het gaat om de
introductie van de protagonist bijvoorbeeld (in gecontroleerde studies op basis van

plaatjes) tonen de analyses aan «that in all languages children do not use appropriate
referent introductions until relatively late (six to seven years) frequently using deictic
ones before this point. Regardless of language then, children do not mark the distinc-
tion between first and subsequent mentions within discourse" (Hickmann, I995:
207)

Ook Berman (1997) beschrijft de wijze waarop kleuters middelen gebruiken om
verbindingen aan Ie brengen in discourse, zoals en ('and') of de tijdsaanduidingen en
toen ('and then') of daarna ('after that'). Het woord en bijvoorbeeld krijgt steeds meer

functies in de vertelling en met het gebruik van en toen laten kinderen zien dat ze het

skelet van de narratieve structuur, her concept van sequentie, door hebben. Bermans
eigen onderzoek naar de ontwikkeling van narratieve producties bij Hebreeuwse kin-
deren bevestigde wat doorgaans gevonden wordt in andere talen (Hickmann, I995;
Hudson & Shapiro, 199I). De vijfarigen overbrugden, zo var Berman de positie van
de pre-lezers op dir punt samen, de kloof tussen het gebrek aan een narratief schema
bij de driejarigen en de goed ontwikkelde narratieve competentie van de zevenjarigen.
De vertellingen van drie- en vierjarigen zijn in hoge mate interactiefi ze praten tegen
iemand, zijn vaak afhankelijk van hints en weiden af en toe danig Uit. Kinderen van
zeven jaar en ouder vertellen goed geconstrueerde verhalen met een georganiseerde in-
formatie-overdracht die vaak door en toen verbonden wordt en hun verhalen zijn vaak
stereotiep, op het saaie af. Vijfjarigen zitten ook in dit opzicht volgens Berman in een
grenssituatie. Als ze een persoonlijke ervaring moeten vertellen, kunnen ze dat vaak
net zo goed als achtjarigen, als ze een vertelling bijzes plaatjes moeten verbinden, ope-
reren ze vaak als vierjarigen. Berman vermeldt niet of ervaringen met geschreven taal

op de een ofandere wijze van invloed zijn op de prestaties van de kinderen uit de ver-
schillende leeftijdsgroepen.
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Zowel in studies naar ontluikende geletterdheid als naar narratieve ontwikkeling
wordt op dezelfde veranderingen gewezen in de wilze waarop jonge kinderen verhalen
vertellen of zogenaamd voorlezen: kinderen gaan minder in dialoogvorm en meer in
monoloogvorm vertellen, ze maken minder gebruik van deixis en meer van intralin-
guale middelen en zijn steeds beter in staat samenhang aan te brengen in een verhaal.
Maar in onderzoek naar ontluikende geletterdheid wordt die ontwikkeling vooral
geinterpreteerd als toenemend gebruik van het schriftregister (en wordt de grote rol
van schriftervaring benadrukt), terwijl in onderzoek naar narratieve ontwikkeling die-
zelfde veranderingen meer worden geduid in rermen van algemene of taalspecifieke

ontwikkeling.

Samenvatting en discussie

De ideeen die ionge, nog niet lezende kinderen hebben over (eenheden van) taal, over
schrift alsook hun gebruik van het schriftregister ontwikkelen zich geleidelijk, vooral
in de periode tussen globaal vij f en acht jaar.  Uit veel onderzoek naar metafonologi-
sche vaardigheden van jonge kinderen wordt duidelijk dat de niet-lezers niet in staat
zijn toi manipulatie van fonemen, zoals bijvoorbeeld naar voren komt in segmentatie-
additie- en deletietaken. Die uitkomsten contrasteren vaak met andere fonologische
vaardigheden als rijmen en segmentatie in lettergrepen waar kleuters veel minder
moeite mee hebben. Die vragen kennelijk niet noodzakelijk een analyse op foneemni-
veau. Uit objectivatie-onderzoek blijkt dat veel jonge kinderen moeite hebben met het
verschuiven van de aandacht van de betekenis naar de vorm van uitingen en met het
praten over taal als een op zichzelfstaand object. Uit veel studies naar de ontwikkeling
van het woordconcept blijkt dat de meeste kleuters niet in staat zijn toi een correcte
identificatie van afzonderlijke woorden in gesproken zinnen. Woorden worden aan-
vankelijk geinterpreteerd als samenvallend met de referenten (ze bestaan), vervolgens

als taaluiting (iets zeggen) en pas rond een jaar of zeven 0 acht beschouwen kinderen
woorden als identificeerbare linguistische eenheden.

Uit studies naar kennis van schrift en ontluikende schrij fvaardigheid van jonge kin-
deren blijkt over het algemeen dat niet-lezers weliswaar redelijk goed in staat zijn om
op basis van visueel-grafische kenmerken schrift te onderscheiden van andere visuele
tekens, maar niet om aan te geven of te demonstreren hoe schrift zich precies verhoudt
toi gesproken taal.

Uit onderzoek naar de Ontluikende geletterdheid van kinderen in situaties waarin
gevraagd wordt leesgedrag na Ie bootsen, blijkt dat ook niet-lezende kinderen weet
hebben van de kenmerken van een specifiek schriftregister dat anders is dan het regis-
ter dat ze hanteren bil het vertellen van een eigen ervaring. Die kennis wordt vooral

gedemonstreerd door kinderen die veel zijn voorgelezen en veel minder door kinderen
die die ervaring missen.
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Ook voor de onderzoeken die in het voorafgaande beschreven zijn, geldt dat de uit-
komsten wisselend zijn en dat er in bijna elke studie wel een paar kinderen aan te tref-
fen zijn, die beter presteren dan verwacht werd. Evenals bij de discussie over de uit-
komsten bij volwassenen kunnen diverse redenen genoemd worden voor deze variatie
aan uitkomsten, zoals de operationalisatie, de keuze van informanten, het taalmateri-
aal waarmee gewerkt wordt o f de uitvoering van het onderzoek. Het Incest opmerke-
lijke daaraan is misschien wel dat experimenten die op nagenoeg alle onderdelen van
elkaar kunnen verschillen (taal, items, medium, instructie, pre-training etc.), niette-
min toch zo vaak gelijkluidende uitkomsten opleveren als het om foneemmanipulatie
of het markeren van woordgrenzen gaat. Op deze plaats is vooral een andere kantteke-
ning, die eveneens vaker gemaakt wordt, relevant. De mate waarin kinderen, die nog
nier bezig zijn met formeel onderwijs, al kennis hebben gemaakt met verschillende as-

pecten van geschreven mal kan varieren van in het geheel niet tot nagenoeg kunnen le-
zen. Die screening heeft in vele gevallen niet plaars gevonden en het is dan ook niet
ondenkbaar dat de bUitenbeentjes in enkele onderzoeken toi de categorie bijna-lezers

gerekend kunnen worden.
Ferreiro (1997) wijst crop dat veel onderzoek naar metalinguistische vaardigheden

en ontluikende geletterdheid van kinderen is uitgevoerd bij kinderen uit geletterde en
vaak zeer geletterde milieus.*4 Die kinderen maken al vroeg kennis met alle mogelijke
objecten uit de schrificultuur en her specifieke register van geschreven verhalen. Waar
ook andere groepen kleuters betrokken worden bij onderzoek, zijn de verschillen met
de kinderen uit geletterde milieus steeds groot en significant.

Hoe dan ook, het denken over taal bij jonge kinderen lijkt te verschuiven van denken
over referenten naar uiteindelijk denken over taal in termen van formele eenheden.
Denken over schrift lijkt te verschuiven van een referentiele visie op schrift, waarin er
een directe relatie verondersteld wordr tussen het teken en de betekenis (eerst pictu-
raal en daarna logografisch), naar een grafo-fonologische visie waarin geleidelijk aan
duidelijk wordt dat schrifttekens representanten zijn van eenheden in de gesproken
taal. De grote overgangen in die conceptualisatie worden in veel onderzoek gesitueerd
in de leeftijdsperiode tussen zes en acht jaar, al is niet iedereen het daarmee eens. De
veranderingen in het woordconcept, het foneem- en het printbewustzijn worden in
veel onderzoeken als tamelijk abrupt gekwalificeerd, met grote verschuivingen in een
korte periode tussen eind groep 2 en eind groep 3. Andere onderdelen als rijm, seg-
menteren in lettergrepen, kennis van distinctieve kenmerken van schrift en gebruik
van het schriftregister worden als een meer geleidelijke onnvikkeling getypeerd.

Waar in de hiervoor beschreven studies een verband wordt gelegd tussen metalin-
guYstische vaardigheden en (beginnende) leesvaardigheid is er steeds sprake van een
sterke samenhang. Daarover bestaat nauwelijks verschil van mening. Er is weI een
controverse als her gaat om her verklaren van die onnvikkeling: vervullen leesinstruc-
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tie en ervaringen mer geschreven  taal een doorslaggevende rol of vormen de vroege
cognitieve ontwikkeling in het algemeen of de vroege taalontwikkeling de motor ach-
ter zowel leesontwikkeling als metalinguistische vaardigheden.

Sommige auteurs spreken zich daarbij alleen uit over een deelterrein van metalin-
guystische ontwikkeling (foneembewustzijn bijvoorbeeld), terwill anderen uitspraken
doen over metalinguistische ontwikkeling in het algemeen. In her navolgende worden
beide kort gepresenteerd.

In studies naar de ontwikkeling van jbneembewustzijn zijn de meningen verdeeld
over de vraag of foneembewustzijn een predictor ofeen gevolg is van decodeervaardig-
heid ofdat er sprake is van een interactiefverband. Degenen die zich op het standpunt
stellen dat foneembewustzijn een gevolg is van decodeervaardigheid in een alfabetisch
schrift (bijvoorbeeld Bertelson, I986), betrekken in hun argumentatie vaak ook de uit-
komsten bij analfabete volwassenen (zie hoofdstuk 2). Degenen die ervan uitgaan dat
foneembewustziin voorafgaat aan leesvaardigheid wijzen op het grote aantal studies
waarbij foneembewustzijn als belangrijkste predictor van leesvaardigheid aangemerkr

kon worden en op de steeds weer aangetroffen individuen, die nog niet zelfstandig
konden lezen, maar wel fonemen konden manipuleren. Wie wijst op een interact:ief
verband, voert als bewijs onder meer aan dat de aard van de relatie tussen foneembe-
wustzijn en decodeervaardigheid niet constant is.

In studies over het woordconceptwordr door sommigen, zoals in de paragraaf 'Ken-
nis van schrift- en schriftregister' al bleek, de kennismaking met woorden in geschre-
ven taal als belangrijke determinant gezien, terwijl anderen de cognitieve ontwikke-
ling in die periode als belangrijkste reden van de verandering in woordconcept
noemen. Weer anderen, zoals Downing & Oliver (1974), Valtin (I9842; I984b) en
Gombert (I992) veronderstellen dat zowel cognitieve ontwikkeling in het algemeen
als ervaring met geschreven taal een aandeel hebben in die ontwikkeling.Zs Karmiloff-
Smith (I996), ten slotte, betrekt expliciet het standpunt dat alleen taaiontwikkeling de
belangrijkste predictor is van de ontwikkeling van een woordconcept en dat de teleur-
stellende uitkomsten van onderzoek bij jonge kinderen een gevolg zijn van een te in-
gewikkelde manier van onderzoeken.

Bij opvattingen over veranderingen in het woordconcept van jonge kinderen wordt
er overigens meestal van uitgegaan dat de impliciete procedurele kennis al bij heel jon-
ge kinderen aanwezig is. Dat lijkt anders te liggen bij de discussie over het ontstaan

van foneembewustzijn. Daar wordt ook de vraag gesteld of het weI gaat om toegang (al
dan niet via bemiddeling van schrift) toi al aanwezige impliciete kennis ofom her feit
of het foneem een artefact is van introductie in een alfabetisch schrift.

Enkele auteurs bespreken verschillende verklaringsmodellen voor het ontstaan van
metalinguzstiscbe vaardigbeden m het algemeen. Watson (I984) beschrijft drie verschil-
lende opvattingen en bespreekt die expliciet in relatie tot de steeds gevonden samen-
hang tussen metalinguistische vaardigheden en leesvaardigheid. De eersre opvatting,
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hij noemt die de linguistiscbe hypotbese, gaat er volgens hem van uit dat hetzelfde taal-
verwervingsproces ten grondslag ligt aan leren spreken en leren lezen, maar dat lezen
een secundair linguistisch proces is dat vraagt om een bewustzijn van de eerder ver-
worven gesproken taal. Een implicatie van die visie is dat metalinguistische vaardighe-
den een predictorrol vervullen in ha ontstaan van leesvaardigheid. Een tWeede opvat-
ring omschrijft hij als de informatieverwerkingsbypotbesevan onder meer Ehri (I979),
die suggereert dat metalinguistische vaardigheden een gevolg zijn van specifieke erva-
ringen met geschreven taal. De derde opvatting, de cognitieve bypotbese, claimt volgens
hem cognitieve ontwikkeling als de belangrijkste motor voor het ontstaan van meta-
linguistisch bewustzijn en Watson rekent zichzelf tot die richting. In die opvatting
wordt ervan uitgegaan dat de zich ontwikkelende redeneercapaciteiten van kinderen
zowel taalbewustzijn als leren lezen ondersteunen op een wijze die niet vereist is bij het
leren spreken.

Ook Tunmer, Herriman en Nesdale (1988) bediscussieren die drie visies op verkla-
ringen voor her ontstaan van metalinguistische vaardigheden en besluiten op basis van
hun eigen data dat de cognitieve ontwikkeling van de kinderen het beste voorspelt in
welke mate metalinguistische vaardigheden en leesvaardigheid zich ontwikkelen. On-
der meer Valtin (19842) en Gombert (1992; 19941,) nuanceren al te eenduidige verkla-
ringen en benadrukken de grote rol van schriftervaringen. Francis (I999) wijst, in aan-
sluiting bij Dreher & Zenge (I990), op vier verschillende theorerische verklaringen
voor de samenhang tussen lezen en metalinguistische vaardigheden. metalinguistische

vaardigheid als voorwaarde tot leren lezen, als gevolg van leren lezen, de wederzijdse
causaliteit, en als vierde mogelijkheid het feit dat cognitieve ontwikkeling zowel gelet-
terdheid als het ontstaan van metalinguistische vaardigheden veroorzaakt. De laaiste
twee verklaringen lijken hem het meest verdedigbaar.

Weliswaar wordt vaker gewezen op het bestaan van verschillende verklaringen, maar
toch wordt de opvatting dat metalinguistische vaardigheden een gevolg zijn van leren
lezen en schrijven relatiefweinig empirisch geevalueerd. Dat heeft ongetwijfeld te ma-
ken met het kennisbelang van leesvaardigheid als effect:variabele: het is belangrijker
om Ie weten welke factoren van invloed zijn op een meer of minder succesvolle schrift-
verwerving dan om te weten waardoor nu precies foneembewustzijn ontstaar. Zowel
in oudere, als ook in recente studies (waarin vaak een hele batterij aan meta|inguisti-
sche taken wordi afgenomen of in een meta-analyse ondergebracht) wordt bijvoor-
beeld bijna steeds in zeer expliciete termen gesproken over metalinguistische (of uk-
sluitend fonologische) vaardigheden als predictor van leesvaardigheid (ook al worden
die niet altijd als de enige predictor beschouwd).,6

Men is het er kortom niet over eens wat als de belangrijkste oorzaak van verande-
ringen in her denken over taal bij jonge kinderen beschouwd kan worden. Zeker is dat
Olsons opvatring (zie hoofdstuk I), dat kennismaking met schrift taalbewustzijn gene-
reert, slechts in een klein aantal ontwikkelingsstudies expliciet onderzocht en beves-
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tigd is. Veel vaker wordt aannemelijk geacht dat veranderingen in het denken over taal

een gevolg zijn van cognirieve ontwikkeling (de overgang van pre-operationeel naar
concreet-operationeel denken) of een natuurlijk onderdeel vormen van de vroege taal-
ontwikkeling. Dat maakt de vraag opportuun wai die verschillende visies zouden
voorspellen over het denken over taal van volwassen analfaberen. In her volgende
hoofdstuk wordt daar, bij de introductie van de onderzoeksvragen, nader op inge-

gaan.



HOOF[)SI-UK 4

Vraagstelling, opzet en uitvoering van het
onderzoek

" "

Kom jij voor ons2

Onderzoeksvragen

Zoals in het vorige hoofdstuk is gebleken, wordt het ontstaan van metalinguistisch be-
wustzijn bij kinderen zowel gezocht in de cognitieve ontwikkeling, de taalontwikke-
ling als de systematische kennismaking met geschreven taal. In het licht van het voor-
liggende onderzoek naar de kennis van taal van analfabeten, is het interessant na ie

gaan wat die verschillende verklaringen zouden voorspellen over de metalinguystische
vaardigheden van volwassen analfabeten. Enerzijds zijn analfabeten, en daarin lijken
ze in het geheel niet op jonge kinderen, ervaren taalgebruikers die al een heel leven met
taal achier de rug hebben en anderzijds hebben zij, net als jonge kinderen, niet syste-
matisch kennisgemaakt met geschreven taal.

Als het ontstaan van metalinguistische kennis een direct gevolg is van de vroege
(mondelinge) taalontwikkeling, zoals onder meer Karmiloff-Smith (zie hoofdstuk 3)
veronderstelt, dan is er geen ofweinig verschil te verwachten tussen analfabete en ge-
letterde volwassenen, tenzij ervan uitgegaan wordt dat de (mondelinge) taalontwikke-
ling van analfabete volwassenen, in tegenstelling tot die van geletterde volwassenen,
niet 'voltooid' zou zijn. Er is vooralsnog geen reden om van dat laarste uit te gaan.
Integendeel, Karmiloff-Smith et al. (1996) veronderstellen de aanwezigheid van meta-

linguistische vaardigheden al op een leeftijd (vier h vij f jaar) waarop er nog geen sprake
kan zijn van verschillen in taaiontwikkeling tussen wie later wel of niet naar school zal

gaan  en dus analfabeer of geletterd zal worden.
Een soortgelijke opmerking kan gemaakt worden over de visie waarin veranderin-

gen in het denken over gesproken taal een gevolg zijn van de vroege cognitieve ont-
wikkeling, in het bijzonder van het bereiken van het stadium van de concrete opera-
ties.' Ook vanuit dat standpunt zal geen of weinig verschil te verwachten zijn tussen

ongeletterde en geletterde volwassenen, tenzij aannemelijk wordt gemaakt dat volwas-
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sen analfabeten het concreer-operationele stadium (nog) niet hebben bereikt. En
mocht dat zo zijn, dan moet tenminste eerst nog verklaard worden waarom de meeste
zeven jarige schoolgaande kinderen dergelijke taken probleemloos kunnen uitvoeren,
en analfabete volwassenen niet.-

De visie van onder meer Ehri (I979, I985) en Olson (1994,1996), waarin exp|iciete
kennis over s[ructurele kenmerken van taal als een gevolg gezien wordt van systemati-
sche kennismaking met een schrifisysteem, voorspelt dat er wei systematische ver-
schillen gevonden worden tussen analfabete en geletterde volwassenen. Ehri maaki in
dat verband opmerkingen over de linguistische eenheden woord en foneem, waarvan
men zich pas bewust wordt na kennismaking met her schrift. Olson legt expliciet een
relatie mer de aard van her schriftsysteem: mensen worden zich bewust van die eenhe-
den van taal die gerepresenteerd zijn in her schriftsysteem en de orthografie. Bewust-
zijn van de eenheid 'woord' ontstaar dus eerder bil een orthografie waarin woordgren-
zen gemarkeerd worden, en fonemisch bewustzijn is voorbehouden aan kennisma-
king met een alfabetisch schrift.

Als het gaat om de vergelijking tussen analfabete volwassenen en jonge kinderen,
valt precies het omgekeerde Ie verwachten van wai hiervoor gezegd werd over de ver-
gelijking tussen wel en niet geletterde volwassenen. De eerste twee ontwikkelingshy-
potheses zullen (grote) verschillen voorspellen tussen her denken over taal van analfa-
bete volwassen en van jonge kinderen, omdat bij de kinderen taal en cognitie nog
volop in ontwikkeling zijn.' De geletterdheidshypothese voorspelt relatiefweinig ver-
schil tussen analfabete volwassenen en jonge kinderen, omdat al dan niet geletterd zijn
wordt beschouwd als de belangrijkste indicator van verschillen.4 In tabel 4·I staat een
schematische weergave.

TABEL 4.i Voorspellingen over de al (+) dan niet (-) aanwezigheid van verschillen op basis van
onderscheiden visies op het ontstaan van veranderingen in kennis van taal.

oormak van veranderingen                            kind-anallobeet       geletterde-ongeletterde        kind-geletterde
in kennis van taal volwassene                 volwassene

vroege tactiontwikkeling                               +                             -                         +
vroege cognitieve ontwikkeling +                                                     -                                              +

systematische ervaring_rjt selril   _     _         _   -   _     _    _  __     -3,                                       +

De implicatie die de hiervoor geschetste verklaringsmodellen hebben voor het denken
over taal van volwassen analfabeten, vormde een van de overwegingen bij de opzet van
deze studie. Centraal daarin staat de vraag wat volwassen analfabeten weten over (for-
mele kenmerken van) de taal die zij gebruiken en over aard en kenmerken van geschre-
ven taal, vergeleken met enerzijds jonge nog nier lezende kinderen en met anderzijds
wel geletterde, maar laag opgeleide volwassenen. Aan die overweging kunnen nog en-
kele andere worden toegevoegd die een onderzoek naar kennis over taal en schrift van
volwassen analfabeten interessant maken.
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Er is over de kennis van volwassen analfabeten over taal nog relatiefweinig bekend
(met uitzondering van kennis op fonologisch niveau), terwijl inzicht daarin ook prak-
tisch van groot belang is voor de inrichting van her alfabetiseringsonderwils aan vol-
wassenen of onderwijs Nederlands  als  tweede  taal  aan  anal fabeten (zie hoofdstuk  I).
Bij kinderen is daarentegen veel onderzoek verricht, maar de twee groepen niet-lezers

(volwassenen en kinderen) zijn, voorzover bekend, nooit in eenzelfde onderzoek be-
trokken. Weliswaar wordt vaker verwezen naar al dan niet soortgelijke uitkomsten bij
kinderen, maar juist op dit terrein is vergelijking van verschillende vormen van opera-
tionalisering niet zonder risico's (Gombert, I992; Muter & Snowling, I998).

Het onderzoek dat wel is uitgevoerd bij volwassen analfabeten bleek toi uiteenlo-
pende uitkomsten te leiden (zie hoofdstuk 2). Hoe komt het bijvoorbeeld dat de anal-
fabeten in het onderzoek van Luria syllogismen niet kunnen oplossen en die bij Scrib-
ner & Cole well Hoe komt het dat in het ene experiment van Scribner & Cole de
analfabeten op twee metalinguistische taken een veel hogere score halen dan in een re-
plicatie-onderzoek en zelfs een hogere score dan degenen die acht jaar op school heb-

ben gezeten 
Er is een heel terrein van onderzoek bij jonge kinderen, dat bij volwassen analfabe-

ten nooit is uitgevoerd. Dat betreft onderzoek naar de zich ontwikkelende opvattin-
gen over schrift en schriftregister (zie hoofdstuk 3). War weten volwassen analfabeten

bijvoorbeeld over schrifttekens en geschreven taall Waaraan herkennen ze schriftte-
kens, waI denken ze over waI er wel en niet op schrift gezet kan worden2 Weten analfa-

bete volwassen bijvoorbeeld dat schrift taal representeert en niet betekenissen, zoals

jonge kinderen aanvankelijk denken (zie hoofdstuk 3)1
De meest uitvoerige onderzoeken onder volwassenen (in de jaren dertig in Oezbe-

kistan en de jaren zeventig in Liberia) vonden plaats in een context van 'restricted
literacy' met een bescheiden gebruik van geschreven taal voor beperkte doelen. De si-
tuatie van volwassen analfabeten in Nederland aan het einde van de twintigste eeuw is
heel anders. Zelf kunnen zij weliswaar niet lezen en schrijven, maar ze verkeren weI in
een omgeving die uiterst geletterd is. Er is veel geschreven taal om hen heen en er zijn
kinderen of partners die kunnen lezen en schrijven. Er zijn, kortom, diverse, ook na-
bije, ervaringen met schriftgebruik. Leidt dat gegeven tot andere uitkomsten van waI
analfabeten weten over geschreven taal 

Olson (I994) veronderstelt dat geschreven taal voor geletterden gaar functioneren
als een (compleet) model van taal.5 Gesteld dat Olson gelijk heeft, hoe zier dat model
van taal er dan Uit voor een ongeletterde 

Ook in de onderzoeken waarin relatief grote verschillen zijn gevonden tussen anal-
fabeten en geletterden (zie hoofdstuk 2), blijken er uitzonderingen te zijn op het alge-
mene patroon van de bevindingen. Bijna Steeds is er minstens 66n analfabeet die meer
lijkt op de geletterden dan op de andere analfabeten. Als er verschillen zijn tussen anal-
fabeten en geletterden, zijn die dan vooral kwalitatiefvan aard zodat er geen ofnauwe-
lijks overlap is russen de groepen, of zijn de verschillen eerder gradueel 
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Scribner & Cole (198I) hadden in hun onderzoek de mogelijkheid na te gaan wat
de effecten zijn van 'ongeschoolde' geletterdheid in de moedertaal, dat wil zeggen bui-
ten het formele onderwijs om verworven. Die specifieke relatie tussen taal, schriftver-
werving en al dan niet formeel onderwils is nogal zeldzaam, omdat er weinig landen
zijn waarin leren lezen niet samengaat met formeel onderwijs. Een andere relatie tus-
sen moedertaal, schriftverwerving en onderwijs komt echter heel vaak voor. In veel
landen vond en vindt leesonderwijs plaats in een andere taal dan de moedertaal, zoals
bijvoorbeeld bij Berbersprekers die leren lezen in het Arabisch en Frans. De vraag is
interessant ofeventuele veranderingen in kennis over taal ook doorwerken in de ken-
nis over de moedertaal die niet als schrift is verworven.
Tegen de achtergrond van voorafgaande overwegingen zijn, zoals reeds in hoofdstuk I
werd aangegeven, de volgende onderzoeksvragen geformuleerd:

I Wat weten analfabete volwassenen in een geletterde omgeving over schrift en
schrifiregister in vergelijking met jonge kinderen en met laagopgeleide, geletterde vol-
wassenen?

Met deze vraag naar leennis van scbrifi gaat het om her onderzoeksdomein dat bij
kinderen onderzocht is onder het label 'ontluikende geletterdheid' en waarover niet of
nauwelijks gegevens van volwassen analfabeten beschikbaar zijn. In dit onderzoek
wordt daartoe nagegaan of en hoe informanten geschreven omgevingstaal wais op-
schriften en logo's herkennen,  of en waaraan zij schrifttekens onderscheiden van an-
dere visuele symbolen, welke letters zij kennen, wat zij weten over de correspondentie
tussen schrift en spraak en hoe zij denken over wat wel en niet tot het schriftregister
behoort. Bij deze vraag is vooral de vergelijking tussen de twee groepen niet-lezers
(kinderen en volwassenen) relevant. Bij de vergelijking met de laagopgeleide geletter-
de volwassenen gaat het vooral om opvattingen over het schriftregister.

2  Wat weten volwassen analfabeten over (de structuur van) de taal die ze verstaan en
spreken vergeleken met jonge, nog niet lezende kinderen en met geletterde, laagopge-
leide volwassenen  Als er verschillen zijn, in welk opzicht verschilt de kennis van anal-
fabeten van die van kinderen en geletterde volwassenen 

Bij deze vraag gaat her om kennis van mal of metalinguistische kennis.6 De gelet-
terdheids-hypothese voorspelt dat analfabete volwassenen in hun kennis over taal rela-
tief meer lijken op jonge kinderen vanwege het ontbreken van kennis van geschreven
taal. De ontwikkelings-hypotheses voorspellen vooral verschillen tussen kinderen en
volwassenen  en  niet o f veel minder verschillen tussen anal fabete en laagopgeleide ge-
letterde volwassenen. De toevoeging laagopgeleid is relevant om de nadruk te kunnen
leggen op het al dan nier leesvaardig zijn en grote verschillen in scholing zoveel moge-
lijk uit te sluiten.

Die kennis wordt in dit onderzoek verkend op fonologisch niveau, op lexicaal/se-
mantisch niveau en op het niveau van de tekst (discourse).7 Omdat uit eerder onder-
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zoek al is gebleken dat analfabeten niet toi foneemmanipulatie in staat zijn, wordt op
fonologisch niveau alleen gekeken naar de mate waarin analfabeten kunnen rijmen en
rijm kunnen herkennen, en wordt nagegaan ofen zo ja, hoe zij woorden segmenteren
in sublexicale eenheden.  Op metasemantisch niveau wordt nagegaan of informanten
onderscheid kunnen maken tussen een woord en de referent; op metalexicaal niveau
wordt nagegaan wat zil wei en niet als woorden beschouwen en wordt gekeken hoe zij
woordgrenzen markeren in zinnen. Op het niveau van de tekst ten slotte worden syl-
logismen voorgelegd en wordt nagegaan op welke wijze informanten in twee narratie-
ve taken (een narratieve productietaak en een naverteltaak) samenhang in een tekst

aanbrengen.

3  Zijn er individuele verschillen tussen de analfabeten onderling en zo ja, om welke
aspecten van kennis over taal gaar het daarbij 

In de onderzoeksvragen I en 2 werd gesproken over volwassen analfabeten als

groep, in contrast met enerzijds een andere groep niet-lezers (jonge kinderen) en an-
derzijds een andere groep volwassenen (laagopgeleide geletterden). Een volgende
vraag is of analfabeten wel als een relatief homogene groep beschouwd mogen wor-
den. Vanuit de geletterdheidshypothese ligt dat meer voor de hand dan vanuit de ont-

wikkelingshypotheses. Nagegaan wordt dan ook ofer verschillen zijn tussen de indivi-
duele analfabeten en zo ja, om welke verschillen her gaar en ofdie in verband gebracht
kunnen worden met hun achtergrondgegevens. Onder meer om die reden - maar ook
ten behoeve van de vergelijking in de eerste twee vragen - worden verschillende gege-
vens verzameld over informantkenmerken, zoals leeftijd, migratiegeschiedenis, on-
derwijservaring, taalgebruik en ervaringen met schriftgebruik en worden ook enige
gegevens ingewonnen over de algemene kennis en cognitieve vaardigheden van vol-
wassen analfabeten.

Gekozen is voor een combinatie van kwantitatief-vergelijkend en kwalitatief-explora-
tiefonderzoek (Hutjes & Van Buuren, I992). Om de analfabeten Ie kunnen vergelij-
ken met de twee referentiegroepen zijn vergelijkbare gegevens nodig. De kans dat uit-
sluitend informele gesprekken ofobservaties in heel verschillende contexten (zoals de
kleuterklas, een alfabetiseringsles of een les Nederlands als tweede taal) die zouden

opleveren, is klein. Vandaar dat - naast een vraaggesprek - gekozen is voor een aantal

experimentele taken die vergelijkbare scores opleveren, zoals het aantal keren dat in-
formanten 'ja' of'nee' ant:woorden op een reeks vragen ofhet aantal correcte antwoor-
den op een andere reeks vragen. Minstens zo interessant is de vraag hoe informanten
toi hun antwoord komen en dus is het wenselijk om de uitspraken van de analfabeten
verder te exploreren. Daarom werd na de eerste vraag die bij elk item standaard was,
doorgepraat op de eerder gegeven reacties, bijvoorbeeld door een toelichting of een
ander voorbeeld te vragen of door een contrasterende vraag te stellen. Ook werd noti-
tie gemaakt van wat de informanten terloops opmerken, bijvoorbeeld in de vorm van
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commentaar op ofvragen over her onderwerp van gesprek ofde schrijfactiviteiten van
de onderzoeker.

Selectie van de informanten

De kerninformanten in dit onderzoek zijn de analfabeten (volwassen niet-lezers). De
twee referentiegroepen zijn gealfabetiseerde volwassenen en een andere groep niet-
lezers, namelijk kleuters.

Er zijn in Nederland zowel autochtone als allochione volwassenen die niet of nau-
welijks kunnen lezen en schrijven. De autochtonen zijn voor het overgrote deel vol-
wassenen die naar school zijn geweest (doorgaans meer dan zes jaar) en bijgevolg Uit-
voerig met een schriftsysteem hebben kennisgemaakt, maar die desondanks om
verschillende redenen niet (goed) hebben leren lezen en schrijven. Uiteraard zijn die
volwassenen er ook onder allochtonen, maar daarnaast is er een groep allochtone vol-
wassenen, die geen onderwijservaring heeft en geen kennis heeft gemaakt met formeel
leesonderwijs. Een onderlinge vergelijking van geletterde en ongeletterde autochtone
volwassenen zou ongetwijfeld verschillen tussen de groepen aan het licht hebben ge-
bracht, maar waarschijnlijk toch vooral verschillen die een mogelijke oorzaak (en niet
zozeer een gevolg) zij n van het feit dat de ene groep nier (goed) heeft leren lezen en de
andere weI: Daarom werd gezocht naar (allochtone) analfabeten die als kind niet naar
school zijn geweest.

Eerder onderzoek (Kurvers & Van der Zouw, I990) heeft uitgewezen dat het wer-
ven - en behouden - van analfabete volwassenen voor onderzoek niet eenvoudig is.
Veel analfabete volwassenen kunnen zich niet voorstellen dat een onderzoeker ge'inte-
resseerd is in waI zij te vertellen hebben ("Kom jij helemaal van de universiteit2 Voor
ons.3 Maar ik ben nog nooit naar school geweest"). Ze verwijzen bijvoorbeeld door
naar een geschoold familielid dat volgens hen veel beter antwoord kan geven op vra-
gen. Sommigen zijn beducht voor onbekende vragen waarop ze misschien geen ant-
woord weten, of voor de beoordeling van de antwoorden die ze wel geven, ook als ge-
poogd is die ongerustheid weg te nemen. Om die reden werden eerst zoveel mogelijk
de analfabete informanten geselecteerd en werden pas daarna, uit dezelfde etnische
groepen, de geletterde volwassenen en de kleuters geselecteerd. Als analfabeten wer-
den die informanten aangemerkt, die nog niet eerder geziene eenvoudige woorden
niet zelfstandig konden lezen en schrijven en die ten hoogste twee jaar onderwijs in
het land van herkomst hadden gevolgd.

Wat betreft de selectie van de beoogde geletterde informanten moet eerst worden
omschreven wat hier bedoeld wordt met geletterdheid. In dit onderzoek gaar het
vooral om een vergelijking van analfabeten met volwassenen die redelijk vertrouwd
zijn met een geschreven taal, maar voor het overige zo min mogelijk van de analfabe-
ten verschilien. Deze informanten zijn, met andere woorden, het stadium van aanvan-
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kelijk lezen gepasseerd en kunnen een eenvoudige tekst vloeiend en met begrip lezen.
Met een eenvoudige tekst wordt hier gedoeld op een tekst die bij mondelinge presen-
tatie moeiteloos begrepen zou worden. Dat niveau van (minimale) geletterdheid is in
her Nederlandse onderwijs vergelijkbaar met ongeveer drie h vier jaar leesonderwijs
Om die reden werd voor de selectie van geletterde informanten als indicatie ongeveer
vier jaar onderwijs in het land van herkomst aangehouden.9

De selectie van volwassenen werd dus in drie fasen uirgevoerd:
a Selectie van analfabete informanten op h:isis van inschriiving bij een alfabetise-

to

ringsgroep en de intake-gegevens van de betreffende instelling.
b  Selectie van geletterde informanten uit dezelfde ernische groepen als de analfabete
informanten op basis van intakegegevens in de volwasseneducatie. Selectie van Idell-
ters uit dezelfde etnische en sociale groepen als de volwassenen. Voorzover mogelijk
werden kleuters en geletterde volwassenen geselecteerd die in dezelfde wijken woon-
den als de analfabeten.
c  Controle op (en eventueel correctie van) de selectie op basis van aanvullende gege-

vens uit de interviews.

Via contacten met enkele instellingen voor basiseducatie in de regio's Eindhoven,
Helmond, Breda en Tilburg werd gezocht naar cursisten die net begonnen waren met
niet-intensief alfabetiseringsonderwijs Nederlands als tweede taal of die daarin nog
niet veel leesonderwijs hadden gehad." Die procedure kon niet verhinderen dat infor-
mancen zouden variEren in het aantal uren leesonderwijs dat ze al achter de rug had-

den op de momenten van dataverzameling, maar bood wel de garantie dat ze niet al
tijdens de looptijd van her onderzoek 'lezers' zouden worden zoals bedoeld in de om-

schrijving van de geletterden.
Die selectie leverde in eerste instantie drie groepen cursisten op die nog maar wei-

nig uren leesonderwijs achter de rug hadden. In alle gevallen ging het om allochtone
volwassenen, afkomstig uit verschillende landen. Omdat het onderzoek in meerdere
talen plaats zou vinden, werden alleen mlen geselecteerd waarvan meerdere sprekers in
een groep aanwezig waren: Berber, Turks en Somalisch. Een paar cursisten waren na
enkele weken niet meer aanwezig in de lessen, enkele verhuisden of gingen terug naar
het land van herkomSI. Gedurende het jaar werden daarom nog twee andere groepen
benaderd volgens dezelfde procedure.'1 Op dezelfde locaties waar ook de analfabete
informanten geselecteerd werden, is gezocht naar geletterde informanten die alkom-

stig waren uit dezelfde taalgroepen als de al geselecteerde analfabeten, en die eenzelfde
type onderwils (niet-intensiefof semi-intensief) volgden als de analfabeten. Dat laat-
ste is gedaan om onbedoelde selectie-effecten te vermijden; het zou immers kunnen
zijn dat er een systematisch verschil bestaat tussen volwassen cursisten die kiezen voor

intensief of voor nier-intensief onderwijs.  Ook voor de werving van oudste kleuters
werden dezelfde locaties aangehouden, met dien verstande dat voor de selectie van
analfabete volwassenen uiteindelijk meer locaties nodig waren dan voor kinderen. De



70 Met ongeletterde ogen

kinderen kregen les in hetzelfde schoolgebouw als de volwassenen of in een nabijgele-
gen basisschool. De kinderen zaten in groep twee van de basisschool, waren nog nier
gestart met formeel lees- en schrijfonderwijs, zouden na de zomervakantie naar groep
drie gaan en hadden ten hoogste drie jaar kleuterschool achier de rug.

De groep analfabeten bestond kortom uit volwassenen die in het land van her-
komst niet of nauwelijks onderwijs hadden gevolgd, niet konden lezen en in Neder-
land geen of nog maar weinig uren formeel leesonderwijs achter de rug hadden. De
groep geletterden bestond uit volwassenen die ongeveer vier jaar basisonderwijs had-
den gevolgd en die een eenvoudige tekst in de taal van her land van herkomst of in het
Nederlands zonder veel haperen konden lezen. De groep kinderen bestond uit kleu-
ters uit groep 2 van ha basisonderwijs, die niet konden lezen en schrijven en geen for-
meel lees- en schrijfonderwijs kregen.

Op basis van de eerste selectie van analfabete volwassenen werd voor de verdere se-
lectie alleen nog geworven bij informanten afkomstig uit Marokko, Turkije, Somalie
of Nederland. Ook allochtone volwassenen die het Nederlands zo goed beheersten dat
uitvoering van her onderzoekbij hen zonder problemen in die taal zou kunnen plaats-
vinden, kwamen in aanmerking. Dat laatste gold bijvoorbeeld voor ongeletterde vol-
wassenen die op jonge (maar niet meer leerplichtige) leeftijd naar Nederland waren
gekomen, al lang in Nederland waren en het Nederlands inmiddels goed spraken,
voor geletterde volwassenen die een aantal jaren in het Nederlandse onderwijs hadden
doorgebracht en voor enkele informanten uit Suriname en Curagio die in het land
van herkomst onderwijs in het Nederlands hadden gevolgd.

Op basis van de eerste gegevens vielen enkele als geletterd geselecteerde informan-
ten af omdat ze, ondanks vier jaar onderwijs, niet konden lezen. Hetzelfde gold voor
enkele informanten die bij nader inzien enige jaren voortgezet onderwijs achter de rug
hadden. Een van de aanvankelijk geselecteerde analfabeten, die twee jaar naar school
was geweest, bleek goed te kunnen lezen en werd bijgevolg aan de groep geletterden
toegevoegd. Twee aanvankelijk geselecreerde kleurers, die meer dan drie jaar op de
kleuterschool hadden gezeten, werden niet opgenomen in het bestand. Uiteindelijk
leverde de selectie een groep op van 72 informanten: 25 analfabeten, 23 geletterden en
24 kleuters.

TABEL 4.2 Geselecteerde kleuters, analfabeten en geletterden per etnische groep.

kleuter andfabeet geletterd

Marokkaans                                                      14                                              14                                              11
Turks                                     3                          3                          5

Somahsch                                 3                          6                          3
overige                                       4                            2                            4

totoal                                          24                             25                             23
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In tabel 4.2 staar een overzicht van de geselecteerde informanten per etnische groep,
gebaseerd op herkomstland bij de volwassenen, en herkomstland van de ouders bil de
kleuters. In hoofdstuk 5 wordt een beschrijving gegeven van andere informantken-
merken.

Van de 14 analfabete Marokkanen spraken er elf Berber en drie Marokkaans-Ara-
bisch, van de geletterden zes Berber en vijf Marokkaans-Arabisch.  Niet van alle  Ma-
rokkaanse kleuters is bekend welke moedertaal ze spreken, maar tenminste zeven
kleuters hebben Berber als eerste taal. De Turkse informanten spraken allen Turks, de
Somaliers Somalisch en de overige informanten (analfabeten uit Suriname en Cu-
ragao, geletterden uit Curagao, Eritrea en Nederland) spraken Nederlands. Van de
overige kleuters waren de ouders van Nederlandse, Tunesische en Chinese herkomst.
Verdere achtergrondgegevens over de informanten worden besproken in hoofdstuk 5.

Instrumenten

In tabel 4.3 staat een overzicht van het onderzoeksinstrumentarium dat bij elke groep
werd gehanteerd." Het onderzoek werd uitgevoerd in vier talen (Nederlands, Berber,
Turks en Somalisch). De toelichting wordt in eerste instantie gegeven aan de hand
van de Nederlandse versie. Vervolgens wordt aangegeven hoe is voorzien in een be-
werking in de drie andere talen.

Bij de keuze van de taken met betrekking tOt kennis van taal en schrift werd, behalve
op de onderzoeksvragen, ook gelet op de uitkomsten van eerder onderzoek bij volwas-
sen analfabeten (zie hoofdstuk 2). Vaardigheden die tegenstrijdige uitkomsten ople-
verden (bijvoorbeeld woordconcept en syllogismen) werden wei geselecteerd, vaardig-
heden die eerder tot zeer eenduidige uitkomsten leidden (bijvoorbeeld foneemdeletie)
niet of in mindere mate. Instrumenten waarvan gebleken was ofverwacht werd dat ze
op bezwaren zouden stuiten bij analfabeten, werden niet opgenomen. Zo werd de
analfabeten bijvoorbeeld niet gevraagd naar simulatie van lees- of schrijfgedrag en
werd een aanvankelijk gekozen beeldverhaal vervangen door een minder complex en
korter beeldverhaal.,4 Bij de selectie van de items per taak werd enerzijds rekening ge-
houden met in eerder onderzoek relevant gebleken kenmerken (zie bij de respectieve-
lijke taken) en anderzijds mer de mogelijkheden die ze informanten boden om te pra-
ten over hun ideeen over taal en schrift. Zo kwamen bijvoorbeeld woorden als boek,

krant.»ovoor in een classificatietaak en werden items als briefof Hij leest een boek ge-
selecteerd voor een woordbeoordelingstaak.
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TABEL 4.3 Overzicht gehanteerde onderzoeksinstrumenten per groep.

domein subdomein instrument kieuter analfabeet geletterd

informant- achtergronden vraaggesprek                     -              +              rt
kenmerken cognitie SPM (Raven)                      -              +              +

classificatie                               +                  +                  +

leesvaardigheid tekst tl                                  -                +                +

kennis van omgevingstaal opschriften                         +               +               +
sch rift logo's                               +               +               +

schrift grafementoets                   +              +              +
hoofdletters                                  -                     +                     +

tekens                       +           +           +

correspondentie                   +               +               +
schrift/spraak

schriftregister eigenschappen                    +               +               +
schrijftaal

kennis van taal fonologisch niveau rilmen                          +             +             +
rijmbeoordeling                 +              +              +
woordsegmentatie               +               +               +

woordniveau objectivatie                        +               +               +
woordlengte-                    +              +              +
beoordeling
woordconcept                     +               +               +
woordbeoordeling                +               +               +
zinssegmentatie                   +               +               +

zins- en tekstniveau zinsimitatie                       +              +              +

syllogismen                        +               +               +
beeldverhaal                            +                  +                  +
volksverhaal                              -                  1                  k

+ = afgenomen, - = niet afgenomen, t =in beperkte vorm afgenomen

De eerste opzet van het onderzoek voorzag in een proefonderzoek bij vijfh zes analfa-
bete informanten. Omdat vrij snel duidelijk werd dat de selectie van en uitvoering bij
analfabeten veel tijd zou vergen," en omdat de proefafnames geen aanleiding gaven
tot ingrijpende wijzigingen, zijn die informanten ook in de definitieve informanten-
groep opgenomen. De belangrijkste aanpassingen nadien betroffen de toevoeging van
twee taken (logo's en correspondentie schrift-spraak) en bij een paar taken een uitbrei-

ding met enkele items. Die gegevens zijn bij deze informanten als ontbrekend geno-
teerd. Hierna worden de taken beschreven zoals die uiteindelijk werden gebruikt. In
bijlage 2 en 3 wordt een overzicht van de gebruikte instrumenten gegeven.
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Infurrnantgegevens

Het vraaMesprek
Het vraaggesprek (zie bijlage 2) was bedoeld om een zo goed mogelijk beeld te krijgen
van de achtergronden, kennis en ervaringen van de analfabete informanten. Her werd
gevoerd aan de hand van een leidraad met vragen over achtergrondgegevens, ervarin-
gen met taal- en schriftgebruik, onderwijs- en leerervaringen en motivatie voor en ver-
wachtingen ten aanzien van lezen en eerste leesonderwijs.

In het gedeelte over demografische gegevens werd gevraagd naar land en plaats van
herkomst, geboortedatum, verblijfsduur in Nederland (indien van toepassing), woon-
situatie, verblijfsduur in Nederland van de partner, werk in het land van herkomSI,
werk in Nederland. Ook werd gevraagd of informanten in een dorp ofstad waren op-

1 16

gegroeta.
De eerste vragen in het onderdeel over ervaringen met taal- en schriftgebruik gin-

gen over taalbeheersing en taalvaardigheid. Gevraagd werd onder meer naar de eerste

taal ("Welke taal hebt u als kind geleerd "), naar beheersing van andere talen ("Spreekt
of verstaat u nog andere taten?"), naar taaldominantie ("Welke taal spreekt u het bes-
te?") en naar taalpreferentie ("Welke taal spreekt u het liefste?"). De andere vragen wa-
ren bedoeld om zicht te krijgen op eventuele ervaringen met schriftgebruik, in het
land van herkomst ("Kreeg u wel eens post  Was er iemand die kon voorlezen of kon

. . .schrijven:  ) of nu in Nederland ("Zijn er gezinsleden die kunnen lezen en schrijven1

Vraagt u wel eens hulp bij lezen en schrijven2 Waarvoori Van wie2"). De ervaringen
met schriftgebruik zijn onder meer relevant omdat deze informanten in een geletterde
omgeving vertoeven.

In diverse bronnen over orale culturen wordt gewezen op een relatiefvitale cultuur
van verhalen, die van de ene generatie op de andere worden overgeleverd (Finnegan,
I977, I988). Het is interessant om te weten of dat ook (nog) geldt voor deze generatie,
om welk type verhalen her zoal gaat en of informanten die traditie ook in Nederland
levend houden en aan hun kinderen doorgeven. Om die ervaringen met 'orale litera-
tuur'  na te gaan werd ten slotte gevraagd of informanten nog verhalen kenden die ze
vroeger gehoord hadden en ofze daar een voorbeeld van konden geven.

De volgende vragen betroffen onderwijservaring en leerervaringen. Eerst werd ge-
vraagd naar eventuele onderwijservaringen in her land van herkomst en in Nederland
("Hoe lang bent u op les2 Bent u in Somalie naar school geweest  Hoelang  Hebt u les
gehad in lezen en schrijven2 Weet u nog hoe dat ging?"). De overige vragen van dit ge-
deelte handelden over wat wel 'schoolse' kennis en vaardigheden wordt genoemd. Dit
onderwerp verdient enige toelichting. In veel alfaberiseringscursussen vormen leer-
stofgebieden als klokkijken, met geld omgaan, enige basale rekenvaardigheid, kennis
van de kalender en orientatie in de (tweedimensionele) ruimte vaste onderdelen. Voor
een deel gebeurt dat, omdat er terecht van uitgegaan mag worden dat deze functionele
kennis onderdeel moet vormen van een basiscursus Nederlands als tweede taal, maar
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voor een deel ook omdat verondersteld wordt dat het hier kennis betrefi die vooral of
uitsluitend in een schoolse context verworven wordt en dus door cursisten die nooit
eerder naar school zijn geweest, nog nier beheerst wordt. Stern (1993:51) haalt, spre-
kend over analfabete leerlingen in het voortgezet onderwijs, een docente aan die op-
merkt: "Bouchra heeft geen idee van tijd: gisteren, morgen, het zegt haar niets. Ook
met de begrippen links en rech IS kan ze niets". Even later concludeert ze: "In termen

van hersenrilpheid bevonden onze leerlingen zich op her niveau van kinderen van vier
tot zes jaar. Maar onze leerlingen waren dertien tot achitien jaar". In sommige publi-
caties wordt gewezen op het ontbreken van fijnmotorische vaardigheden bij analfabe-
ten, in andere op een gebrekkige waarneming, op onbekendheid met de begrippen
links en rechts, de klok, de indeling van de tijd en algemene rekenvoorwaarden ofge-
talbegrip (Van Dijk, 1996, 1997; Markenhof, 1989; Stern, 1993; zie ook Van de Guchte
& Kurvers, I997)· In didactische bijdragen over tweede-taalonderwijs aan volwasse-
nen wordt terecht gewezen op een belangrijk verschil met tweede- taalonderwijs aan
jonge kinderen. Anders dan bij jonge kinderen, die soms ook nog de concepten moe-
ten leren, gaat het bij volwassenen uitsluitend om het leren van nieuwe woorden voor
al bekende begrippen, behoudens uiteraard cultuurspecifieke begrippen (poldeA of
cultureel bepaalde betekenisnuances (Bossers, 1996). Voor analfabeten wordt vaker,
impliciet of expliciet, een uitzondering gemaakt op de algemene waarschuwing om
het leren van concepten niet te verwarren met het leren van nieuwe woorden. Toch
zijn er weinig gegevens beschikbaar over de kennis die analfabeten in deze wei en niet

bezittenbij de start van het alfabetiseringsonderwijs. Bij de intake wordt gescreend op
de aanwezigheid van lees- en schrijfvaardigheid en op mondelinge kennis van het Ne-
derlands als tweede taal en niet op andere kennisdomeinen:

De vragen op dit terrein hadden betrekking op het schrijven van de eigen naam, het
onthouden van afspraken, tellen, rekenen, prijzen lezen, met geld omgaan, klokkij-
ken, omgaan met de kalender, telefoneren, reizen met openbaar vervoer en de weg
vinden. Steeds werd bij die vragen aan de informanten gevraagd of ze die kennis be-

heersten ("Kunt u uw naam schrijven " "Weet u hoe laat het is " "Kunt u prijzen le-
zen " "Weet u welke dag her is vandaag "). Het ging bij deze vragen over gerappor-
teerde kennis, die niet expliciet geverifieerd werd.,8 Wel werd, waar dat terloops en
gemakkelijk kon, doorgevraagd ("Waar let u op als u wil weten hoeveel geld u terug
moet krijgen?") en vervolgens werd gevraagd hoe (ofvan wie) de informanten dat ge-
leerd hadden, om een beeld te krijgen van relevante contexten van informeel leren.

De laatste vragen in het interview waren bedoeld om na te gaan wat de informanten
wilden leren, wat ze precies verwachtten van het onderwijs datze volgden, hoe het toi
nu toe ging en wat een lezer/schrijver allemaal zou moeten leren. Dat waren bijvoor-
beeld vragen als: "Waarom komt u naar de cursus2 Wat zou u willen lezenP Wat doet
iemand die goed kan lezen2 War heeft u tot nu toe al geleerd2 Wat vond u moeilijk 

.Wai wilt u in de toekomst gaan doeni
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De analfabeten kregen alle vragen voorgelegd, de geletterden her gedeelte over de ach-
tergrondgegevens en de ervaringen met taalgebruik en onderwils. Bij vijfgeletterden
werd, ter controle, her interview uitgebreid met alle vragen die ook de analfabeten kre-
gen. De meeste gesprekken werden gevoerd in de eigen taal van de informanten mer
behulp van een tolk/onderzoeksassistent (zie de paragraaf 'Verloop van het onder-
zoek'). Bij de kleuters werd dit onderdeel niet afgenomen. Wel werden enige achter-
grondgegevens genoteerd op basis van informatie die de school verschafte: leeftijd,
set:se. aan:al jaren kleuteronderwijs, ernische groep en voor zover bekend eerste taal.

Classificatie
Classificatie wordt doorgaans beschouwd als een van de wijzen waarop inductief rede-
neren gemeten kan worden (Scribner & Cole, I981; Hessels, I993)· Ontwikkeling
wordt onder meer gekenmerkt door het kunnen negeren van pregnante (visuele) en
functionele kenmerken en het aan kunnen brengen van conceptuele verbindingen via
superordinate constructen. Ook het flexibel kunnen switchen van het ene naar het an-
dere indelingscriterium (kleur, vorm, grootte) wordt als een indicatie van ontwikke-
ling gezien (Hessels, I993; Mpofu & Van de Vijver, 2000). In veel classificatietaken
wordt gebruik gemaakt van geometrische figuren die op enig formeel kenmerk (kleur,
vorm, grootte) geclassificeerd moeten worden. Zowel Luria (1976) als Scribner &
Cole (I98I) gebruikien in hun onderzoek bij analfabeten zowel geometrische vormen
als concrete voorwerpen. Omdat Scribner & Cole vaststelden dat de laatsre een be-
trouwbaarder beeld gaven van de wijze van redeneren van de analfabeten, en omdat de
verwachting was dat informanten hun classificaties beter toe zouden kunnen lichten
bij concrete objecten, werd ook in dit onderzoek niet gekozen voor geometrische vor-
men, maar voor afl)eeldingen van alledaagse voorwerpen.

De informanten kregen acht reeksen van vier afl)eeldingen die allemaal eerst mon-
deling werden benoemd om eventuele verschillen in de interpretatie van de afl)eelding
te voorkomen. Een reeks was bijvoorbeeld raam, kast, spiegel, briL een andere koe, ko-
nijn,  vis  en  bond en een derde  krant,  boek,  briefen foto.  Bij de meeste reeksen (dieren,
glas, meubels, gereedschap, lectuur) kon evenals in het onderzoek van Luria (1976)
een classificatie gebaseerd worden op categorienamen  o f op meer functioneel-visuele
kenmerken. Een paar reeksen boden tegelijkertijd de mogelijkheid om na te gaan hoe
informanten items die te maken hadden met schrift- of taalgebruik classificeerden. De
informanten werd gevraagd aan te wijzen welke van de vier afbeeldingen er niet bij
hoorde en om hun keuze toe Ie lichten ("Waarom hoort die er niet bij2").

Raven's Standard Progressive Matrices
De Standard Progressive Matrices van Raven (Raven, 1962; Raven, Court & Raven,
1992) wordt omschreven als een niet-verbale intelligentietest, die gebruik maakt van
abstracte, figurale items. Om die reden wordt de Raven ook als cultuur-vrij betiteld
(maar zie bijvoorbeeld Beerman, I989; Raven, Raven & Court, I991; Hessels, I993)
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DespM bestaat uit 60 items verdeeld over vijf series van A tot en met E, oplopend in

moeilijkheidsgraad. Deze versie is ook voor volwassenen genormeerd, maar onder-
scheid naar scholingsgraad wordt in de normering niet gemaakt en analfabeten zijn

waarschijnlijk niet betrokken in de normering. Uitspraken over de intelligentie van de
informanten zullen op basis van dir instrument dan ook nier worden gedaan.'  De Ra-
ven werd vooral afgenomen om eventuele verschillen tussen individuen te kunnen
vaststellen en om na te gaan of- en zo ja op welke wijze - ongeschoolden anders om-

gaan met de items dan geschoolden. Omdat bij enkele afnames was gebleken dat afna-
me van de hele torts te veel tijd in beslag zou nemen werd een gedeelte geselecteerd.
De A-serie werd compleet voorgelegd, van de series B, C, D en E respectievelijk tien,
zeven, zeven en vijf items. Aan de hand van het eerste item uit de toets werd, volgens
de siandaardinstructie, uitgelegd wat de bedoeling was. De informanten maakten zelf-
standig de toets.

Leestekst standaardtaal land van berkomst
Om na te gaan ofeen informant in de taal van het land van herkomst kon lezen, werd
een eenvoudige tekst voorgelegd in de standaardtaal van het land van herkomst. Ge-
bruik werd gemaakt van de Arabische, Turkse en Somalische teksten in Lezen over

grenzen (Siemonsma & Sparla, 1998) die bedoeld zijn om bij de intake van cursisten
een globale indicatie te krijgen van de leesvaardigheid in de eigen taal. De informan-
ten werd gevraagd de tekst hardop te lezen en, als dat lukte, aan te geven waar de tekst
over ging. Geregistreerd werd of, en zo ja, hoe de informanten de tekst lazen. Die tekst
werd niet voorgelegd als op basis van het vraaggesprek al gebleken was dat informan-
ten in her geheel nier of juist vloeiend konden lezen. De leestekst werd ook niet afge-
nomen bij de kleuters, omdat er geen reden was Ie veronderstellen dat een van de kleu-
ters zou kunnen lezen in de taal van het land van herkomst.

Kennis van schrift
In onderzoek naar ontluikende geletterdheid gaar het zowel om kennis van het medi-
um (schrift versus spraak) als van her schriftregister, dat zowel lexicaal als grammati-
caal zeer kan verschillen van spreektaal (Chafe, 1982; Halliday, I989; Havelock, I99I).
Om zicht te krijgen op de mate waarin informanten al enige (informele) kennis had-
den opgedaan van geschreven taal, werden - naast her vraaggesprek - enkele taken af-

genomen die een beeld gaven van de mate waarin geschreven omgevingstaal herken-

nen: opschriften en logo's. Uit diverse studies bij jonge kinderen is bekend dat

kinderen die nog niet kunnen lezen, vaak wel een aantal letters kennen, bijvoorbeeld
die van de eigen naam (Bialystok, I995). Ook van volwassen analfabeten is vastgesteld

(Kurvers & Van der Zouw, 1990) dat ze vaak al informeel enige letters hebben geleerd,

soms het hele alfabet. De meeste analfabeten uit dit onderzoek waren at begonnen met
alfabetiseringsonderwijs en hadden in verschillende mate kennisgemaakt met de gra-
femen van het Nederlands. Om die reden werd zowel een grafementoets met alle gra-
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femen van het Nederlands in kleine letters (hierna grafementoets) als her Latijnse alfa-
bet in kapitalen (hierna hoofdleriers) voorgelegd. De taken grafeemkennis en
opschriften boden ook de mogelijkheid na te gaan in hoeverre de informanten gevor-
derd waren in het aanvankelijk lezen in het Nederlands en hoe groot de onderlinge
verschillen waren.

Grafementoets
Gehruik werd gemaakt van de grafementoets uit het leerlingvolgsysteem van het Cito
(Verhoeven,1992). De grafementoets bestaat uit de 34 grafemen van het Nederlands in
kleine letters. De niet-lezers kregen de grafemen voorgelegd  met de vraag of daar let-
ters bij stonden die ze kenden. Wanneer informanten na enkele letters stopten, werd
gevraagd of er nog meer letters bilstonden die ze kenden. Genoteerd werd ofen zo ja,
hoe de grafemen werden aangeduid ( bijvoorbeeld  met de naam van de letter of "Dat
is de letter van mijn naam"). Geletterden werd gevraagd de grafemen te benoemen.

Hoofdletters
De hoofdletters van het Latijnse alfabet werden in willekeurige volgorde gepresen-
teerd. De vragen die gesteld werden, waren dezelfde als bij de grafementoets.

Opscbriften
Voorsianders van niet-stadia modellen van aanvankelijk lezen (cf. Juel, I99I) gaan er-
van uit dat leren lezen een natuurlijk proces is en dat er alleen een kwantitatiefen geen
kwalitatiefverschil is tussen een echte beginner en een iets gevorderde lezer; beginnen-
de lezers leren eerst enkele geschreven woorden herkennen en geleidelijk aan steeds

meer. Vanuit die visie is het denkbaar dat analfabeten geschreven omgevingswoorden
die ze vaker hebben gezien, hebben leren herkennen en benoemen, ook als ze niet in
staat zijn om woorden re lezen die ze nog nook eerder gezien hebben. Om die reden

werd een opschriftentaak afgenomen met I8 veel voorkomende opschriften als kassa,

telejoon, school postkantoor, uitgang, centrum. verboden toegang, inlicbtingen. Bijde op-
schriftentaak werd geen gebruik gemaakt van authentieke lettertypes en kleuren (zie
bij logo's), maar van 66n lettertype in zwart-wit. Wel werd het onderscheid tussen

hoofdletters en kleine letters van de oorspronkelijke opschriften aangehouden. Voor
de analfabeten kon daarmee nagegaan worden of opschriften ook worden herkend als

ze ontdaan zijn van specifieke beeldkenmerken. Deze taak diende - vooral voor de ge-
letterden - tevens om de mate van decodeervaardigheid in het Latijnse schrift na te

gaan.
De analfabeten werd verteld dat veel van die woorden wel eens te zien zijn in de

stad, bij gebouwen ofin winkels en hen werd gevraagd ofdaar ietS bij stond waI ze wel
eens gezien hadden en ofze wisten wat er stond. Wanneer informanten al na een blik

op enkele items stopten, werd gevraagd of er ergens anders nog iets stond wat ze wel
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eens gezien hadden. Genoteerd werden de reacties van de informanten. Geletterden
werd gevraagd wat er stond.

Logok

Logo's worden gekenmerkt door een specifiek gebruik van schrift (lettertype, kleur) al
dan niet vergezeld van een beeldcontext, zoals bijvoorbeeld de gele bogen bij McDo-
nah*. Jonge kinderen (zie hoofdstuk 3) blijken logo's vaak wel te herkennen, maar
daarbij benutten ze vooral de niet-grafische informatie zoals de bogen ofde kleur. De
vraag is of analfabeten logo's herkennen, en zo ja, op basis van welke informatie.

Geselecteerd werden negen logo's van veel voorkomende winkels, openbare gebou-
wen of instituties die frequent te zien zijn in veel steden in Nederland en/ofop recla-
mespotjes op tv  zods  Blokker,  C691,  postkantoor,  McDonalds,  ANWB. De logo's wer-

den gepresenteerd in de authentieke lettertypes en kleuren. De informanten werd
gevraagd  of ze die wel eens gezien hadden  en  o f ze konden vertellen  wat het was.  Bij
globale aanduidingen ("winkel" bijvoorbeeld) werd doorgevraagd ("Wat kunt u daar
kopen2") en soms werd nagegaan welke informatie de informanten benutten ("Waar
ziet u aan dat daar Edab staat2"). Genoteerd werd ofinformanten een logo wel ofniet
herkenden en welke toelichting ze gaven.

Tekens

Jonge, nog niet lezende kinderen blijken over her algemeen een goed onderscheid te
kunnen maken russen schrifttekens en andere 'beeldsymbolen' (zie hoofdstuk 3). Een
variant van de aan Bialystok (I995) ontleende taakwerd voorgelegd om na te gaan hoe
volwassen analfabeten oordelen over schriftkenmerken. In totaal werden 14 verschil-
lende kaartles gebruikt. Enkele kaarten bevatten afbeeldingen (een bloem bijvoor-
beeld), andere in blokletters of cursief geschreven woorden, weer andere krabbels of
willekeurige tekens die al dan niet lineair geordend waren. Anders dan in de taak van
Bialystok werden ook enkele karakters of tekens uit andere schriftsystemen dan het
Latijnse schrift (Chinees, Tamil, Cyrillisch, Arabisch) gebruikt om na Ie gaan of niet-
lezers deze als schrift herkennen, ook als ze niet kunnen lezen.*° De informanten werd
gevraagd de tekens te sorteren op wel of niet 'om te lezen'. Er werd bij verteld dat het
er niet om ging om ofze het zelfkonden lezen, maar ofeen lezer dat zou kunnen. Afen
toe werd de informanten om toelichting gevraagd ("Hoe weet u dat dir kaartje niet om
te lezen  is ").

Correspondentie scbrift-spraak
Jonge kinderen die nog niet kunnen lezen hebben vaak een heel ander idee dan lezers
over hoe een gesproken mededeling zich verhou(it tot diezelfde mededeling op schrift
(zie hoofdstuk 3). Onder meer Ferreiro (I985b) en Homer & Olson (I999) gebruikten
daarbil ter plekke op papier gezette zinnen of woorden. Een soortgelijke taak werd
voorgelegd aan de kleuters en de analfabeten.
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De informanten kregen twee van zulke items voorgelegd (in de eigen taal). De zin-
nen werden opgeschreven en onder bijwijzen nog een keer voorgelezen. Bij de eerste
zin (De kinderen spelen met de bah werd vervolgens bijvoorbeeld gevraagd aan te wijzen
waar het woord  bal zou staan,  of welk woord vooraan  in  de zin stond.  Bij het twee(le
item (De (lr„ geiten) werden een paar van die vragen ook gesteld, maar ook werd een
van de woorden uitgegumd en werd de vraag gesteld wat er nu nog zou staan. In totaal
werden zeven vragen gesteld. De reacties van de informanten werden genoteerd. Bij ge-
letterden werd (met een paar uitzonderingen, om te controleren ofhun reacties waren
zoals verwacht) deze taak niet afgenomen. Zij konden immers lezen wat er stond.

Eigenscbappen gescbreven taal
Kleuters en beginnende lezers houden er soms andere ideeen op na over aard en status
van geschreven taal dan lezers (hoofdstuk 3). Sommigen gaan er bijvoorbeeld van uit
dat onwaarheden niet op papier kunnen staan, anderen dat ongrammaticale zinnen
niet geschreven kunnen worden. Ook denken mensen soms dat niet alle talen zich
even goed lenen om geschreven Ie worden, de standaardmal bijvoorbeeld wel, hun
moedertaal niet (Blanche-Benveniste, I994)· Incidentele observaties die op soortgelij-
ke opvattingen duiden, zijn er ook van volwassen analfabeten (zie hoofdstuk I).

Om een idee te krijgen van de noties die analfabeten op dit gebied hebben, werden
mondeling I4 zinnen voorgelegd in de eigen taal van de informanten met de vraag of
die geschreven kunnen worden. Tien zinnen waren grammaticaal correct. Daarvan re-
presenteerden twee zinnen een absolute onwaarheid (Mijn moeder is een man), andere
eventueel een relatieve (Gisteren regende bet). Drie zinnen waren ongrammaticaal (In de
winkel hken twee banaan) en Edn zowel ongrammaticaal als semantisch onacceptabel
(Eent#kerphnteen is). Eenvande zinnen werd aangeboden in een andere taal dan het
Nederlands of de taal waarin het gesprek gevoerd werd Ue suis tr2sfatibie). Als infor-
manten aangaven dat een zin naar hun oordeel niet geschreven kon worden, werd om
toelichting gevraagd. Als informanten bij een ontkennend antwoord bij de zin Mijn
moeder is een man bijvoorbeeld als toelichting gaven "want dat klopt niet, dat is niet
waar" werd vervolgens gevraagd of de zin desondanks geschreven kon worden. Zo no-
dig werd duidelijk gemaakt dat her er niet om ging of ze zelf een zin konden schrijven,
maar ofbijvoorbeeld iemand die goed kan schrijven die zin op zou kunnen schrijven.

Kennis van taal
De metalinguYstische taken in het onderzoek zijn voor het merendeel ontleend aan
eerder bij volwassen analfabeten ofbeginnende lezers gebruikte taken (zie hoofdstuk 2
en 3), met dien verstande dat steeds ook werd gezocht naar items die extra uitnodigden
om te praten over taal ofschrift. Achtereenvolgens komen aan de orde metalinguisri-

sche vaardigheden op fonologisch niveau (rijmen, rijmbeoordeling en woordsegmen-
tatie), op niveau van her woord (objectivatie, woordlengte, woordconcept en woord-
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beoordeling) en op zins- en tekstniveau (zinsimitatie, syllogisme, beeldverhaal en
volksverhaal).

De plaatsing van een paar taken onder de algemene noemer 'metalinguYstisch'
vraagt enige toelichring vooraf. Een taak kan als metalinguistisch getypeerd worden
als het correcte antwoord alleen gegeven kan worden door op de taal(vormen)  zelf Ie
letten en niet op de referent ofde betekenis, of als een reactie op basis van de referent
of de betekenis toi een ander antwoord leidt dan een reactie op basis van de taalvor-

2I

men.   Volgens die omschrijving kan ook de zinsimitatietaak (al was die in eerste in-
stancie daar niet voor geselecteerd) als metalinguistisch omschreven worden. Het is
immers denkbaar dat de boodschap van een zin herhaaid wordt, zonder op de precieze
vorm te letten. Om dezelfde reden wordt ook het syllogisme als metalinguistisch beti-
teld, zoals ook Scribner & Cole (I98I) en Olson (I994) dat doen, ookal wordi dat door
sommige auteurs gerangschikt onder algemeen cognitieve vaardigheden (cf. Luria,
I976; Stanovich & West, 2000).

Bij de twee narratieve taken (beeldverhaal en volksverhaal) moet bovenstaande om-
schrijving van taal(vormen) verruimd worden tot de intralinguistische relaties in een
tekst, bijvoorbeeld wanneer een informant begrijpt dat een woord als 'jij' in een tekst
betrekking heeft op een eerder genoemd personage in de tekst en niet op de aanwezige

gesprekspartner. In veel Studies wordt de doelbewuste controle over de ordening van
uitingen als metatekstueel betiteld (Garton & Pratt, I994; Gombert, I992). Er moet
samenhang aangebracht worden in een tekst en met linguYstische middelen moet te-
rugverwezen worden naar eerdere linguistische informalie. Daarbij gaar her vooral om
het realiseren van samenhang (coherentie en cohesie).** Bij die taken staar daarom
centraal of er verschil  is  in de wijze waarop geletterden en ongeletterden samenhang

aanbrengen in een verhaal.*3

Rijmen
Rijmtaken worden getypeerd als metalinguistische taken op fonologisch niveau, maar
in veel onderzoek wordi daaraan een andere status toegekend dan foneemmanipulatie-
taken en vaak blijken de scores veel hoger dan bij foneemsegmentatie (zie hoofdstuk 2
en 3). Onder meer Byrne (I998) beschouwt rijmvaardigheid als een voorloper van fo-
neembewustzijn en als een belangrijke vroege voorspeller van decodeervaardigheid.

De informanten kregen 12 woorden voorgelegd met de vraag daarop Ie reageren

met een rijmwoord. Met rijm wordr hier gedoeld op eindrilm (rok-sole, kater-lateR De
informanten kregen verschillende voorbeelden, minimaal drie, om de bedoeling van
de taak duidelijk te maken. Steeds was een van de voorbeelden een rijmwoord op de
eigen naam van de informant en ook werd een voorbeeld gegeven met een niet be-
staand woord. Bij de keuze van de items werd, om woordvindingsproblemen beperkt
te houden, in alle talen zoveel mogelijk gezocht naar korte monosyllabische of bisylla-
bische woorden waarop met meerdere gangbare woorden kon worden gereageerd.
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Wanneer de vertaler bijvoorbeeld zelf al na moest denken over een rijmwoord, werd
gezocht naar een alternatief.

Rijmbeoordeling
De informanten kregen I·1 woordparen voorgelegd, met de vraag aan te geven of die al

dan niet rijmden. Bil de instructie werd teruggegrepen op de rijmtaak (die eerder was

afgenomen) en de informanten werd verteld dat her nu andersom zou gaan: de inter-
viewer noemde twee woorden, de informanten moesten zeggen of die al dan niet rijm-
den. Ter verduidelijking werden minimaal drie voorbeelden gegeven. Bij zes woord-

paren rijmden de twee woorden (man-kan), bij zes andere paren waren de woorden
semantisch verwant, zoals man-vrouw of banden-voeten en bij rwee paren was alleen
van vocaalwisseling sprake (boek-bak) Sommige woorden waren ook in de rijmtaak
gebruikt.*4

Objectivatie: dgerentiatie tussen woord en referent
Objectivatietaken worden doorgaans gehanteerd om na Ie gaan ofinformanten in staar

zijn de aandacht te richten op de taal zelfen de betekenis buiten beschouwing te laten.
Anderen beschouwen juist her kunnen switchen van de betekenis naar de vorm als het
centrale kenmerk. Gombert (I992) omschrijft dit type taken als meta-semantisch.

De informanten kregen de vraag voorgelegd of de namen bond en kat verwisseld
konden worden ("Waarom wel of niet2") en daarna werden ze uitgenodigd mee te
gaan met de suggestie die namen voor de gelegenheid te verwisselen. Vervolgens werd

gevraagd "Welk geluid maakt het dier dat we nu bond noemen2" en "Hoe heet nu het
dier dat blaft ". Steeds werd om toelichting gevraagd. De veronderstelde situatie werd
toegelicht aan de hand van een afbeelding van een hond en een kat.

Woordlengte-beoordelin '
De informanten kregen 12 woordparen voorgelegd met de vraag aan te geven welk van

de twee het langste woord was. De items werden mondeling aangeboden. Bij een aan-
tal items waren de kenmerken van het geschreven en gesproken woord 'congruent
met de grootte van de referent: het langste woord hoorde bij de langste ofgrootste re-
ferent (geit-ol#ant). Bij een ander deel van de items waren de woorden op dat kenmerk
relatief neutraal ( vork-lepeb en bij weer een ander deel van de items was er sprake van

incongruentie, her langste woord hoorde bij her kleinste object (bromfiets-trein). Niet
opgenomen in ander onderzoek, maar hier toegevoegd, was een item waarbij het
woordpaar bestond uit twee eigennamen (Margaretba-LeyL), waarbij de 'lengte' van
de referent geen vaststaand gegeven is. Het contrast in woordlengte varieerde van Edn

toi drie lettergrepen. Twee aanvankelijk geselecteerde woordparen werden naderhand
in de analyses niet meegenomen (vandaar her ontbreken van item I en 8 in bijlage 3),

omdat Hn van de woorden in een van de talen (eenmaal Berber en eenmaal Turks) bij
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nader inzien niet eenduidig als 66n woord gedefinieerd kon worden.16 Bij de woord-
lengretaak zal in de volgende hoofdstukken dus gesproken worden over Io items.

Woordconcept
De taak woordconcept werd ontleend aan het meest uitvoerige onderzoek op dit ter-
rein van Papandropoulou & Sinclair (I974). Een gedeelte daarvan werd ook gebruikt
door Scribner & Cole (I98I).

Alle informanten kregen de vraag voorgelegd ofzij wisten waI een woord was (awar
voor Berbersprekenden) en ofzij dat konden omschrilven.27 Vervolgens werd gevraagd
ofze een voorbeeld konden geven van een woord, van een lang woord en van een moei-
lijk woord. Anders dan in het onderzoek van Papandropoulou en Scribner & Cole
werd ook gevraagd naar een voorbeeld van een lange naam. Ook analfabete volwasse-
nen hebben immers ervaring met heel verschillende namen. De eerste vraag die de in-
formanten steeds kregen was standaard, vervolgvragen werden afgestemd op het eerder
gegeven antwoord. Wanneer een kleuter als voorbeeld van een lange naam een eenler-
tergrepig woord noemde Uan), werd vervolgens geviaagd of hij ook een korte naam
kon noemen, om na te gaan of de begrippen kori en lang niet verwisseld werden.

Woordbeoordeling
Deze taak was vergelijkbaar met een taak die eerder door Downing & Oliver (I974) bij
kinderen, en door Hamilton & Barton (i983) bil volwassenen werd gebruikt (zie
hoofdstuk 2 en 3).

De informanten kregen een reeks items voorgelegd met de vraag aan te geven ofhet
een woord was (awarvoor Berbersprekers). De bedoeling was na ie gaan of er verschil
is in de distinctieve kenmerken die informanten hanteren bilhet beoordelen of iets
een woord is of niet. De belangrijkste dimensies daarbij waren de al dan niet aanwezig-
heid van een heldere referent en de lengte van de uiting. De reeks van 20 items be-
stond uit inhoudswoorden (aap, brief; lopen), verschillende typen functiewoorden (op,
°f. 4, woordgroepen (boge bornen), zinnen (Hij leest een boek) en twee niet bestaande
woorden, een pseudo-woord en een nonsens-woord (dilterk, ntakt). De woorden va-
rieerden in concreetheid (lopen, denken), in getal (aap, buizen) en woordsoort (aap,

tien,  groot,  ofi.
Wanneer een informant bijvoorbeeld bij een zin te kennen gaf dat het een woord

was, werd in tweede instantie de vraag toegevoegd of het ook 66n woord was.18 Men
toe werd de informanten gevraagd hun keuze toe te lichten ("Waarom is tien geen
woord "). Relevant was overigens nier zozeer of informanten de vragen correct kon-
den beanrwoorden, maar waar en om welke redenen ze onderscheid zouden maken
tussen ja en nee; hoe ze, met andere woorden, de items zouden classificeren. Omdat de
reacties op de niet bestaande woorden niet eenduidig gescoord konden worden (een
informant kon zeggen dat dilterkgeen woord was omdat her  niks betekent,  of aange-
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ven dat het wel een woord was waarvan hij de betekenis niet kende), wordt in de
kwantitatieve analyses in hoofdstuk 8 een totaal aantal van [8 items genoemd.

Segmentatie
In een andere veel gebruikte taak in onderzoek naar her woordconcept wordt nage-
gaan of informanten woordgrenzen aan kunnen geven in gesproken taal (zie hoofd-
stuk 2 en 3)·

Bil de segmentatietaak kregen de informanten drie zinnen voorgelegd met de vraag
die 'in kleinere stukjes' te verdelen en aan te geven in hoeveel stukken ze die zin ver-
deeld hadden. Hierbij werd de term 'woord' niet gebruikt om de instructie voor alle in-
formanten gelijk te houden en om zicht te krijgen op de eerste spontane wijze van seg-
menteren van zinnen door de analfabeten. Om diezelfde reden werden ook geen
voorbeelden gegeven. De vraag werd herhaaid met drie verschillende zinnen met zowel

monosyllabische als multisyllabische woorden, zoals De oude man gaat morgen naar bet
ziekenbuis. In alle zinnen kwamen zowel inhoudswoorden als functiewoorden voor.

Daarna werden van elk van de drie zinnen enkele delen, varierend in lengte van
woordgroep naar meerlettergrepig woord naar eenlettergrepig woord, opnieuw voor-
gelegd met de vraag of deze nog verder verdeeld zouden kunnen worden ('progressive
segmentation'). Bij de aangehaalde zin waren dat de volgende onderdelen:
-  de oude man
- ziekenbuis
- oude

- man

De segmentatietaak bestond in totaal uit I2 items: drie zinnen, drie woordgroepen en
zes woorden (vier meerlettergrepig en twee eenlettergrepig).19 Omdat de segmentatie
van woorden sublexicale eenheden betrof, wordt in de bespreking van de resultaten (zie
hoofdstuk 7 en hoofdstuk 8) deze taak uitgesplitst naar woord- en zinssegmentatie.

Zinsimitatie
De bedoeling van de zinsimitatietaak was allereerst om ernstige auditieve problemen
van de informanten uit te sluiten. Een zwak functionerend korte-termijn-geheugen is
een van de oorzaken van ernstige leesproblemen en kon dus een reden zijn waarom in-
formanten niet hebben leren lezen. Er was echter nog een tweede reden om deze taak
voor te leggen. Olson (1994) gaat ervan uit dat letterlijk versus niet-letterlijk taalge-
bruik een notie is die historisch pas met de ontwikkeling van geletterdheid onistaan is.
Ongeletterden zouden dus minder gespirst kunnen zijn op een herhaling van de letter-
lijke zin, maar meer op een herhaling van de boodschap. Als dat waar is, zou verwacht

mogen worden dat de analfabeten vaker dan de geletterden met een vrijere imitatie
van een zin komen, zoals een parafrase of een andere woordvolgorde C Gisteren regende
bet versus  Het regende  gisteren).
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De taak bestond uit IS zinnen, oplopend in lengte van plusminus drie rot plusmi-
nus 14 woorden. De lengre per item kon van taal tot taal enigszins varieren, maar het
algemene patroon was hetzelfde voor alle talen. De bedoeling van de taak werd duide-
lijk gemaakt aan de hand van een paar voorbeeldzinnen. De zin werd eerst duidelijk
voorgezegd en de informanten werd vervolgens gevraagd de zin te herhalen zoals die

gezegd was. Enkele langere zinnen bestonden uit een hoofd- en een bijzin, van enkele
andere zinnen werden twee verschillende woordvolgordes aangeboden.

Syllogismen
In dit onderzoek werden dezelfde syllogismen gebruikt die Scribner & Cole (1981) in
de tweede fase van hun onderzoek gebruikten, bij Hn syllogisme met aanpassing aan
een meer Nederlandse context. In toraal werden vijf syllogismen voorgelegd. Een
voorbeeld is Alle vrouwen in Markije zijngetrouwd Fatma is niet getrouwd.  Woont Fat-
ma in Mark#efAnders dan bij Scribner & Cole werd bij een van de syllogismen afge-
weken van de standaardformulering. In dit geval werden de premissen (nagenoeg de-
zelfde als in een ander item) 'verpakt' in een kort verhaal, om na te gaan of de
narratieve context een andere reactie op zou leveren dan het 'kale' syllogisme. Bijdrie
syllogismen kon het antwoord gegeven worden in termen van'ja' of 'nee', bij de ande-
re twee werd een open vraag gesteld ("Welke kleur heeft die steen?"). Steeds werd de
informanten gevraagd hun keuze roe te lichten ("Hoe weet u dat ")

Beeldverbaal (narratieve productie)
Scribner & Cole (I98I) vonden verschillen russen geletterden en ongeletterden in de
wijze waarop twee teksttaken werden uitgevoerd. In beide gevallen bevatten de produc-
ten van de geletter(len meer informatie en meer explicitering.'° Jonge kinderen slagen
er beter er in een verhaal te 'lezen' naarmate ze meer ervaring hebben met geschreven
taal en verwerken dan ook meer kenmerken van het schriftregister in hun wijze van ver-
tellen, zoals het gebruik van linguistische middelen voor het creeren van samenhang.

De informanten kregen een beeldverhaal voorgelegd uit de Taaltoets voorA#ocbtone
Kinderen in de bovenbouwvan het basisonderwijs (Verhoeven en Vermeer, I996). Her
verhaal gaat over een man die een bananenschil weggooit. Een meisle met een ijsje glijdt
daarover uit en het ijsje valt op de grond. De man koopt vervolgens een nieuw ijsje voor
het meisje. Her beeldverhaal bestaat uit acht plaatjes, genummerd van een tot acht. Ter
introductie werd de informanten expliciet verteld dat hetom een verhaal ging en in welke
volgorde de (genummerde) plaatjes bekeken moesten worden. De informanten werd
vervolgens gevraagd goed naar de plaatjes te kijken en te vertellen wai er gebeUrt. Het
beeldverhaal mochten ze erbij houden tildens her vertellen. Daarna kregen de informan-
ten een paar vragen om vast ie stellen of ze de kern van het verhaal begrepen hadden
("Waarom valt het meisjei; Waarom koopt de man een ijsje ") en een paar vragen om na
te gaan ofze onderscheid maakten tussen fictie en nonfictie (Applebee, I977). Gevraagd
werd bijvoorbeeld: "Zouden we bij dit meisje op bezoek kunnen gaan?"
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Volksverbaal (navertellen)
Een gedeelte van de volwassen informanten werd een kori verhaal voorgelezen uit hun
eigen cultuur. De informanten werd gevraagd goed te luisteren. Na afloop werden
eerst enkele vragen gesteld om na te gaan of ze de kerninformatie begrepen hadden en
in hoeverre ze het kenmerk fictie expliciteerden. Vervolgens werd gevraagd ofze het
verhaal in hun eigen woorden na wilden vertellen. Per taal werd een kori verhaal gese-
lecteerd uit de orale canon (De man metde zeven docbters uit het Berber, Nog Hn ginger

31uit her Somalisch en De gestorven ketel, een Hodja-verhaal uit het Turks).

De instrunienten in de verschillende talen
De taken werden vertaald in her Berber, Somalisch en Turks. Alle instrumenten wer-
den zo mogelijk letterlijk vertaald vanuit het Nederlands, tenzij de bedoeling van de
taak en beoogde subcategorieen van items afwijking van een letterlijke vertaling nood-
zakelijk maakten. Hierna volgt een kort overzicht van de eventuele verschillen in de
taken in de vier olen.

In de instructies bij de verschillende taken werden de (meta)linguistische termen le-
zen, scbrijven, letters, verbaal, woorden rijm(en) gebruikt. De termen lezen, scbrijvenen
letters leverden geen probleem op bij de vertaling in het Berber, her Turks en het So-

malisch. Ook het woord verbaalkent in alle hier gehanteerde talen een direct equiva-
lent. Dat gold niet voor de termen woord en  rilm. Het Berber kent geen equivalent
voor de Nederlandse term woordY Voor geletterden zou dat geen probleem geweest
zijn, omdat in plaats daarvan de Arabische term voor woord (kaiime) gebruikt zou
kunnen worden. Voor de analfabeten was dat niet zo. Het woord rijm kent geen equi-
valent in het Berber en het Somalisch. Bij de betreffende taak wordt toegelicht welke
oplossing daarvoor is bedacht. Daar wordt ook aangegeven welke items in de verschil-
lende talen afwijken van het Nederlands (zie voor een overzicht bijlage 3).

Identiek (met een letterlijke vertaling van de instructie in de moedertalen) waren de
taken grafemen, hoofdletters, opschriften, logo's, tekens, beeldverhaal, classificatie en
de spM van Raven.

Het vraaggesprek, de taak objectivatie en de zinsimitatietaak werden vertaald in de
taal van de informanten (het vraaggesprek tijdens de afname). De leesteksten in de
eerste taal verschilden per definitie, maar waren voldoende gelijkwaardig (kort en een-
voudig) om globaal te kunnen beoordelen of informanten al dan niet konden lezen in

de eigen taal.

Correspondentie scbrift-spraak
De eerste zin uit deze taak werd in het Berber en Somalisch letterlijk vertaald en lever-
de in beide ralen een zin op met tenminste vier woorden. Voor het Turks was, omdat

letterlijke vertaling drie woorden opleverde, een kleine aanpassing van de inhoud no-
dig. Letterlijke vertaling van her tweede item (De drie geiten) zou zowel in het Turks
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als in het Berber rwee woorden opleveren. In het Berber is her item daarom veriaald in
33Tnayen tyattin ('twee geiten'), in het Turks in Of kiifuk ked ('Drie kleine geiten').

Eigenscbappen scbrij»al
De items voor de taak eigenschappen schrijftaal werden in alle talen letterlijk vertaald.
Bij vertaling van de ongrammaticale zinnen werd eenzelfde type schending (getal,
woordvolgorde) gebruikt als in het Nederlands.

Rijmen
Zowel in het Berber als in her Somalisch bestaat er geen equivalent voor het woord rij-
men. Omdat de bedoeling van de taak steeds uitgelegd werd aan de hand van meerde-
re voorbeelden, was dat minder problematisch dan bij de term 'woord'. In beide talen
werd daarnaast de omschrijving 'hetzelfde klinken' gebruikt. De rijmtaak bestond in
her Nederlands uit tien monosyllabische woorden als kan en twee bisyllabische woor-
den als banden. Omdat zowel het Berber als het Somalisch relatiefweinig monosylla-

bische woorden kennen, zijn meer items bisyllabisch dan in het Nederlands en het
Turks. Hetzelfde geldt voor rijmbeoordeling.

Woordlengte beoordeling
In elke taal werden woordparen gezocht die voldeden aan her criterium congruent,

neutraal, niet-congruent. Het niet-congruente paar slang-kikker is in het Somalisch
bijvoorbeeld mas-qoolley (slang-vogeltje);  het  congruente paar geit-olfant is in her
Turks keci-suagiri (geit-nijlpaard). In alle vier de talen varieert het aantal syllaben van
Edn (geit, jir) toi vier (centimeter,  busbkuleeth.

Woordconcept
Het Turks en Somalisch kennen een term voor woord die vergelijkbaar is met het Ne-
derlandse begrip woord, respectievelijk kalime en eray. Het equivalent in her Berber
dat de term woord het dichist benadert, awar, kan geinterpreteerd worden als 'stukje
spraak' of'iets zeggen.' Awar kan dus 6dn woord zijn, maar ook meerdere woorden
omvatten. Bij de afname in het Berber werd de term a.war gebruikt. Daarnaast werd
ook gebruik gemaakt van het Nederlandse woord34 Voor het overige waren de vragen
in alle talen gelijkluidend.

Woordbeoordeling
De indeling van de items naar meerwoorduitingen versus afzonderlijke woorden, naar
woordsoorten en concreetheid werd in alle talen gehandhaafd. Kleine variaties in de
items komen voor bij de functiewoorden. De items op en de, die in het Somalisch niet
als afzonderlijk woord vertaald kunnen worden, zijn vervangen door ka (een voorzet-
sel dat onder meer met aan vertaaid kan worden) en ama ('of). De enige wijziging in
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de Turkse versie is bir (66n) in plaats van het Nederlandse de. In her Berber is sadu

('onder') gebruikt in plaats van het Nederlandse op.

Segmentatie
De items van de segmentatietaak werden in alle talen zoveel mogelijk letterlijk ver-
taald. Dat leverde - op 6dn item in het Somalisch na - eenzelfde verdeling over zin-
nen, woordgroepen, meerlettergrepige en eenlettergrepige woorden op als in her Ne-
derlands (al varieerde dc lengte enigszins). .Alleen item 7 (duka) is in her Somalisch een
tweelettergrepig woord, in alle andere talen is dat item monosyllabisch. Afhankelijk
van het land van herkomst van de informanten werd het land in de items 3 en 7 ge-
noemd als Somalie, Turkije of Marokko, alle drie meerlettergrepige woorden.

Verloop van het onderzoek

Het onderzoek werd uitgevoerd door de onderzoeker, ondersteund door een native
speaker van respectievelijk het Berber (Mina Lhajoui), van het Somalisch (Achmed
Farah Ali) en een geoefende spreker van het Turks (Nadia Everstijn), die ook de taken
vertaalden en de audio-opnamen uitwerkien. Bij de kleuters assisteerde Femke
Klomp, die eveneens de audio-opnames uitwerkte.8 Daaraan voorafgaande werden de
inhoud en de bedoeling van de verschillende taken uitvoerig besproken. De Somali-
sche tolk was na enige tijd helaas niet meer beschikbaar en ook een vervangster was er
slechts kort. In de tweede fase van het onderzoek is voor het Somalisch verder inciden-
teel gebruik gemaakt van een op locatie gezochte gevorderde spreker. Enige aanvullen-
de transcriptie- en vertaalarbeid werd verricht door enkele Somalische studenten. Bij
uitvoering van het onderzoek in het Somalisch waren zowel de onderzoeksassistent als
de onderzoeker aanwezig. Een gedeelte van de gesprekken in het Berber, Nederlands
en Turks werden door de onderzoeksassistenten alleen uitgevoerd.

Afname bijde volwassenen
De afname bij de volwassenen vond plaats op verschillende tijdstippen tijdens her
schoollaar in de periode tussen 1997 en I999. De meeste afnames vonden plaars in het
schooljaar I997-I998, enkele daarvoor en een gedeelte daarna. De afname vond plaats
in een aparte ruimte op de locatie waar de informanten ook les hadden. Bij vier infor-
manten werden de gesprekken thuis gevoerd. Op het moment dat het gesprek gevoerd
werd, hadden alle informanten al kennis gemaakt met de interviewer. Het gesprek
opende met enkele in formele vragen over bijvoorbeeld de gezondheid of de kinderen
van de informante en met een toelichting op de gang van zaken. Ter informatie werd
verteld waar de vragen over zouden gaan, werd erop gewezen dat alles anoniem gere-
gistreerd zou worden en dat de informanten aan konden geven als ze geen antwoord
wensten te geven op een vraag. Ook werd er toestemming gevraagd de taken op te ne-
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men op audio-cassette. Het vraaggesprek werd gevoerd in de eigen taal van de infor-
manten, tenzij de informanten goed Nederlands verstonden en spraken.

Het onderzoek begon met her vraaggesprek. De afname daarvan duurde gemiddeld
drie kwartier met een spreiding van ongeveer een half uur. Omdat het bij dit vraagge-

sprek deels ging over persoonsgegevens, werd dit niet opgenomen. Afhankelijk van de
duur van het vraaggesprek en het tijdstip van de dag, werd het vraaggesprek gevolgd
door enkele taken, te beginnen mer de zinsimitatietaak omdat die een tamelijk na-
tuurlijke overgang vormde naar het aanzetten van de cassetterecorder en over het alge-
meen als een eenvoudige taak werd gezien. In totaal vijfinformanten wilden geen au-

dio-opnamen; in die gevallen werden alleen aantekeningen gemaakt. Na maximaal
anderhalf uur werd gestopten een vervolgafspraak gemaakt. Bij een deel van de analfa-

36bete informanten was een derde sessie nodig.

De meeste taken werden afgenomen in een vaste volgorde, met als uitzondering de
taken classificatie, tekens en beeldverhaal waarbij met beeldmateriaal werd gewerkt.
Die werden naar bevind van zaken ingezet op een moment dat een informant enigs-
zins vermoeid werd van het praten alleen. In alle gevallen werd de taak woordconcept

afgenomen voor woordbeoordeling, rijmen voor rijmbeoordeling en opschriften voor
logo's. De meest gehanteerde volgorde was de volgende: zinsimitatie, opschriften, 10-
go's, woordconcept, woordbeoordeling, objectivatie (hond-kat), woordlengte beoor-

deling, hoofdletters, rijmen, rijmbeoordeling, segmentatie, classificatie, eigenschap-
pen schrijftaal, syllogismen, beeldverhaal, grafemen, correspondentie schrift-spraak,
tekens en - bij een gedeelte van de informanten - het volksverhaal. De spM (Raven)
werd groepsgewijs afgenomen en individueel bij vijf informanten die afwezig waren

op het moment van groepsafname.
Bij alle taken werd begonnen met de instructie op papier. Wanneer een informante

te kennen gaf niet te begrijpen wat de bedoeling was, werd de instructie herhaald met
andere woorden of werden meer voorbeelden gegeven dan bij de instructie stonden.
De bedoeling van de taken was de meeste geletterden meteen duidelijk. Bij zinsimita-
tie, opschriften, logo's, classificatie, grafemen, hoofdletters en syllogismen was de be-

doeling van de taak ook de meeste analfabeten naar eigen zeggen mereen duidelijk.
De instructie aan de analfabeten bij enkele metalingustische taken leverde meer

problemen op. Bij de rijmtaak begrepen enkele analfabeten niet precies wat de bedoe-
ling was. In die gevallen werden meerdere voorbeelden gegeven, net zo lang toi de in-
formant te kennen gaf dat ze het snapte. Wanneer informanten  bij de taken eigen-
schappen schrijftaal en tekens hun eigen vaardigheid als referentiepunt namen ("Nee
dat kan ik niet schrijven") werd nogmaals benadrukt dat het er niet om ging ofzij dat
konden schrijven/lezen, maar of iemand anders dat zou kunnen, de docente bijvoor-
beeld. De eerste vraag bil de objectivatietaak (hond-kaI) leverde vaak een dermate stel-

"lig ' nee  op, dat de informanten het uitgangspunt bij de tweede vraag ("Stel dat we
het toch zouden doen") niet accepteerden. In die gevallen werd benadrukt dat de in-
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formanten gelijk hadden ("Dat kan niet") en dat alleen voor de gelegenheid die na-
men toch even verwisseld werden.

De |astigste taken om uit te leggen aan de analfabeten bleken de taak woordconcept
en de segmentatietaak. Veel analfabeten wilden bij de eerste taak graag voorbeelden
van de onderzoeker horen voor ze zelf met voorbeelden kwamen. Omdat dat bij de
woordconcepttaak waarschi inlijk analoge voorbeelden op zou leveren, werden de in-
formanten aangemoedigd zelfiets te noemen. Steeds werd benadrukt dat het niet ging
om goed of four, maar om wai zii dachten. Verschillende informanten gaven bij de
segmentatietaak Ie kennen niet te snappen war ze moesten doen ("Wai moet ik in
stukjes verdelen?") en wilden graag dat de onderzoeker voordeed wat de bedoeling
was. Wanneer een tweede aanmoediging en toelichting zonder succes bleef werd een
voorbeeld gegeven van segmentatie in woorden. In enkele gevallen noemden infor-
manten bij de segmentatie van zinnen alleen een getal; in dat geval werd gevraagd hoe
ze aan dat aantal kwamen.

Tijdens de uitvoering bleek vrij snel dat het vragen om toelichting in termen van

waarom ("Waarom is dat een moeilijk woord, denkt u2"; "Waarom noemt u dat
lang?") door verschillende informanten opgevat werd als een impliciete afkeuring van
het eerder gegeven antwoord ("Het was blijkbaar niet goed wat ik zei") hetgeen vervol-
gens tot een ander antwoord leidde. Daarom werden, waar mogelijk, vragen om toe-
lichting gesteld in termen van "Hoe weet u dat " of "Waar ziet u dat aanT', die een be-
tere oritntatie op toelichting boden. Vaak werd overigens ook ongevraagd toelichting
gegeven. Daarbij viel op dat een toelichting bij ontkenning ("Dat is geen woord", "Dat
rijmt niet") kennelijk veel makkelijker te geven is dan bij een bevestigend antwoord.

De Raven (SPM) werd groepsgewijs afgenomen. De analfabeten bleken op verschil-
lende manieren te werk te gaan bij de oplossing van de items. Sommigen pakten bij-
voorbeeld de liniaal erbij om te passen en te meten, anderen draaiden het papier enke-
le keren in de hoop zo tot een goede oplossing te komen. Op een van de locaties bleek
na afloop 66n toetsboekle zoek, het boekje van de analfabete Rima. Zij vond de taak
erg moeilijk en probeerde vaak hulp ie krijgen van de docente of de onderzoeker. Een
week later bleek haar boekje er weer te zijn, compleet en fouttoos ingevuld. Rima had
kennelijk met behulp van familieleden net zo lang zitten puzzelen tot de taak toi een
goed einde was gebracht.17 De geletterden leken vaker als een lezer naar de matrices te

kijken: van links naar rechts en van boven naar beneden.
Bij alle taken werd doorgegaan naar een volgend item, wanneer informanten, ook

na aanmoediging, het antwoord niet zeiden te weten.
In de volgende hoofdstukken zal blijken dat her aantal afnames bij de verschillende

taken varieert en dat afname van alle taken niet bij elke informant gerealiseerd is. Daar

zijn verschillende redenen voor: bevalling, ziekte of ziekte van een kind, terugkeer
naar het land van herkomst, afwezigheid om onbekende redenen, uitval van lessen en
een enkele keer een verzoek om een bepaalde taak over te slaan ("Dat kan ik toch
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niet"). Edn analfabete informant had na een gedeelte van de taken geen zin meer om
nog verder mee Ie werken aan het onderzoek.

Afname bij de kleuters
Anders dan aanvankelijk de bedoeling was, hebben de meeste afnames bij de kleuters
in het Nederlands plaats gevonden omdat vrij snel bleek dat dat gemakkelijker was
dan afname in de moederraal. Bij vij f kleuters is een decl van de taken in het Berber af-

genomen.
De afname bil de Weuters vond plaars in een periode van enkele dagen tijdens de

laarste maanden van het schooljaar. Op een van de scholen was de leerkracht overigens
- ter introductie op de aanstaande overgang naar groep drie - net begonnen enkele ge-
schreven woorden Ie introduceren (boom, roosen vis) en die met de kinderen te ontle-
den in afzonderlijke letters ( v-i-s). De afname vond plaats in een afzonderlijke ruimte
in het schoolgebouw. Per kleuter duurde de afname ongeveer een halfuur A drie kwar-
tier, onderbroken door een pauze. Omdat afname van alle taken teveel bleek voor
sommige kleuters, werden de taken woordconcept, de twee rijmraken, het beeldver-
haal, syllogismen, grafementoets en logo's zoveel mogelijk bij elke kleuter afgenomen
en werd afname van de andere taken gevarieerd. Het vraaggesprek, de spM en her
volksverhaal werden nier afgenomen bij de kleuters en van de lettertoetsen werd er
maar Edn afgenomen (behalve bij enkele kleuters die ook graag bij de andere letter-
kaart wilden vertellen welke letters ze kenden).

De instructie verliep op dezelfde manier als bij de volwassenen, zij het dat enkele ta-
ken waI kindgerichter werden geintroduceerd. De zinsimitatietaak bijvoorbeeld werd
geintroduceerd als een papegaaien-spellerje. Veel kleuters segmenteerden de zinnen
van de segmentatietaak zowel verbaal als motorisch: zij noemden afzonderlijke seg-
menten van de zin met een pauze ertussen en maakten tegelijkertijd 'hak'-gebaren met
hun handen. Bij een deel van de kleuters was er weinig correspondentie tussen de

mondelinge segmentatie en de gebaren: de stem deed iets anders dan de handen. In
die gevallen werd de mondelinge segmentatie als maar aangehouden. Bij enkele kleu-
ters die het moeilijk vonden langer dan tien minuten te blijven zitten en zich te con-
centreren, werd tussendoor ter afwisseling een bewegingsspelletje gedaan, als was het
een onderdeel van de reeks taken. Bij 66n kleuter moest de afname na een paar taken
worden afgebroken. Hij zweeg. De meeste kieuters vonden het overigens vooral leuk
om mee te gaan en waren heel wat 'loslippiger' dan de meeste volwassenen. Zij leken
over het algemeen ook minder bezorgd over her feit ofze wel goed snapten wai de be-
doeling was, gaven bijna allemaal spontaan antwoord op de vragen. maar niet allemaal
ook nadere toelichtingen. "Dat weet ik gewoon" was geen ongebruikelijk antwoord
op de vraag "Hoe weet je dat "



HOOFDSTUK 5

De analfabeten: vraaggesprek en cognitieve
vaardigheden

"Ik kom nog letters tekort."

Inleiding

Segna [57] is 26 jaar en sinds een jaar in Nederland.' AIs ze vertelt dat ze uit Ivoorkust
komt, pak ik (om me een beeld te vormen) een kaart van West-Afrika die toevallig in
her lokaal ligt. Segna reageert meteen met. "Ik kan dat niet" (kaart lezen bedoelt ze).
Het dorp waar ze vandaan komt staat natuurlijk niet op de kaart en ik vraag bij welke
stad ze in de buurt woonde. Ze noemt Agboville. Segna reageert verrast als ik vraag of
ze ook in de buurt woonde van de rivier Agndbi die ik op de kaart zie: "Ja, hoe weet jij
dat>"*

Diham  [56],  33 jaar en domstig uit Marokko, is sinds zijn achttiende in Neder-
land. Hij is noch in Marokko, noch in Nederland ooit naar school geweest. Hijvertelt
dat hij meteen aan het werk moest en dat hij vooral op straat Nederlands leerde. Di-
ham rijdt auto en ik vraag hoe hij de weg vindt als hij verder weg gaat. "Makkelijk ge-
noeg", zegt hij. "Bijvoorbeeld als je naar Amsterdam moet. Je vraagt eerst aan iemand
om te kijken en die vertelt je dan hoe je moet rijden. Dus bijvoorbeeld eerst de 12, dan
de A27 Ofzoiets en bij de grote Chinees eraf. Dat onthoud je dan". Als ze naar Marok-
ko gaan, kan hij meestal achter een andere auto aanrijden.

Zadikha [74] is 29 jaar, komt uit Marokko en is een paar jaar in Nederland. Ze is in
Marokko nooit naar school geweest. Even later blijkt dat ze een eenvoudige tekst in
het Arabisch kan lezen (ze hapert bij langere woorden) en de inhoud kan navertellen.
Op mijn verbaasde reactie vertelt ze dat haar man haar lezen heeft geleerd.

Zeral [50] is 54 jaar, komt uit Marokko en was een van de eerste gastarbeiders in
Nederland. Hij moet vaker met zijn vrouw, die ook analfabeet is, naar het ziekenhuis
en vertelt hoe hij zijn weg probeert te vinden naar de juiste afdeling. Hij leerde letten
op dingen die hij wel herkent, cijfers bijvoorbeeld, ofeen van de letters van zijn eigen

"'..
naam.   Je ziet biJvoorbeeld dat het de langste naarn is op een bord, of twee dezelfde
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letters achter elkaar". Zeral lacht als ik vraag of hij desondanks wel eens verdwaald is.
'Ja", zegr hij, "maar ik heb een mond gekregen om te vragen".

Hilabdu [II9] is 40 jaar, komt uit Somalie en is sinds zes jaar in Nederland. We
wachtenop detolkenhij belt even een vriend. Hij pakt een telefoonboekje, waarin zo
te zien alleen nummers staan en geen namen. Hij gaat met zijn vingers de nummers
langs, waI sneller bij een niet-lokaal nummer, iets langzamer bij de lokale nummers,
totdat hij het nummer gevonden heeft. Even later praten we over verhalen die hem
vroeger verteld zijn. Ik vraag aan de tolk of Hilabdu iets kan vertellen over de manier
waarop die verhalen verteld werden. De tolk reageert meteen zelfi "Ja, 's avonds buiten
of in huis en niet zoals hier in Nederland, op de rand van het bed en dan meteen sla-

pen".

Deze en veel andere onderwerpen kwamen aan bod in de gesprekken met de analfabe-
te informanten over hun achtergronden en migratiegeschiedenis, hun taal- en schrift-
gebruik, hun informeel verworven kennis, hun verwachtingen en opvattingen over le-
zen en leesonderwijs. Er kwamen ook andere, interessante onderwerpen ter sprake
waarover hier niet of nauwelijks bericht zal worden.

Op de gesprekken met Zeral bijvoorbeeld zal slechts zeer summier ingegaan wor-
den, hoezeer daaruit ook zou kunnen blijken dat analfabetisme heel goed samen kan
gaan mer maatschappelijke redzaamheid (zie ook Kurvers & Van der Zouw, I990;
Wesdijk, I999). Bij mijn eerste bezoek aan Zeral kom ik aan bij een huis met in de
voortuin broederlijk naast elkaar een fraai beschilderd Marokkaans bord en een Hol
landse tuinkabouter. In de kamer hangt een slinger met de tekst "Gefeliciteerd" (de
jongste dochter is jarig). Ik kom te laat (verdwaald) en Zeral vraagt waarom ik niet
even gebeld heb, dan had hij me van de trein kunnen halen. Zeral is 54 jaar, sinds 31

laar in Nederland en nooit naar school geweest. Hij heeft zes kinderen. Zijn vrouw zit
sinds kort op alfabetiseringsles. Hij begint te vertellen, over zijn aankomst in Neder-
land, toen de politie nog vriendelijk was en mee ging zoeken naar een huis. Over zijn
werk in de milnen, en later in een steenfabriek. Over her eerste woord dat hij leerde
('sjeurktr', Limburgs voor'kruiwagen'). Over zijn lidmaaischap van de personeelsver-
eniging, waar hij, omdat hij toch moeilijk notulen kon maken, samen met een collega
belast werd met de organisatie van de Sinterklaasviering en de uitstapjes. Over pensi-
ons en de sterk gegroeide woningprijzen, over het prachtige Atlasgebergte en de va-
kanties daar. Twee uur later maken we een vervolgafspraak. Dan vertelt hij, met hulp
van zijn vrouw, verhalen uit Marokko. Aan mijn taken komen we ook dan nauwelijks
toe.

Het zal ook niet gaan over de traumatische ervaringen van sommige informanten
in het land van herkomst, over de ingewikkelde gebruiksaanwijzingen bij medicijnen,
over hun trots op een kind dat judokampioen werd, dat naar het vwo ging ofeen goe-
de baan heeft, ofjuist over de zorgen om kinderen waar her niet goed mee gaat.
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Centraal in dit hoofdstuk staan de analfabete volwassenen, de kerngroep in dir onder-
zoek. Op twee onderdelen, namelijk achtergrondgegevens en enkele cognitieve vaar-

digheden, worden zij daarnaast vergeleken met een of beide referentiegroepen: de
laagopgeleide geletterde volwassenen en de kleuters. In de volgende paragraafworden
eerst enige vergelijkende achtergrondgegevens van de twee groepen volwassen infor-
manten gepresenteerd. Die vergelijking is relevant, omdat de analfabeten in meer op-
zichten kunnen verschillen van de geletterden dan de selectiecriteria doen vermoeden.
Het is bijvoorheeld denkbaar dat analfabeten over het algemeen ouder zijn dan gelet-
terden, verhoudingsgewils meer afkomstig zijn van het platteland of in heel andere ar-
beidsomstandigheden verkeren (Scribner & Cole, I98I; Kurvers & Van der Zouw,
I990). Die vergelijking wordt gemaakt op basis van de demografische gegevens die zo-
wel bij de analfabeten als bij de geletterden zijn verzameld (sekse, leeftijd, verblijfs-
duur, woon- en leefsituatie, verblijfsduur van de eventuele partner en werk), op basis
van de antwoorden op de vragen over taalgebruik in het gezin, over taalpreferentie en
taaldominantie en over eventuele kennis van andere talen dan de moedertaal.

Vervolgens wordt nader ingegaan op de gesprekken met de analfabete informan-
ten, de kerngroep uit dit onderzoek. Met de analfabeten werd namelijk uitgebreider

gesproken over (eerdere) ervaringen met schriftgebruik en orale verhaalcultuur, over
motieven en verwachtingen ten aanzien van leesonderwijs en over de verwerving van
vormen van kennis en vaardigheden die doorgaans als schoolse kennis worden gety-
peerd.' De informanten werd gevraagd hoe zij zelf die kennis inschatten en, indien
van toepassing, hoe ofvan wie ze een en ander geleerd hebben. In de toelichting op het
vraaggesprek (zie hoofdstuk 4) werd er al op gewezen dat geen poging is ondernomen
die zelfrapportages systematisch te verifilren. Hoe valide die gerapporteerde kennis is,
kan dan ook niet met zekerheid gezegd worden. Wel bleek met regelmaat dat infor-
manten die kennis ook meteen demonstreerden. Omdat presentatie van de gegevens
per vraag uit elkaar haalt waI in de gesprekken samenhang vertoonde, wordt in de pa-

ragraaf over het vraaggesprek eerst een voorbeeld gepresenteerd van een gesprek met
een analfabeet. Daarvoor is een gefingeerd interview gemaakt in de vorm van een
montage van citaten uit verschillende gesprekken, waarin de meest frequent gegeven
antwoorden verwerkt zijn. In de rest van deze paragraafworden de frequenties van de
verschillende typen antwoorden op de vragen over schriftgebruik, informeel verwor-
ven kennis en motivatie en verwachtingen gepresenteerd. De wilze waarop de ant-
woorden van de informanten werden gecodeerd, wordt, indien relevant, ter plekke
toegelichr. Indien van toepassing en zinvol, worden de gegevens van enkele geletter-
den met wie deze gesprekken eveneens in de uitvoerige vorm plaatsvonden, ter verge-
lijking toegevoegd.

In de paragraaf'Cognitieve vaardigheden' worden de twee cognitieve taken bespro-
ken, de classificatietaak en de Raven Standard Progressive Matrices. De classificatie-
taak is bij zowel bij de kleuters als bij de volwassenen afgenomen, de spM alleen bij de
volwassenen. In de laatste paragraaften SlOtte worden de belangrijkste uitkomsten sa-
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mengevat. Op de leestaak in de eigen taal wordt in dit hoofdstuk niet meer apart inge-
gaan. Alle geletterde informanten konden lezen (zij het een paar niet erg vloeiend), de
analfabeten,  op Edn  uitzondering na,  niet.  Die uitzondering is Zadikha  [74], die een
eenvoudige Arabische tekst kon lezen.4

Demografische gegevens van de volwassen informanten

In tabel 5.I staan de gemiddelde leeftijd, verblijfsduur in Nederland van informant en
partner en onderwilservaring van de volwassen informanten.'

TABEL 5.1 Gemiddelde leeftijd, verblijfsduur in Nederland, verblijfsduur van de partner en aantal

jaren onderwijs van analfabete en geletterde informanten.

onalfabeet n=25 geletterd n=23              homogeniteitvan versch#
variantie

gem. sd gem. sci df F t
leeftijd 38.80 10.88 33.95 10.97 1,46 0.01 1.53

verblijfsduur 13.38 10.11 9.52 7.07 1, 42.71 5.26* 1.52

verblijfsduur partner 16.04 8.55 17.31 6.87 1, 35 1.22 -0.48

ondentvijs 0.40 0.76 4.61 1.34 1, 34.31 5.02* -13.22**

* P< 0.05, ** P< 0.01

De analfabeten zijn gemiddeld bijna 39 jaar oud, zijn ruim I3 jaar in Nederland en hun
partners gemiddeld I6 jaar. Vergeleken met de geletterden zijn ze zowel ouder als lan-
ger in Nederland, maar de spreiding is groot en her verschil met de geletterden is der-
halve niet significant. Bij de analfabeten varieert de leeftild van IS tot 63 jaar, bil de ge-
letterden van I, tot 59 jaar. De verblijfsduur van zowel ongeletterden als geletterden
varieert van enkele maanden tot meer dan 25 jaar. De variatie in verblijfsduur, zowel
van de informanten als van hun partners, is mede een gevolg van het feit dat het bij
beide groepen gaat om zowel nieuwkomers als om informanten die al lang in Neder-
land zijn en die op latere leeftijd alsnog de stap naar educatie hebben gezet. De analfa-
beten zijn gemiddeld minder dan een half jaar naar school geweest, de geletterden
ruim viereneenhalfjaar. Verreweg de meeste analfabeten (zie bijlage 4 voor een over-
zicht) zijn in her land van herkomst in het geheel niet naar school geweest. Zes analfa-
bere informanten hebben eerder Un A twee jaar basisonderwijs gevolgd of een korte
periode les gehad als volwassene. Niet in de tabel opgenomen is het feit dat ook de pe-
riode dat de informanten inmiddels op een alfabetiseringscursus zitten, varieert van
ongeveer enkele weken toi  meer dan een jaar. Daarbij gaat het om niet-intensief on-
derwijs van S h 6 uur per week.6

In tabel 5.2 staat een overzicht van de verdeling van enkele andere achtergrondgege-
vens per groep. De aanduiding'onbekend' staat voor ontbrekende gegevens. Met een
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van de analfabete informanten [I32] is het vraaggesprek alleen in beknopte vorm ge-
voerd. Voor berekening van de chi-kwadraat zijn de antwoordcategorieen bij leefsitu-
atie en betaald werk gereduceerd tot twee (respectievelijk wel of niet compleet gezin en
wel of niet betaald werk).7

TABEL 5.2 Analfabeten en geletterden, verdeeld naar sekse, herkomstplaats, leefsituatie en

(betaald) werk.

ancilfobeten getetterden Chi-kwadmat

(df=1)

sekse vrouw                                                    19                            19                         0.32

man                                                         6                              4

herkomstplaats dorp                                           13                       11                    0.09
(kleine) stad                                          12                            11
onbekend                       -              1

leefsituatie met partner en kinderen                  15                         12                      0.38
alleen                                                 1                           2
met partner                             2                    3
met kinderen                            6                    3
onbekend                      1              3

betaald werk geen                                                      22                            17                         3.68
ongeschoold                            1                     3
thuiswerk                                            -                           2
vut                                1                 -

onbekend                      1              1

* p<0.05, ** p<0.01

Ook deze achtergrondgegevens van de analfabete informanten zijn vergelijkbaar met
die van de groep geletterden. In beide groepen zijn vooral vrouwen vertegenwoordigd
en in beide groepen is ongeveer de helft van de informanten afkomstig van het platte-
land en de helft uit een kleine ofgrote stad. De meeste informanten uit beide groepen
leven met partner en kinderen. Er zijn meer alleenstaande ouders onder de analfabe-
ten, op 66n na alleenstaande moeders. De analfabeten hebben (op 66n na, die in een fa-
briek werkt) geen werk buitenshuis, voor het merendeel omdat ze moeder en huis-
vrouw zijn. Het percentage van de geletterden dat werk heeft (in een magazijn, fabriek
of als thuiswerker) is iets groter, maar ook hier is het verschil in verdeling niet signifi-
cant (p=o.08). Van de niet-werkende analfabeten hadden er drie [56, I26 en 127] rot
voor kort werk.

De vragen over taalgebruik en eventuele beheersing van andere talen dan de moeder-
taal werden eveneens zowel aan de analfabeten als aan de geletterden gesteld. In de
presentatie van de gegevens over thuistaalgebruik, taalpreferentie, taaldominantie en
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beheersing van andere talen, wordi onderscheid gemaakt tussen moedertaal (tI), stan-
daardtaal van het land van herkomst (st), Nederlands (t2) of enige andere taal zoals
Engels. Bij de Marokkanen is de moedertaal in de meeste gevallen een Berbertaal
(door alle informanten aangeduid als Tamazight) en enkele keren Marokkaans-Ara-
bisch (zie bijlage 4 voor een overzicht). Bij geen van de overige talen noemden de in-
formanten een (regionale) variant als moedertaal. Bij de vraag naar de mate van be-
heersing van enige andere taal zijn de kwalificaties die de informanten zelfgaven ("een
beetie", "redelijk", "goed") gebruikt als basisindeling. Het onderscheid tussen ener-

zijds een beetje en anderzijds redelijk toi goedverwoordden de meeste informanten in
termen van uitsluitend receptieve beheersing versus ook productieve beheersing ("Ik
kan her wel verstaan, maar praten gaat niet zo goed"). Omdat her onderscheid russen

redelijken goed(of varianten als gaat weien  tamelijkgoed) minder duidelijk was, wor-
den in de presentatie drie antwoordcategorieen onderscheiden (niet. een beetjeen rede-

lijk/goed). in tabe| 5.3 staat een overzicht van de antwoorden. Bij de geletterclen zijn
enkele vragen niet gesteld aan de twee eentalige moedertaalsprekers van het Neder-
lands.

TABEL 5.3 Thuistaal, voorkeurstaal, dominante taal en kennis van eventuele andere talen van
analfabeten en geletterden (tl = eerste taal, Q=Nederlands, st=standaardtaal land van her-

komst).

analfabeten geletterden Chi-kwodraot
n=25 n=21 (df=1)

thuistaal                                                    tl            23                            tl           20               0.23
tl + t2             2                      tl + t2             1

voorkeurstaal                                             tl            19                            tl           14               0.49
t2         3                    t2         3

st             2                             st            1
geen voorkeur 1 geen voorkeur         2

Engels          1

dominante taal                                  tl         24                       tl         15            4.69*
tl + t2               1                           tl +t2              2

tl +st              3
t2        1

enige kennis andere taal nee        5               nee        -         4.71

ja         20                        ja        21

mate van beheersing een beetje             13 een beetje            10                 2.11
andere taal redelijk/ goed 7             redelijk/goed            11

van wie omgeving 19 omgeving 2 26.55**
andere taal geleerd school                 1                             school             19

* P<0.05, ** p<0.01
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Voor de berekening van de chi-kwadraat is bij de eerste drie vragen een tWeedeling ge-

maakt, namelilk moedertaal versus anders. Bij de vraag naar mate van beheersing van
een andere taal zijn de vijf informanten die te kennen gaven geen andere taal te be-
heersen niet meer meegenomen in de berekening. Datzelfde geldt voor de vraag van
wie informanten die andere taal geleerd hebben.

Het zal niet verbazen - om met de onderste rijen in de tabel te beginnen - dat de
geletterden meer tennis van andere talen rapporteren dan de analfabeten: zij zijn im-
mers naar school geweest en voor de Marokkanen (de grootste groep) betekende dat
onderwijs in het Arabisch en soms ook in het Frans. Alle geletterden die deze vraag
hebben beantwoord, geven aan dat ze behalve hun eerste taal ook een of meer andere
talen beheersen. Van de analfabeten zegt eveneens een ruime meerderheid enige ken-
nis van een andere taal te hebben, maar bij deze groep zijn er ook vijf informanten die
deze vraag meteen ontkennend beantwoorden (in alle gevallen nieuwkomers). Het
nleest genoemd worden Nederlands, Arabisch en Frans of een combinatie daarvan.
Twee Somalische informanten noemen daarnaast Engels en Edn geletterde Turkse in-
formante noemi Koerdisch als tweede taal. Het zal ook niet verbazen dat de geletterde
informanten vooral de school noemen als de plaats waar ze die kennis hebben opge-
daan en de ongeletterden vooral informele contacten in een tweede taalomgeving.
Overigens verschilt de eigen inscharting van de geletterden van hun vaardigheid in
enige andere taal niet zo erg van die van de analfabeten. Ook van de geletterden zegr
ongeveer de helft die tweede taal "een beetie" te beheersen. In totaal elf geletterden
schatten die kennis als redelijk tot goed in, regenover zeven analfabeten die dat ook
doen. Uiteraard is niet uitgesloten dat geletterden en ongeletterden een ander criteri-
um hanteren wanneer ze hun eigen kennis van een tweede taal als beperkt ofjuist goed
beoordelen. Maar in beide groepen wordt de aanduiding 'een beetje' vooral uitgelegd
als alleen receptieve beheersing.

Minder vanzelfsprekend is het antwoord op de vraag ofdie verschillen in taaionder-
wijs ook tot uitdrukking komen in de uitspraken over thuistaalgebruik, over preferen-
tie of dominantie van een van de talen  (zie de bovenste rijen van tabel 5.3)· Ondanks
de verschillen in scholing en taalonderwijs zijn er relatief weinig verschillen tussen de
ongeletterdeen de geletterde informanten in thuistaal, voorkeurstaal en eigen oordeel
over de best beheerste taal. De moedertaal wordt door alle informanten in meerder-
heid genoemd als de taal die thuis gesproken wordi, de taal die het liefste gesproken

wordt en die het beste wordt beheerst. De informanten die thuis zowel hun moeder-
taal als Nederlands spreken zijn al heellang in Nederland. Kachoura [78] bijvoorbeeld
formuleert het taalgebruik thuis als volgr: -Van alles door elkaar. Met mijn man Ma-
rokkaans, met de kinderen Marokkaans en Nederlands." De analfabete informanten
die vertellen dat ze liever Nederlands spreken, zijn nog maar korI in Nederland. Zij
drukken hun wens uit heel snel Nederlan(Is te leren. Het percentage geletterden dat
naast de moedertaal een andere taal noemI als voorkeurstaal en dominante taal is gro-
ter dan bi j de analfabeten, maar het verschil is alleen significant bij de dominante taal.8
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De meeste analfabete informanten reageren eensluidend op de vragen welke taal ze
thuis spreken, het liefste spreken en het beste spreken. Dat is in bijna alle gevallen de
moedertaal.

Samengevat, behoudens de verschillen die een direct gevolg zijn van het feit dat de ge-
letterde informanten wel naar school zijn geweest en de ongeletterde niet, zijn er wei-
nig verschillen tussen de achtergrondgegevens van de analfabete en de geletterde in-
formanten uit dit onderzoek. De informanten uit beide groepen zijn gelijkelijk
verdeeld over mannen en vrouwen, zijn in ongeveer dezelfde mate afkomstig van stad
en platteland en zijn vergelijkbaar in hun migratiegeschiedenis. Ook de verschillen in
leeftijd, leefsituatie en eventueel werk buitenshuis zijn klein en niet significant. Beide
groepen kunnen over het algemeen worden get:ypeerd als moedertaalgebruikers, die
thuis vooral hun moedertaal spreken en die taal ook het beste en het liefste spreken.
Zoals te verwachten was, is er wel enig verschil tussen de twee groepen in de mate
waarin ze aangeven naast de moedertaal nog enige kennis van een andere taal te bezit-
ten en in de verwervingscontext (school of omgeving) die ze noemen. De analfabeten
die hun eigen taalvaardigheid in het Nederlands relatief hoog inschatten, zijn al voor
hun twintigste naar Nederland gekomen.9

Eventuele verschillen tussen analfabeten en geletterden die in de volgende hoofd-
stukken gepresenteerd worden, zullen - zo mag worden aangenomen - dan ook geen
gevolg zijn van grote verschillen in demografische gegevens van beide groepen.

Het vraaggesprek

In deze paragraafwordt eerst een indruk gegeven van de gesprekken met de analfabe-
ten, aan de hand van een gemonteerd interview met de gefingeerde Rachida. Dat ge-
beurt op basis van de antwoorden die vaak gegeven werden (hier vertaald in her Ne-
derlands). Rachida staat zo model voor wat de meeste analfabeten vertelden over hun
ervaringen met schriftgebruik, hun motivatie, verwachtingen en opvattingen en hun
eigen inschatting van schoolse kennis en vaardigheden. Daarna wordt per cluster een
overzicht gegeven van de frequenties van de antwoorden van de analfabete informan-
ten.

Rachida, een montage
Rachida is 36 jaar en woont inmiddels IG jaar in Nederland. Op de vraag ofze weet war

.haar geboortedatum is, zegt ze in eerste instantie: "Nee, niet precies  . Ze verxk dat ze
36 jaar is en even later dat ze in de tweede maandvan 1963 geboren is. Ze heeft vier kin-
deren varierend in leeftijd van veertien rot vier jaar. Haar man woont 20 jaar in Neder-
land. Rachida komt uit een dorp in de buurt van Nador. In Marokko is ze nooit naar
school geweest. Ze kwam als huwelijkspartner naar Nederland en heeft geen werk bui-
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tenshuis. Ze had in Marokko ook geen werk, zegt ze, maar hielp in de huishouding of
op de boerderij met geiten, ganzen en koeien en met het oogsten van tornaten, bonen
en linzen.

Op de vraag welke taal ze als kind leerde, zegt Rachida: "Tamazight"." Op de vraag of
ze nog andere talen  spreeki of verstaar zegt ze:  "Een beerje Nederlands en een heel
klein beetje Arabisch". Om te verduidelijken wat ze met "een beetle" bedoelt, zegt ze:
"Ik kan her wei een beerje verstaan, maar ik kan niet terug praten". Nederlands leerde
ze van mensen uit haar omgeving en van haar kinderen en een klein beetje Arabisch
van haar man, die weI naar school is geweest. Nederlands leert ze nu ook op les. Ze
spreekt her beste Berber ("Dat is het makkelijkst"), en dat spreekt ze ook het liefste,
"want", zo verduidelijkt ze, "dat is mijn taal". Thuis wordt Berber gesproken, maar de
kinderen praten onderling wel vaak Nederlands.

Ze kan zich niet herinneren dat ze als kind in Marokko veel te maken kreeg met ge-
schreven taal. Er kwam weI eens post, vertelt ze, en dan was er altijd wel een oom of
een neefom die te lezen. Zelf kreeg ze geen post voor zover ze zich kan herinneren.
Haar man en kinderen kunnen lezen en schrijven en die vraagt ze ook wel eens om
hulp bij het huiswerk. "Maar de kinderen hebben meestal weinig tijd", voegt ze eraan
toe, en de kinderen hebben daar blijkbaar ook niet altijd zin in, ofvinden dat niet ver-
standig.  "Dat moet je zelf doen, mamma", zeggen ze dan. Een enkele keer, bijvoor-
beeld bij bijsluiters van medicijnen, vraagt ze ook de docente wel eens om hulp.

Rachida is nu ongeveer drie maanden op les, twee ochtenden per week op de school
waar ook haar jongste kinderen zitten. Toen ze net getrouwd was, is ze een paar maan-
den naar het buurthuis geweest voor Nederlandse les, maar daar is ze mee gestopt toen
ze zwanger was. In Marokko is ze, net als haar zusjes, nooit naar school geweest. Haar
broers gingen wei naar school. Ze kan zich daar niet veel van herinneren, zegt ze. Op
de vraag ofze haar naam kan schrijven, antwoordt ze bevestigend en ze demonstreert
dat door op de achterkant van het vragenformulier haar naam te schrijven. Ze schrijft
met een beginnershand, in wat hobbelige blokletters met relatief weinig hoogtever-
schil tussen de letters. Twee keer pakt ze de gum. De eerste keer omdat de stok van de
a aan de verkeerde kant staat, de tweede keer omdat ze een letter vergeten is. "Eerst
kon ik dat niet", zegt ze, " ik kon mijn naam alleen schrijven als ik af kon kijken". Ze
heeft haar naam leren schrijven van haar alfabetiseringsdocente, vertelt ze, en haar
kinderen hebben haar geholpen. Ze herkent haar naam aan de letters, en vooral aan de
Ren de a. Op de vraag hoe ze dingen onthoudi en ofer iets is dat ze moeilijk kan ont-
houden, moet ze even nadenken. Nee, eigenlijk vindt ze het niet moeilijk om iets te
onthouden. "Ik onthou de dingen gewoon in mijn hoofd, en soms schrijven de kinde-
ren iets op de kalender". Een telefoonnummer dat ze niet zo vaak hoeft te draaien,

" "
vindt ze weI moeilijk: Mijn eigen nummer bijvoorbeeld, dat moet ik opschrijven .
Ze noemt ook moeilijke woorden uit de les.
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Tellen is geen probleem, zegt Rachida en ze begint meteen te tellen in het Berber.
" In het Nederlands vind ik het wel moeilijk, maar toi twintig lukt wei". Rekenen kan
ze niet en als de jongste kinderen haar weI eens iets vragen, zegt ze: "Vraag maar aan

"
pappa. Pnfen lezen kan ze wel, tenminste als die niet te ingewikkeld zijn, bijvoor-
beeld vier, twintig of honderd gulden. Grote bedragen en prijzen als fl. I2,95 vindt ze
wel lastig. Met geld omgaan vindt ze geen probleem, alhoewel soms bij de kassa in de
supermarkt wel: "Zoveel betalen, zoveel terug, dat gaat wel snel. Dan laat ik de kinde-
ren nog wel het bonnetje controleren". Met telefoneren heeft ze geen enkel probleem,
maar haar man belt meestal naar Marokko en de kinderen nemen vaak de telefoon op.
Het probleem is niet zozeer de telefoon hanteren, zegt ze, maar verstaan wat iemand
zegt. Rachida kijkt verbaasd als gevraagd wordt of ze klok kan kijken: "Natuurlijk, de

'. „klokken in Marokko zijn net als nier . Ze demonstreert haar kennis meteen en wijsr
erop dat het nu drie uur is. "Zoiets weet je gewoon", zegt ze op de vraag of ze nog weet
hoe ze dat geleerd heeft. De tildsaanduidingen in het Nederlands vindt ze overigens
wel lastig, vooral het verschil tussen tien over en tien voor bijvoorbeeld. Dagen van de
week  "Geen probleem, het is nu donderdag". De maanden van het jaar vindt ze wel
moeilijk om te onthouden, maar vooral in het Nederlands. In het Berber is dat ook ge-
makkelijker: "Dan zeg je gewoon eerste maand, tWeede maand". Met de bus naar
school gaan vindt ze geen enkel probleem: "Ik ben toch geen kind. Ik onthou gewoon
het nummer, en bij het grote gebouw van de bank moet ik eruit" . Zo vaak gaat ze ove-
rigens niet met het openbaar vervoer, meestal gaan ze met de auto en in een vreemde
omgeving vindt ze het wel moeilijk om met de bus te reizen, "Maar dan vraag ik her
gewoon". Ze gaa[ ook vaak te voet ergens naar toe: 'tie weet gewoon hoe je moet 10-

.
pen, dat hoefje niet te onthouden .

Rachida reageert terughoudend op de vraag of er vroeger wel eens verhalen werden
verteld en of ze nog verhalen  kent. In eerste instantie zegt ze:  "Nee,  dat weet  ik niet
meer. Ik weet van sommige verhalen nog een klein stukle, maar de rest weet ik niet

"meer. Soms gingen ze over kamelen, ofover heksen. Maar verder ben ik het vergeten  .
In het nveede gesprek zal ze overigens naar aanleiding van een volksverhaal vertellen
dat ze dat kent, maar een klein beetje anders. Dan vertelt ze ook dat ze soms verhalen
hoorde van ouders, grootouders of andere familieleden.

De belangrijkste reden voor Rachida om naar de cursus Ie komen, is communiceren in
het Nederlands: "Nederlands praten is heel belangrijk. Ik wil zelfmet de dokter kun-
nen praten en niet steeds de kinderen mee moeten nemen. En ik wil met de docenten
kunnen praten over hoe het gaat met de kinderen op school. Ik ben daar een paar keer

.naar toe gegaan, maar ik begreep heel weinig . Rachida vertelt dat ze wel ziet dat er cij-
fers staan op het rapport van haar kinderen, maar toch niet precies weet wat er wordt
bedoeld. Daar zou ze wel meer over willen weten. Lezen en schriiven vindt ze ook be-
Iangrijk, vooral lezen: "Want als je niet kunt lezen, dan kun le wel kijken, maar dan
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.

weet je nog niet wat er staat  . Ze krijgt een boel papieren thuis en ze vindt het toch wel
belangrijk dat ze weet wai daarin staat. Dat merkte ze vooral toen haar man een tildje
in het ziekenhuis lag. «Je kunt ook nier alles aan de kinderen vragen", zegt ze, "en bo-
vendien zijn die met hun eigen dingen bezig". Ze zou van alles willen kunnen lezen,
naam en adres, formulieren die met de post komen, onderschriften op tv ofde rappor-
ten van de kinderen. Schrijven vindt ze minder belangrijk en als ze moest kiezen IUS-
sen de verschillende vaardigheden dan koos ze toch voor Nederlands praten, kunnen
omgaan mer de mensen die belangrijk ziin in haar leven. Soms kan ze de kinderen ook
niet meer volgen, als die het over school hebben of met een vriendje ofvriendinnetje
aan her praten zijn. Rachida had van een buurvrouw gehoord dat er les gegeven werd
op de school van haar kinderen en is toen samen met een vriendin gaan informeren bij
de directeur.

Rachida reageert verbaasd op de vraag of ze ook  in haar eigen taal zou willen leren
lezen en schrijven. "Bedoel je Tamazight  Kan dat dan2 Dat praat je toch alleen2" Als
de onderzoeker vertelt dat dat in principe wel zou kunnen, aarzelt ze even: "Tama-
zight ken ik al, maar misschien later". Arabisch hoeft niet, vertelt ze erbij. Bovendien
lijkt dat haar erg moeilijk. Op de vraag wat ze tot nu geleerd heeft, noemt ze vooral de
eerste lees- en schrijli oorden uit het alfabetiseringsonderwijs: "makkelijke woorden,
ras, rok, meel, kaas en meer van die dingen die met boodschappen re maken hebben".
Ze vindt wel dat ze nog steeds niet goed Nederlands spreekt en verwacht dat ze vanzelf
beter leert lezen als ze ook meer kan praten. Het leren lezen van de eerste woorden
vond ze overigens makkelijk. Veel moeilijker vond ze het als ze zelfmoest praten in de
les en woorden schrijven is volgens haar ook heel moeilijk. De vraag wat een goede le-
zer of schrijver precies doet, vat ze anders op dan eigenlijk bedoeld was. Ze verstaat
eronder wat je moet doen om een goede lezer/schrilver te worden. Dat vindt ze een-
voudig: "altijd de pen in de hand houden". Dat is een gezegde in het Berber dat goed
aangeeft waI ze even later ook nog toelicht: je best doen, altild komen, altijd je huis-
werk maken en veel oefenen, kortom, er veel mee bezig zijn. Ze weet niet precies hoe
ze uit mod leggen wat een lezer precies doet: "Die kijkt goed (naar de letters, weet ze
inmiddels) en die weet dan wat er staat. Hier staat karen hier staat meer. Over de toe-
komst na deze cursus heeft Rachida nog niet nagedacht: "Eerst maar eens deze cursus
afmaken. Misschien stop ik dan wel, of misschien ga ik nog verder met Nederlands Ie-
ren". Over een vak leren heeft ze geen uitgesproken ideeen. "Dat zou ik niet weten, ik
heb kinderen", en ze licht toe dat haar eerste zorg voorlopig nog de opvoeding van de
kinderen is, al geeft ze tegelijkertijd aan - zoals eerder in het gesprek - dat juist her feit
dat ze de ontwikkeling van de kinderen wil blijven volgen, een van de redenen was om
zich aan te melden voor educatie.

Bovenstaand interview met Rachida is, zoals gezegd, een gecondenseerde weergave
van de gesprekken met de analfabeten op basis van de antwoorden die het meest zijn
gegeven. Alle citaten zijn uit de gesprekken afkomstig. In de volgende paragrafen
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wordt veranrwoording afgelegd van deze montage in een overzicht van antwoorden en
de variatie daarbij.

Ervaringen inet schriftgebruik
In het gesprek met de analfabeten werd ook gevraagd naar ervaringen met schriftge-
bruik,  in het land van herkomst of in Nederland. In tabel 5.4 staat een overzicht.

TABEL 5.4 Frequenties antwoorden op vragen over ervaringen met geschreven taal.

vroag antwoord aantal

Ervaring met geschreven taal herkomstland geen                        13

post                                           9
weet niet                            3

Wie fungeerde als lezer in land van herkomst? familielid                                            15
niemand (geen herinnering)        4
kennissen                                    2
beroepslezer                             2
onbekend                      2

Zijn er lezers in het huidige gezin?                          ja                                         23
nvt                              1

onbekend                     1

Wie biedt hulp bij lezen en schrijven? gezinsleden                            22
kennissen                                        1
docent                        1

onbekend                     1

Waar wordt hulp voor gevraagd? van alles                               9
alleen huiswerk                     6
alleen brieven                       5
alleen formulieren                      2
onbekend                      3

Naam schrijven                                                                                                                                16goed
fout                             6

niet of nauwelijks                         3
Van wie heeft informant naam leren schrijven? docentnu                     16

familielid                                         4
docent vroeger                            2
zelf                                                 2

Waaraan herkent informant zijn eigen naam? alle letters                                          12

eerste/saillante letter                 7
overige                                   4
onbekend                      2

onbekend=gegevens ontbreken
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De meeste informanten vertellen dat ze vroeger in het land van herkomst niet te ma-
ken hadden met geschreven raal, of daar geen weet meer van hebben.  Bij de vragen
hierover werd overigens over het algemeen gedacht aan geschreven taal die voor hen
persoonlijk bedoeld  was. "Ik kreeg nook brieven", zegt Mahika [62]. Negen infor-
manten herinneren zich wel ervaringen mer geschreven taal. Satma [63] bijvoorbeeld,
kan zich nog goed herinneren dat ze brieven kreeg van haar man uit Nederland: "Dan
rende ik meteen naar de buurvrouw en vroeg of ze de brief voor wilde lezen". Een
buurvrouw of een andere kennis wordt overigens maar door twee informanten ge-
noemd als bemiddelaar in geschreven taal. Vijftien informanten vertellen dat een van
de familieleden altijd de post voorlas. Een informant vertelt dat haar familie naar een
leeswinkel ging en een andere informant herinnert zich dat de postbode degene was
die de post voorlas. POSI is overigens de meest genoemde 'tekstsoort' die informanten
zich herinneren als geschreven taal in hun land van herkomst (vooral door de Marok-
kaanse informanten genoemd). Overigens wil meer dan de helft van de Marokkanen
uitdrukkelijk laten weten dat ze spreken over vroeger en dat het nu in Marokko heel
anders is. Veel meer zoals in Nederland, zegt Diham [56]. Er zijn geen duidelijke ver-
schillen tussen de herkomsdanden in de beantwoording van deze vragen.

Nu, in Nederland, heeft op 66n na elke analfabete informant een lezer/schrijver in
de nabijheid, dat wil zeggen in her eigen gezin of het huis waar hij of zij woont. Voor
nagenoeg elke informant is de naaste familie ook de aangewezen bron voor hulp bij
lees- en schrijftaken. Slechts twee informanten, in beide gevallen alleenstaande moe-
ders, noemen een andere bron, namelijk kennissen (IX) en de docente (Ix). Op de
vraag waarbij ze zoal hulp vragen, vertelt ongeveer eenderde van de informanten (gx)
dat dat van alla kan zijn: huiswerk, briefles van school, brieven of formulieren van de
gemeente. Zes informanten zeggen die hulp alleen te vragen bij huiswerk en vijf infor-
manten (waarvan twee uit Turkije en twee uit Somalie) noemen uitsluitend brieven
uk het land van herkomst als de vorm van geschreven taal waar ze hulp bij zoeken. Op
basis van de informatie van twee van hen lijkt het daarbij vooral te gaan om aan hen
persoonlijk gerichte correspondentie waarbij ze iemand nodig hebben die hun moe-
dertaal kan lezen. De meeste informanten geven aan dat ze hun naam kunnen schrij-
ven (in totaal 22) en demonstreren dat ook, al gaat dat niet bij iedereen zonder fouten:
zes namen worden niet geheel foutloos geschreven. Voor de meesten is dat een recent
verworven vaardigheid, hetgeen soms blijkt uit enige aarzeling ("Ik weet niet zeker of
ik het nog precies weet") en het gebruik van de gum, bijvoorbeeld omdat eerst van
rechts naar links geschreven wordt, letters worden overgeslagen of niet helemaal blij-
ken re voldoen. De meesten (IGx) vertellen dan ook dat ze hun naam leerden schrijven
van hun docente tijdens de eerste weken alfabetiseringsonderwijs. Edn Somalische in-
formante, Asraan [53], heeft dat van haar moeder geleerd." Twee informanten vertel-
len dat ze zelf hun naam hebben leren schrijven, maar dat ze niet meer precies weten
hoe dat ging Basad en Illisa hebben hun naam leren schrijven van de Koranleraar in
Somali2 en Mitouma vertelt dat haar dochter haar heeft geleerd haar naam re schrij-
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ven. Degenen die hun naam nog nier kunnen schrijven, zijn nog niet lang op les of
hebben alleen nog maar geoefend met overschrijven. Mihaika [64] reageert op de

vraag ofze haar naam kan schrijven meteen met "alleen als ik mag afkijken". Mitouma
[77] schrijft haar naam van rechts naar links met een aantal tekens die enigszins op let-
ters lijken, maar op Hn letter na niet correct geschreven zijn: "Mijn dochters schreven
mijn naam op een papiertje, en dan moest ik dat overschrijven".

De informanten werd ook gevraagd hoe ze hun naam herkennen. De meesten die
hun naam correct schrijven, vertellen dat ze die herkennen aan de letters, en sommi-
gen noemen achtereenvolgens verschillende letters op. Sommige anderen kunnen niet

precies omschrijven waaraan ze hun naam herkennen: "Dat zie ik gewoon". Zeven an-
dere informanten behoren nog meer toi de beginners; ze gaan af op een ofander visu-

eel kenmerk, zoals de eerste letter van hun naam ofeen saillante letter als de i, een van
de weinige Nederlandse letters met een puntje. Mahika [62] had al verteld dat ze haar
naam alleen kon schrijven als ze af kon kijken. Als de onderzoeker vervolgens Mabika
opschrijft, reageert ze verbaasd: "Staat daar Mahika2" Als de hoofdletter vervangen
wordt door een kleine letter, herkent ze haar naam wei en ze wijst op de m.  i. en  k als

herkenningstekens. Wanneer vervolgens imakab opgeschreven wordt, zegt ze dat ook
daar haar naam staat.

Er werd in het gesprek ook geinformeerd naar ervaringen die de analfabeten hebben
met orale verhalen (niet in tai)el 5.4 Opgenomen). De helfr van de informanten zegt
wed te hebben van verhalen die vroeger werden verteld (vooral Marokkaanse infor-
manten), de anderen zeggen geen verhalen Ie kennen en die ook nooit gehoord re heb-
ben.'* Vooral familieleden worden genoemd als verhalenvertellers. Twee informan-
ten, een Berberspreker en een Somalische, herinneren zich vooral dat er verhalen
verteld werden wanneer vrouwen bij en met elkaar aan het werk waren. Op de vmag of
ze die verhalen nog zouden kunnen vertellen, reageren bijna alle informanten ontken-
nend of geven aan dat ze die niet meer in hun geheel kennen, of niet precies genoeg.
"Ik ken Nasreddin Hodja wel", zegt Difan [66], "maar ik weet er weinig meer van. Ik
weet nog wel iets van yoghurt of zo, maar niet meer precies hoe het ging". Enkele in-
formanten noemen thema's of personages als kamelen, dwergen, Hodja of heksen.
Kachoura begint meteen het verhaal te vertellen dat ze altijd het mooiste had gevon-

den. Zij is (met Mitouma en Mahika) een van de weinigen die desgevraagd aangeven
die verhalen nog steeds aan hun kinderen te vertellen, al zegt ze erbij dat haar kennis
inmiddels toch wat minder wordt nu ze al twintig jaar lang haar ouders en schoonou-
ders niet meer in de buurt heeft. Ook Zeral vertelt een verhaal, maar hij excuseert zich
dat hij het niet meer precies weet, en vraagt met enige regelmaat aan zijn vrouw hoe
het ook al weer verder ging. Bij het tweede bezoek heeft hij het verhaal op papier. Hij
heeft zijn dochter gevraagd het op te schrijven. De meeste anderen zeggen de verhalen
niet aan hun kinderen te vertellen, omdat ze niet meer precies weten hoe die gaan, of
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vanwege de aanwezigheid van andere media in huis."Nu is er tv", zeggen verschillende
informanten dan ook. Il

Samengevat, alle analfabete informanten hebben ervaring met schriftgebruik, relatief
weinig in hun land van herkomst en veel in Nederland. Over de functies van geschre-
ven taal bestaat, gelet op de vele voorbeelden van schriftgebruik (krant, brief, boek,
brief}e voor de school, rapport, formulieren), weinig onduidelijkheid. Alle informan-
icn hebben een lezer/schrijver in de nabile omgeving en familieleden vormen de be-
langrijkste hulpbron bij de omgang met geschreven taal. Op 6/n na kunnen alle infor-
manten hun naam schrijven (alhoewel niet allemaal foutloos) en verreweg de meesten
hebben dat recent geleerd in de eerste periode van her alfabetiseringsonderwijs.

Het beeld van een vitale orale vertelcultuur onder analfabeten wordt door deze in-
formanten slechts ten dele bevestigd. De helft van de informanten (vooral Marokka-
nen) geeft aan weet te hebben van verhalen die vroeger werden verteld, vooral door
ouderen uit de eigen familie en slechts enkelen geven desgevraagd aan die verhalen
ook aan hun kinderen te vertellen. Meer informanten geven te kennen dat die orale
cultuur plaats heeft gemaakt voor de beeldcultuur van tv en video.

Schoolse kennis en vaardigheden
Een gedeelte van her vraaggesprek met de analfabete informanten betrof kennis en
verwerving van informatie waarvoor geletterden doorgaans hun lees- en schrijfvaar-
digheid hanteren en die meestal op school wordi onderwezen (zie de voorbeelden aan

het begin van dit hoofdstuk). Die kennis kan echter (ook) informeel zijn verworven
en/of op een andere wijze worden verwerkt en opgeslagen.

De vragen gingen onder meer over het onthouden van afspraken, over tellen en re-
kenen, over prijzen lezen en met geld omgaan, over klok en kalender, over telefoneren
en over reizen met de bus. Steeds werd aan de informanten gevraagd of ze die kennis
bezaten en hoe ofvan wie ze dat geleerd hadden. Waar dat terloops gemakkelijk kon,
werd doorgevraagd. Veel informanten demonstreerden overigens spontaan hun ken-
nis op dat terrein.

In tabel 5.5 staat een overzicht van de antwoorden die 24 analfabeten geven op de vra-
gen over diverse kennisdomeinen. Omdat enkele informanten niet alle vragen hebben
beantwoord en de antwoorden in de cellen gebaseerd zijn op verschillende totalen,
worden steeds ook de percentages toegevoegd. Ja is genoteerd als de informanten te
kennen gaven geen probleem te hebben met het betreffende kennisdomein ("Dat is
gemakkelijk"; "Natuurlijk kan ik dat") of dat meteen demonstreerden, beperkt ds de
informanten expliciet te kennen gaven moeite Ie hebben met (het reproduceren van)
de betreffende kennis ofvaardigheid ("Ja, maar niet allemaal"; "Een klein beetje, maar
niet echt goed" of"Een heel klein beetje wel")  en  nee als de informanten expliciet te
kennen gaven dat niet te beheersen ("Tellen kan ik wel, maar rekenen niet"; "Nee, dat



106 Met ongeletterde ogen

kan ik steeds niet onthouden"). Wanneer de informanten bij deze vragen dachten dat
het ging om hun beheersing van het Nederlands als tweede taal, werd expliciet aange-

geven dat hun moedertaal was bedoeld.
Er is maar Hn kennisdomein waarvan de meeste analfabeten volmondig aangeven

dat nier te beheersen, namelijk rekenen. De meesten denken daarbij overigens aan
sommen maken, zoals ze dat hun kinderen zien doen. Mitouma [77] illustreert dat als
ze zegt: "Ja, een paar sommetjes, zoals 5 +  5=Io of 6 +  6=Ii, maar verder niet". Op de
vraag of ze nog weet hoe ze dat geleerd heeft, zegt ze: "Nee niet precies, zelfgeleerd en
van horen zeggen". Basad [55] reageert optimistisch op de vraag of ze kan rekenen:

"Nee, nog niet". Zeral [50] zegt in eersre instantie dat hij niet kan rekenen, al sprak hij
even daarvoor geanimeerd over de loonstijgingen sinds hij dertig jaar geleden naar Ne-
derland kwam en vergeleek hij de prijzen van de huizen met toen hij net aankwam. Als
zijn dochter hem daarop attendeert, begint hij te lachen: "Ja, als je kunt handelen, kun
le ook rekenen". Wanneer het wat concreter wordt gemaakt, bijvoorbeeld weten hoe-
veel je terug moet krijgen, zeggen enkele informanten dat goed te kunnen ("Mij bela-

,,

zer Je nier  , zegt Diham), maar de meesten zeggen daar wel moeite mee Ie hebben, ze-
ker als het niet om eenvoudige bedragen gaat en als her snel moet gaan.

TABEL 5.5 Absolute en relatieve frequenties van antwoorden van de analfabeten op de vragen
over beheersing van schoolse kennis en vaardigheden.

beheersing io beperkt/gedeeltelilk nee

onderwerp aantal            %                 aantal              %             aantal            %

dagen van de week                        23     100   %                      -            -
klokkijken     22 95.7%  - -  1 4.5%
maanden van het jaar                       16 69.6% 4 17.4% 3         13.0%

geboortedatum                                  11 45.8% 5 20.8% 8         33.3%

telefoneren*                                        13 92.9% 1           7.1%                     -              -

tellen                                              18 75.0% 6        25.0%                     -              -

omgaan met geld                           18 75.0% 6        20.8%                     -              -

prijzen lezen                               13 54.2% 9 37.5% 2           8.3%
rekenen 4 16.7% 6 25.0%  14 58.3%
openbaar vervoer                              1 6        69.6%                         -              -                         7         30.4%

* niet aan iedereen gevraagd

Ook van de geboortedatum zegt een kleine meerderheid die niet ofniet precies te kun-
"nen onthouden, zoals eerder in het gesprek al was gebleken. Dingen onthouden vind

ik helemaal  niet moeilijk, behalve de geboortedatum", zegt Difam [66].'4 Sommige
informanten weten nog wel in welk jaar ze geboren zijn, ofweten maand en jaar, maar
niet de exacte datum. Kachoura [78] weet weI hoe oud ze is, maar voor de precieze ge-

"boortedatum haalt ze een pasje van het ziekenfonds uit haar portemonnee: Hier staat
ie op". Op de plaats die ze aanwijst staat I983, her geboortejaar van een van haar kinde-
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ren. Mitouma [771 kent haar geboortedatum wel precies uit haar hoofd en vertek hoe
ze dat leerde: "Elke keer als ik het weer vergeten was, vroeg ik het aan de kinderen.
Daarom kan ik het nu onthouden". De overige kennisdomeinen zijn naar het oordeel
van de informanten veel minder ingewikkeld. Klokkijken en dagen van de week is
geen enkel probleem en sommige informanten vinden het ook vreemd dat daarnaar
gevraagd wordt: "Hoezo2 Ik kijk gewoon op mijn horloge", zegt Diham [56] en hij
wijst erop dat klokken er overal hetzelfde uitzien. "Of ik weet hoe laar het is2 Geen
probleem, het is nu tien over drie", zegt Ceylan [67]. "Tijd is makkelijk", zegt Mitou-
ma [77], "alleen voor en over in het Nederlands is moeilijk". En vervolgens legt ze pre-
cics uit hoe het zit met de grote en de kleine wilzers.

Op de vraag of ze de dagen van de week makkelijk kunnen onthouden, noemen de
meeste informanten meteen de dag van het moment. "Gisteren was her dinsdag, dus
vandaag  is het woensdag", zegt Rahiza [I20] Kachoura [78] vertelt  hoe ze dat  ont-
houdt: "bijvoorbeeld dinsdag zwemles, woensdag gym, donderdag zelf naar les, vrij-
dag zwemles en gym".

Tellen vinden de informanten bijna geen van allen lastig, alhoewel er verschillen
zijn in tot hoever informanten kunnen tellen. De meesten vinden tellen in het Neder-
lands wel lastig: "bijvoorbeeld het verschil tussen zeventien en zeventig." Bahiba [76]
zegt: "In het Tamazight kan ik alles tellen, in het Nederlands tot 50"

Iets moeilijker vinden sommigen het lezen van prijzen, vooral als het om hoge be-
dragen gaat en soms ook minder afgeronde prijzen. Satma [63] formuleert her als
volgt: "Ja, prijzen van een gulden vijftig of vijfgulden ofzo wel, dat is makkelijk, maar
andere prijzen is moeilijk" en Kachoura [78] vertelt hetzelfde: "Als het makkelijke
prijzen zijn, kan ik ze wel lezen, bijvoorbeeld tien of honderd gulden". De meeste in-
formanten denken daarbij wei aan prijzen in Nederland, omdat ze daar al lang mee
omgaan, ofomdat ze prijskaartjes niet kennen uit het land van herkomst. "Daar werkt
dat  zo  nia", zegt Diham  [56]. De meeste informanten doen overigens  hun  bood-

schappen samen met anderen, de partner, kinderen ofvriendinnen.
Ook vindt niet iedereen het reizen met het openbaar vervoer (het gesprek ging

vooral over de bus) even gemakkelijk Kachoura [78] die met twee verschillende bus-
sen naar school komt, vertelt dat ze daar geen enkele moeite mee heeft: "Ik heb mijn
zus gebeld hoe ik dat moest doen en die zei eerst bus 2 en dan bus 8. Dat heb ik toen
zelfgeleerd".

De maanden van het jaar vinden meer informanten lastig om Ie onthouden. Onge-
veer eenderde heeft daar moeite mee. Difan [66] bijvoorbeeld begint de maanden in
her Turks op te noemen, maar loopt halverwege vast en weet niet meer precies hoe het
verder gaat. Enkelen denken daarbij overigens vooral aan de namen in het Neder-
lands, want in het Berber is dat eenvoudig, zoals sommige informanten vertellen: "In

" Ifhet Berber zeg je gewoon eerste maand, tweede maand en zo verder .
Veel informanten weten niet meer precies waar en hoe ze die kennis hebben opge-

daan of vinden dat moeilijk te verwoorden: "Dat heb ik zelf geleerd"; "Gewoon";
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"Eerst vragen en dan onthouden"en "Van horen zeggen" zijn vaker gegeven antwoor-
den. Vooral familieleden zijn de bronnen voor die informeel verworven kennis. "Mijn
moeder leerde mij in een week klokkijken", weet Rahiza [I20] nog. "In het begin
vroeg ik gewoon welke bus gaat naar her centrum. Na een paar keer kon ik het ont-
houden", vertelt Oruun  [54] · Diham [56] vertelt dat  hij  naar de huisnummers  keek
om de volgorde van de cijfers re leren en om te Zien hoe de cijfers eruit zagen.

De antwoorden  nee of beperkt worden relatiefvaker gegeven door informanten die
nog maar net op les zijn dan door de informanten die al enig onderwijs achter de rug
hebben. Behalve bij rekenen wordt het antwoord neeof beperkt/gedeeltelijksteeds maar
door 66n informant uit de laatste groep als antwoord gegeven en door plusminus vijfb
zes van de absolute beginners in het onderwijs.

Dit gedeelte van het vraaggesprek was niet bedoeld voor de geletterden, maar aan-
genomen mag worden dat zij al deze vragen met 'ja' beantwoord zouden hebben. Bij
Vii f geletterden waar deze vragen ter controle wel zijn gesteld, bleek dat inderdaad ook

het geval: van alle kennisdomeinen werd zonder aarzeling aangegeven dat die beheerst
werden.

Samengevat, voor de meeste analfabeten levert het omgaan met de tijd naar eigen zeg-

gen weinig problemen op, behoudens de (precieze) aanduidingen van de maanden
van her jaar en de geboortedatum. De wereld van het getal vinden ze goed Ie hanteren
als het om eenvoudige handelingen gaat, zoals telefoneren, het opzoeken van bus-
nummers, tellen, ofeenvoudige prijsaanduidingen herkennen. Veel moeilijker vinden
ze het als de informatic getalsmatig complexer is (decimalen) of er rekenkundige han-
delingen moeten worden verricht, zoals bij uitrekenen hoeveel geld je terug moet krij-

gen. De kunst afkijken in het informele circuit, daarbij geholpen door ondersteunen-
de familieleden, is de belangrijkste kennisbron voor deze informanten.

Motivatie en verwachtingen
De laaiste vragen in het interview werden gesteld om een beeld te krijgen van wat in-
formanten willen leren, war ze precies verwachten van het onderwijs dat ze volgen,
hoe her rot nu toe ging en wat ze verwachten dat een lezer/schrijver allemaal mott le-
ren. In dat verband werd ook nagegaan hoe de informanten op de alfabetiseringscur-
sus terecht waren gekomen.
De nieuwkomers onder de analfabete informanten hebben via officiele instanties te
horen gekregen van het bestaan van de alfabetiseringscursus. Drie analfabeten noe-
men de Sociale Dienst, twee noemen Vluchtelingenwerk en twee andere Bureau
Nieuwkomers. Edn informante vertelt dat ze een briefhad gekregen van de school van
haar kinderen. Daarin stond dat op die school ook les gegeven werd aan ouders. Voor
veel oudkomers en ook een paar nieuwkomers vormen familie en kennissen de aanlei-
ding: "Mijn buurvrouw werkt op deze school en zij wist dat hier les gegeven werd. Ze
vroeg of ik geen NederlancIs wilde leren", vertelt Difan [66]. In totaal negen infor-
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manten noemen het informele circuit van familie en kennissen als belangrijkste infor-
matiebron. Opvallend is dat zes analfabeten op eigen initiatief op zoek zijn gegaan
naar educatie: "Ik wilde al veel langer", zegt Rima [75]' "maar mijn man was ziek. Op

een dag zag ik een vrouw hier bij de school naar buiten komen. Ik vroeg wai zij deed en
ze vertelde dat ze op les was. Toen ben ik naar binnen gegaan en heb gezegd dat ik ook
op les wilde". Mahika [6z] verrelt dat ze zelf is komen informeren ofer les was. Ze had
dat van Turkse vrouwen gehoord en ze dacht: "Als die les krijgen, dan wil ik dat ook".

Op de vraag waarom ze naar de alfabetiseringscursus zijn gekomen, vertelt de meer-
derheid in verschillende varianten dat het zelfitandig kunnen funcrioncien in Neder-
land de belangrijkste reden vormt (in totaal door IS informanten genoemd). Twee in-
formanten hanteren expliciet de aanduiding 'zelfstandig', de anderen geven omschrij-
vingen als zelfde telefoon kunnen beantwoorden, rnensen aan de deur te woord kun-
nen staan zonder dat je de kinderen erbij moet halen, met de docenten van de school
kunnen praten over de kinderen, naar de dokter kunnen gaan zonder kinderen. Zes
informanten noemen een verder weg liggend perspectief: werk (2X), het kunnen vol-
gen van een vervolgopleiding (2x) of meer in het algemeen verder komen (2X). De
meeste informanten denken daarbij vooral aan spreekvaardigheid in het Nederlands,
al hanteren zij het onderscheid tussen mondelinge en schriftelijke vaardigheden nier
zo expliciet. Lezen en schrijven is in hun perspectiefniet zozeer een afzonderlijke vaar-
digheid, als wel iets dat hoort bij Nederlands leren, ook als ze vooral willen leren pra-
ten. Enkele informanten hebben een heel concrete reden. Edn informant wil zijn rij-
bewijs gaan halen en Hn informant noemt expliciet als belangrijkste motief dat ze wil
leren schrijven. Kachoura [78], die al sinds haar Ile in Nederland is, kwam om lezen te
leren. Ze vertelt dat haar jongste dochtertle vaker vroeg: "Marna, lees jij een verhaalrje
voor " En als ze dan moest vertellen dat ze dat niet kon, zei haar dochtertje: "Jij kunt
ook niks, marna".

Er zijn geen duidelijke verschillen tussen informanten uit verschillende herkomstlan-
den of tussen oudkomers en nieuwkomers in motieven voor het volgen van onderwijs.
De motivatie die de informanten noemen, komt overeen met de antwoorden op de
vraag wat ze na deze cursus willen gaan doen. Doorgaan met les (IIx) is het meest gege-
ven antwoord, net zolang tot ze het Nederlands goed beheersen, zoals een paar infor-
manten ter toelichting toevoegen. Vier informanten vertellen dat ze na de cursus werk
willen gaan zoeken, in de gezondheidszorg, de fabriek of"maakt niet uit wat". Twee
informanten willen graag een vervolgopleiding volgen. Basad [55] bijvoorbeeld ant-

woordt op de vraag wat ze wil gaan doen: "Een computercursus volgen". Vier infor-
manten hebben nog geen concrete plannen, ook omdat ze nog geen zicht hebben op
hun vorderingen: "Eerst maar eens zien hoe dit gaat". Twee informanten die allangere
tijd op een alfabetiseringscursus Zitten, zijn daarentegen heel stellig in hun antwoord:
"In elk geval niet meer naar school". Op de vraag wat ze vooral willen leren geeft een-
derde van de informanten (8x) aan dat ze vooral komen voor de mondelinge vaardig-
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heden ("Lezen hoeft niet zo", zegt Mahika), vier anderen willen alles leren en nog eensvijf informanten noemen expliciet een van de schriftelijke vaardigheden naast spre-
ken. Omdat de meeste informanten al enkele maanden bezig zijn met mondeling Ne-
derlands en ook al de eerste geschreven woorden in het Nederlands hebben geleerd, is
ook gevraagd wai ze tot nu toe hebben geleerd en war daarbij makkelijk was, ofjuist
niet.

i6

Vier informanten weten dat niet meer precies, de overige geven vooral een opsom-
ming van de woorden die ze inmiddels al hebben leren lezen (vaak genoemd worden,
tas, kar, kool, meel de eerste zes woorden uit de methode 7/43)· Enkele anderen om-
schrijven dezelfde leerstof meer algemeen ("Makkelijke woorden" of "Letters en korte

„,.,wooraen J, een informant verwijst impliciet naar een leesvoorwaarden-programma
("De pen vasthouden en stippellijnen trekken") en drie anderen verwijzen naar meer
funcrionele vaardigheden ("Over de markt en houdbaarheidsdatum"; "Woorden die
met Aldi te maken hebben").Verreweg de meesten - ook de informanten die aangeven
dat ze praten heel belangrijk vinden - vermelden de eerste ervaringen met het geschre-
ven Nederlands als reeds opgedane kennis. Blijkbaar lokt in veel gevallen de algemeen
gestelde vraag "Wai hebt u tot nu toe geleerd in de les " een antwoord uit alsof ge-
vraagd werd naar wat ze al kunnen lezen.

De informanten verschillen van mening over wat ze moeilijk en makkelijk vonden,
maar praten en schrijven worden vaak genoemd. Drie informanten geven eerlijk toe
dat ze helemaal niks makkelijk vonden. Dat zijn ook de informanten die even later op
de vraag wat ze vooral moeilijk vinden, meteen reageren met: "Alles".

Er wordt van alles genoemd op de vraag wat de informanten zoal zouden willen le-
zen: kranten, brieven, post, formulieren, onderschriften Op tv, reclame die in de bus
valt,  rapporten  van de kinderen, borden op straat, o f de Koran, het meest echter post
en onderschriften op tv. Relatiefvaak worden functionele schriftgebruikssituaties ge-
noemd: edn informante noemi boeken, 66n de Koran en twee informanten noemen de
krant. Illisa [51] specificeert op een andere wijze als ze vertelt wat ze zou willen lezen:
"Alies wai met mij te maken heeft".

Ook op de Vraag wat ze zouden willen schrijven, reageren verschillende informan-
ten met "van alles", maar het meest genoemd worden in dit verband brieven, functio-
nele zaken als naam en adres, een "briefje dat je niet kunt komen" en alles wat je als
huiswerk opkrijgt. Drie informanten ziln wat ambitieuzer in hun schrijfplannen.
Oruun wil alles op kunnen schrijven wat over haarzelf gaat, Ceylan wil alles op kun-
nen schrijven wat ze weet en Rahiza [I20] vertelt: "Ik zou graag een boek over mijn le-
ven willen schrijven", en ze begint alvast te vertellen wat daar allemaal in zou moeten
komen. In een andere groep zegt een van de cursisten iets soortgelijks: "Later ga ik een
boek over mijn leven schrijven". «Waarom later ", vraagr de docent, "waarom nier
nu?" "Ik kom nog letters tekort", vertelt de cursist.
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Naar aanleiding van enkele observaties, die aan het begin van dit hoofdstuk werden

genoemd, werd ook kort met de informanten gesproken over wat lezen eigenlijk pre-
cies is, wat iemand doet die goed kan lezen en/ofschrijven en of iemand ook kan lezen
met de ogen of oren dicht. De analfabete die tegen de voorlezer zei dat deze zijn oren
dicht moest houden bij her voorlezen van een persoonlijke brief (zie hoofdstuk I) iS
duidelijk een uitzondering. Bijna alle informanten weten heel goed dat je met de ogen
dicht niet, en met de oren dicht wel kunt lezen. Bijna alle cursisten kunnen dan ook al
cijfers lezen en nagenoeg iedereen heeft al kennis gemaakt met geschreven Neder-
lands. Opvallend is wel dat de informante die op deze vraag anders reageerr dan de
meesten, nog maar enkele weken op les is. Basad [55] vindt dat je met de ogen dicht
juist wei kunt lezen, namelijk datgene "wai je onthouden hebt" en met de oren dicht
daarentegen niet, "want dan hoor je niks". Illisa [SI], die al iets meer les heeft gehad, is
tamelijk stellig als ze zegt dat je mer je ogen dicht niet kunt lezen, maar op de vraag of
je met de oren dicht zou kunnen lezen, aarzelt ze even en zegr dan: "Nee, dan kun je
niet lezen, of tenminste, niet zo goed".

De vraag  over wat  een lezer precies  doet,  of wat iemand  doet  die  goed kan lezen,

blijkt heel verschillend opgevat te zijn. De meesten vertellen wat iemand zou moeten
doen om een goede lezer te worden, en het oordeel daarover is tamelijk unaniem:
"Elke dag lezen"; "Hard studeren"; "Heel veel leren" of "De pen in de hand houden",
om een paar voorbeelden te noemen. Een paar informanten interpreteren de vraag
meer in termen van hoe waardevol het is een goede lezer te zijn: "Dan kun je elk be-
roep uitoefenen dat je wil", zegt Difan [66]. Mitouma [77] ziet vooral voordelen voor
de vrije tijd: "Dan heb je altijd wat te doen. Als je je verveelt, kun je gewoon een boek
of een krant pakken" en Diham [56] vindt. "Je bent geen mens als je niet kunt lezen".
De analfabeten weten allemaal dat een lezer moet kijken, maar enkele informanten la-
tenduidelijk merken dat kijken nog geen lezen is en alleen te maken heeft met de'bui-
tenkant' van geschreven taal. "Je kunt wel kijken", zegt Diham, "maar daar heb je
niets aan als je niet weet wat er staat".

Hoe dan ook, de meeste informanten realiseren zich heel goed dat ergens tussen het
zien van de zwarte tekens op papier en de herkenning van de boodschap de magie
doorbroken wordt.,7 En dat het ontcijferen daarvan een complex leerproces is, hebben
de meesten inmiddels al aan den lijve ervaren.

Cognitieve vaardigheden

Classificatie
De classificatietaak bestond uit acht reeksen van vier afl)eeldingen. De informanten
gaven telkens aan welke afl,eelding er naar hun oordeel niet bij hoorde en waarom
niet. Bij de reeks bank-kruk-tv-stoelzou bijvoorbeeld op meer formele gronden de ca-
tegorie zitmeubels geselecteerd kunnen worden en de tv worden aangewezen als het
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object dat er nier bij hoorde; op basis van situationeel-functioneel redeneren zouden
stoel-bank-tv bij elkaar geplaaist kunnen worden omdat ze horen bij tv-kijken. De
meeste informanten begrepen meteen wat de bedoeling was. Zeral, een van de analfa-
beten, was een van de weinige uitzonderingen. Toen zijn zoon een voorbeeld gaf
(vliegruig, auto, trein en stoel) was het duidelijk. Wanneer informanten geen buiten-
beentje meenden te kunnen aanwijzen (bijvoorbeeld bij gereedschap) werd dat ook
uitdrukkelilk in die termen naar voren gebracht: "Ik kan er geen vinden die er niet bij
hoort. Volgens mij horen ze allemaal bij  elkaar"  [50].

In eerste instantie is gekeken naar de gemaakie keuzes. In tabel 5.6 staat een over-
zicht van de verdeling van de keuzes per groep en per item. De aanduiding'geen' is ge-
bruikt wanneer de informanten vonden dat geen van de objecten gemist kon worden,
De term 'overige' staat voor een combinatie van alle reacties die maar 66n keer voor-
kwamen. I8

De geletterden zijn het meest homogeen in hun reacties: bil zes van de acht items
selecteren zij in meerderheid het item dat Luria's (I976) omschrijving van formeel
classificeren het meest benadert. Ook van de analfabeten kiest bij zes van de acht items
de meerderheid voor hetzelfde item, maar her aantal informanten dat een andere keu-
ze maakt, is groter. De reacties van de kleuters varieren het meest (overige kan slaan op
verschillende keuzes). Bij twee items (het gereedschap en de glazen voorwerpen) kie-
zen alle groepen in meerderheid voor een ander object uit de reeks dan voorafveron-
dersteld, namelijk de zaagen de bri L Wanneer op basis van deze reacties de drie groe-

pen vergeleken worden, kiezen de kleuters gemiddeld 3.42 keer voor het 'juiste'
antwoord (sd I.22), de analfaberen 4.28 keer (sd I.Io) en de geletterden 5.00 keer (sd
0.82). Uit een variantie-analyse met groep en afnametaal (tI of t2) als factoren blijkt
een hoofdeffect van groep (F, 6.=9.72, p=o.00), geen effect van afnametaal  (F, =0.27,
p-0.60) en geen interactie tussen groep en taal (F, 60=0·22, p=o.80)." Uit een posthoc
analyse (Tukey HSD) blijkt dat de kleuters significant verschillen van zowel de analfa-
beten (p-0.02) als de geletterden (p=o.00), maar beide groepen volwassenen verschil-

len onderling niet significant van elkaar en vormen een homogene subgroep.

De keuzes die de informanten maken, zeggen echter niet alles over de classificatiestra-
tegie die ze hanteren. Een informant die voor de tv koos, kon daar bijvoorbeeld ver
schillende argumenten voor aandragen. Daarom is ook gekeken naar de argumenten
die de informanten geven.

Geen van de informanten hanteert systematisch een categorienaam (bijvoorbeeld
"Dat is al|emaal bestek").'° Dat type reactie is zelfs bij alle drie de groepen een grote
uitzondering; in totaal wordt slechts zeven keer (in de meeste gevallen door geletter-
den) een categorienaam genoemd. Nagenoeg alle informanten gebruiken, wanneer ze
op een gemeenschappelijk kenmerk wijzen, een omschrijving ("Dat is allemaal om te
eten"; "Dat heeft allemaal met eten Ie maken "of "Op deze drie kun le zitten, en op de

* "\ 21
tv niet ).
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TABEL 5.6 Absolute en relatieve frequenties antwoorden classificatietaak, per groep.

Welke hoort er niet bii?                                 _ _
kleuter  (n=19)         analfobeet  (n=25)          geletterd  (n.22)

lepel-mes-pen-vork pen                 17     89.4%          25      100%          22      100%
rnes 2     10.6%

krant-boek-brief-foto foto   14 73.7%  18 72%  22 100%
brief 3 15.896 3   12%
krant                             -                -                           3             1 2%

overige 2 10.6% 1            4%

potlood-pen-inkt-lepel lepel 8 42.1%  22 88% 21 95.5%
inkt 8 42.1% 3 12% 1         4.5%

overige 3 15.896

stoel-kruk-tv-bank                       tv                          6      31.6%             1 3         52%             1 7      77.3%
kruk 8 42.1%  10 40% 4   18.2%
stoel 3 15.8% 2            8%                -            -

geen 2 10.5% 1 4.5%

konijn-koe-vis-hond                    vis 12 63.2%  14 60%  13 59.1%
hond          -     -         9 3296 9 40.9%

konijn 4 21.196 2          8%

overige 3         15.9%

raam-kast-spiegel-bril spiegel 6   31.696         -      -           -      -

bril 5 26.3%  15 78.9%  15 68.2%
raam 3 15.896 2        10.5%                     -               -

kast 3 15.8%  - -   7 31.8%
overige 2 10.5% 2      10.5

praten-vertellen-zingen- schrijven             10      52.6%             11       57.9%             18      81.8%
schrijven zingen 8 42.1% 5 26.3% 2           9.1 %

praten            -       -             -       -            2     9.196

geen                -        -              2    10.5%
overige 1 5.3% 1     5.396

hamer-nijptang-spliker-zaag zaag              10    52.6%         13    52.0% 14 63.696

geen 6 31.6% 7 28.0% 2 9.1%
spilker 2 10.5% 3 12.0% 5   22.796

overige 1 5.3% 2 8.0% 1         4.5%

Bij wijze van voorbeeld worden hier reacties gepresenteerd op twee verschillende
itemreeksen. De informantnummers staan tussen vierkante haken, met de toevoeging
k voor kleuter,  a voor anal fabeet en g voor geletterd.

Konijn-koe-vis-hond. Welke hoort er niet bij 

vis:  die kan niet lopen [20, k]
koe:  die is groter dan allemaal [23, k]
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kon#n:  dat zie ik zo [141, k]
kon#n:  dat is wild, niet van nut voor mensen [SI, a]
hond. die eten wij niet [52, a]

vis:  die leeft in de zee, de rest op het land [120, a]
hond.· de overige kun je eten [I05, g]

Krant-boek-brief-foto. Welke hoort er niet biji

foto:  dem kan je niet lezen [I9, k]
foto: die andere zijn hetzelfde bo, k]
foto:  die is niet van papier [3I, k]
brief: die komt uit Marokko [143, k]
foto:  die hang je op [I 20, a]
brief: (lie komt in de brievenbus, de andere niet [64, a]
krant:  de rest kan niet weg. Als de krant gelezen is, kun je hem weggooien [56, a]
foto:  die is van een mens. De rest is nuttig [I26, a]
foto:   dat is een plaatle, de rest is om te lezen [IIX g]

Ook bij de andere reeksen komt een grote variatie aan antwoorden voor, vooral bij de
twee groepen niet-lezers. Zeral [50], analfabeet, die bij de reeks dieren meteen voor de
vis kiest omdat die geen poten heeft en de andere drie dieren wel, selecteert bij de vol-
gende reeks (de meubels) meteen de tv en hij moet zelflachen om de motivatie die hij
heel snel geeft: "Die heeft geen poten, en de bank, de stoel en de kruk wel". Bij de
reeks praten - vertellen

-
zingen - scbrijven beargumenteren sommige informanten de

keuze voor 'schrijven' omdat je het andere "met de mond" doet, maar andere infor-
manten kiezen voor'schrijven' omdat je bij praten, vertellen en zingen met meerderen
moet zijn. Demmed [I26] brengt bij dir item expliciet zijn eigen analfabetisme in als
selectiecriterium: "Schrijven hoort er niet bij, want daar heb je een zoon voor nodig".
Enkele informanten uit alle drie de groepen kiezen bij de reeks tafel-bank-tv-krulevoor
de tv omdat die op elektriciteit werkt en de overige drie objecten niet. Basad [55], een
van de analfabeten, kiest evenals een paar anderen bij de reeks potlood-pen-lepel-inkt
voor inkt, met als argument: "Deze kan uitlopen (ze maakt er een gebaar bij) en bij de
anderen kan dat niet". Zij kiest voor het onderscheid vloeibaar/vast, al gebruikt ze die
term niet. Mehmed [Is], 66n van de kleuters, lijkt aan Edn (morele) categorie voldoen-
de te hebben om nagenoeg alles te classificeren (mag niet/mag wel). Hij kiest voor het
mes en de zaag omdat die gevaarlijk zijn, voor de kruk omdat "je dan steeds Zit te
draaien", voor de brief omdat je daar nier aan mag komen van papa, voor inkt omdat
je dan de vloer vies maakt en voor praten "omdat dat niet mag in de klas".
De argumentaties zijn vervolgens als volgt gecodeerd:
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Categoriaal
De informant noemt expliciet een gemeenschappelijk kenmerk dat drie items bezitten
en dEn niet. Met de wijze van formuleren (bijvoorbeeld het paradigmatische 'zitmeu-
bel' of het syntagmatische'zijn om te zitten'), is verder geen rekening gehouden:2 Bij
de eerste reeks kan dus zowel de keuze voor de vis ofvoor de hond (niet versus wel eet-

baar) categoriaal zijn. En ook als een kleuter zegt. "Dat zijn allemaal dieren en een ko-
nijn is een knuffel", is dat als categoriaal aangeduid. Soms omschrijven informanten
hun argumentatie op basis van her ene object dat ze eruit lichten, en niet op basis van
de overige drie. Als duidelijk is, dat daarmee impliciet het klassekenmerk wordt be-
doeld, is dat eveneens als categoriaal geclassificeerd. Bij de reeks boek-brief-foto-krant
bijvoorbeeld zijn bijvoorbeeld de volgende drie argumenten bij de foto alle drie als ca-
tegoriaal aangeduid: "Want de andere zijn om te lezen", "want deze kun je niet lezen,"
en "naar een foto kun je alleen maar kijken".

Situationeel
De locatie of context van  gebruik wordt als argument gehanteerd.  Bij  de reeks stoel-
knlk-tv-bank wordt bijvoorbeeld de context van tv-kijken of de huiskamer als inde-
lingscriterium gekozen. De kruk hoort daar volgens sommigen niet bij, want die hoort
in de keuken:' Bij de reel(s bamer-nijptang-spijker-zaagis de keuze voor de zaag als si-
tuationeel aangeduid wanneer de informanten aangeven dat nijptang, hamer en spij-
ker bij een functionele context horen: de hamer heb je nodig om de spijker in de muur
ie slain en de nijptang om hem er weer uit te halen, is het meest gehanteerde argument

bij deze keuze.

Idiosyncratiscb
Een uniek kenmerk van Edn van de objecten (in plaats van een gemeenschappelijk
kenmerk van drie objecten) of handelingen wordt als argument genoemd. Bij de reeks

bamer-spijker-nijptang-zaagzegr bijvoorbeeld een kleuter dat de zaag er niet bij hoort,
want met de andere dingen "kun je niet zagen". Bij dir type zijn ook de reacties geno-
teerd waarbij een toevallig element in de afbeelding gebruikt wordt als basis voor de

selectie. Bij de reeks kast-raam-spiegel-brilkiezen bijvoorbeeld sommige kleuters voor
de spiegel, omdat daarop een gezicht re zien is en bij de andere afbeeldingen niet.

Daarn:last is er een type reactie dat nagenoeg alleen bij de kleuters voorkomt en slechts
een enkele keer bij de analfabete volwassenen zoals "Dat zie ik gewoon" of "Omdat die
andere hetzelfde zijn". Verder is er het ontbreken van enige argumentatie: "Dat weet

.ik niet . Beide laatste typen reacties zijn als verder niet codeerbaar beschouwd.
Bij inventarisatie van die reacties blijkt allereerst dat het aantal codeerbare reacties

bi j de geletterden (I52 van de I68) hoger is dan bij de analfabeten en kleuters (respec-
rievelijk I41 van de 190 en 108 van de I 52). In tabel 5.7 staat een onderverdeling van de

gecodeerde reacties van geletterden, kleuters en analfabeten.
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TABEL 5.7 Absolute en relatieve frequenties classificatiestrategiein per groep.

kleuter anatfabeet geletterd

categoriaal                       41         38.0%              78 55.3% 117 77.0%

situationeel                           21            19.4%                 36           25.5%                 24           15.8%

idiosyncratisch                  46         42.6%              27         19.1%              11           7.3%

Totaal 108         100.09%               141 100.0% 152 100.0%

Her percentage als categoriaal Ie typeren react:ies is bij de geletterden het hoogst en bij
de kleuters het laagst. Beide groepen volwassenen hanteren, wanneer ze argumenteren,
in meerderheid categoriale argumenten (al is die meerderheid bij de analfabeten klein),
de kleuters in meerderheid andere argumentaties. De kleuters hanteren relatief vaak
een idiosyncratische argumentatie en de analfabeten een situationeel/functionele. Her
verschil tussen de groepen is significant (Fisher Exact-Io.IS, p=o.03).24 Uit de posthoc-
analyse blijkt dat de kleuters significant verschillen van de geletterden (Fisher
Exact=9.66, p=o.006), maar de analfabeten niet van de geletterden (Fisher Exact=3·79,

25p-014) en de kleuters ook niet van de analfabeten (Fisher Exact=2.3I, p=0.32).

Raven's SPM
Bij de volwassenen werd de Raven Standard Progressive Matrices (Raven, Court &
Raven, 1992) afgenomen in verkorte vorm (zie paragraaf 4.3·I). De volledige toets be-
staat uit vijf reeksen van 12 itemS, serie A tot en met E. Bij serie A moet een patroon
worden gecompleteerd, alle andere reeksen bestaan uit matrices van twee bij twee of
drie bij drie figuren, waarvan Hn figuur ontbreekt. De informant moet zowel op de rij
als op de kolom letten om de regel af Ie leiden op basis waarvan  uit een reeks alterna-
tieven het ontbrekende item kan worden gekozen. Dat kan bijvoorbeeld verandering
in vorm zijn in de rij en in grootte in de kolom (Vodegel Matzen, I994)·

Ook in verkorte vorm is de interne consistentie van de spM hoog (Cronbach's al-
pha -0.94) en het scorepatroon van elke individuele informant beantwoordt aan de
vereiste opbouw.,6 Het zou voor de vergelijking van de groepen natuurlijk ideaal zijn
geweest als de analfabeten en geletterden op de SPM, evenals bil de andere informant-
kenmerken  in de paragraaf'Demografische gegevens', niet zouden verschillen. Toch
was dat niet te verwachten, omdat de ene groep geschoold is en de andere niet en er al
vaker een duidelijk verband is aangetoond tussen de scores op de Raven en het al dan
niet hebben van onderwijservaring (Kolinsky et al., I99O; Morais & Kolinsky, I995,
Raven, Raven & Court, I99I).27 Bovendien hebben de analfabeten hoegenaamd geen

restervaring

In figuur 5·I staan de boxdiagrammen van de scores van de analfabete en geletterde in-
formanten.:8 De blokken in het boxdiagram representeren 50% van de scores, de lij-
nen geven de spreiding van de laagste tot de hoogste waarden, mer Uitzondering van
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FIGUUR 5.1 Boxdiagrammen scores Standard Progressive Matrices per groep.

de buitenbeenties (de 'outliers'), die met casusnummers worden aangegeven. De lijn
in de blokken is de mediaan, de waarde van de middelste waarneming, waar evenveel
scores boven als onder liggen.

De analfabeten halen een gemiddelde score van I6.32 (sd 6.34) de geletterden van
25.88 (sd 9.47) bij een maximum van 4I. De analfabeten vormen, vergeleken met de
geletterden, een veel homogener groep met twee buitenbeentjes aan de bovenzijde
[I3I, I32], die beide behoren tot de subgroep die wel enig onderwijs heeft gehad, en Edn

aan de onderkant  [I26].  De gemiddelde score van de geletterden is significant hoger
dan die van de analfabeten (t,4=-3.60. p-0.ooI), maar beide groepen scoren gemiddeld

laag in vergelijking met de normscores voor volwassenen in de handleiding.29 Bij de
geletterden zijn er geen uitschieters, maar wel twee informanten die lager scoren dan
her gemiddelde van de analfabeten [79, II7]. Een van hen [I17]  is drie jaar naar school
geweest, de andere zes. Er is geen verschil tussen mannen en vrouwen (t-O.29) en ook
niet tussen stad en platteland (t=-I.50).30

Luria en Scribner & Cole verschilden duidelijk van mening over mogelijke oorza-
ken van die verschillen in cognitieve vaardigheden. Volgens Luria (1976) zou dat voor-
al een gevolg zijn van geletterdheid, volgens Scribner & Cole (I98I) van scholing."
Om die reden is gekeken naar de correlaties met aantal jaren onderwijs en met lees-
vaardigheid (hier de score op de opschriftentaak). In label 5.8 staat een overzicht. Met
classificatie wordt hier gedoeld op het aantal keren dat een informant een categoriaal
argument noemde en niet op de keuze voor een bepaald object.
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TABEL 5.8 Pearson correlaties scores cognitieve taken met aantal jaren onderwijs en leesscore.

categoriad classificeren     oantal jaren onderwijs teesscore

Raven's SPM 0.60** 0.53** 0.65**

categoriaal classificeren                    - 0.67** 0.68**
aantal jaren onderwijs                        -                                                           0.88-

* P<0.05, ** p<0.01

Alle correlaties zijn positiefen significant. De informanten halen hogere scores op bei-
de cognitieve taken naarmate ze langer naar school zijn geweest en beter kunnen lezen.
De correlatie van beide cognitieve taken met de leesscore is (iets) hoger dan de correla-
tie met aantal jaren gevolgd onderwijs, maar de laarste twee zijn uiteraard ook onder-
ling gecorreleerd (r-0.88); wie langer naar school is geweest kan beter lezen. Daarom is
ook gekeken naar de particle correlaties met de leesscore (opschriften) en aantal jaren
onderwijs. In tabel 5.9 staat een overzicht.

TABEL 5.9 PartiMe correlaties Raven's SPM en categoriaal classificeren met aantal jaren onderwils

(gecorrigeerd voor leesscore) en leesscore (gecorrigeerd voor aantal jaren onderwijs).

partieet joren ondetwi jj partieel  leesscore
(gecortigeerd voor teesscore) (gecorrigeerd voor aontal loren onderwils)

Raven's SPM 0.17 0.46**

categoriaal classificeren -0.14 0.36*

* p<0.05, ** p<0.01

De correlatie met leesvaardigheid blijft significant als gecontroleerd wordt voor aantal
jaren onderwijs, terwill omgekeerd de correlatie russen de scores op de cognitieve ta-
ken en aantal jaren onderwils verdwijnt als gecorrigeerd wordt voor leesvaardigheid.
Kennelijk halen de informanten hogere scores op de Raven naarmate ze beter kunnen
lezen, en niet zozeer naarmate ze meer jaren onderwijs hebben gevolgd.

Samengevat, op de classificatietaak zijn er duidelijke verschillen tussen de drie groe-
pen, de kleuters verschillen daarbij significant van de geletterden, terwijl de twee groe-
pen volwassenen onderling niet significant verschillen. De geletterden zijn het meest
homogeen  in hun keuze en hanteren relatief vaak een formeel classificatiecriterium.
Kleuters argumenteren relatiefvaak idiosyncratisch, analfabeten functioneel/situatio-
neel. Bij de Standard Progressive Matrices is het verschil tussen geletterde en ongelet-
terde volwassenen significant. De scores op beide cognitieve taken correleren positief
en significant met leesvaardigheid en met aantal jaren onderwijs, maar kennelijk
'wint' de leesvaardigheid her van her aantal jaren onderwijs, als het gaat om de samen-
hang met de scores op de Raven's spM en de classificatietaak.
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Samenvatting

De analfabete informanten uit dit onderzoek kunnen niet lezen en zijn niet of nauwe-
lijks naar school geweest, de geletterden zijn gemiddeld ruim vier jaar naar school ge-
weest en kunnen wel lezen. Voor het overige zijn er weinig verschillen in informant-
kenmerken tussen beide groepen. In beide groepen is her merendeel vrouw, is
ongeveer de helft aflcomstig van het platteland, en ook qua leeftijd, verblijfsduur, ver-
blijfsduur van de partner, leef- en werkomstandigheden zijn de groepen vergelijkbaar.
Zowel de analfabeten als de laag opgeleide geletterden geven een beeld van zichzelfals
moedertaalgebruikers die hun eigen taal her meeste, het liefste en het beste spreken.
Wel zijn er meer geletterden die te kennen geven de standaardraal van het land van
herkomst of het Nederlands eveneens redelijk goed te beheersen.

Nagenoeg alle analfabeten hebben nu een lezer/schrijver in hun directe nabijheid,
die ze vooral om hulp vragen bij huiswerk, het lezen van brieven uit het land van her-
komst, of het invullen van officiele papieren. De meeste analfabeten kunnen hun
naam schrijven, zij her nog niet allemaal foutloos en voor het merendeel is dat een re-
cent verworven vaardigheid. De orale vertelcultuur, die soms wordt opgevoerd als be-
langrijke tegenhanger van de schriftcultuur, lijkt, bij deze groep althans, minder vitaal
dan vaak wordt verondersteld. De helft van de informanten heeft geen speciale herin-
neringen aan vertelde verhalen (over het algemeen zijn het de Berbers die daar wel
melding van maken) en slechts een paar informanten zeggen die verhalen door te ge-
ven aan hun kinderen. De beeldcultuur van tv en video lijkt de rol van de orale cultuur
overgenomen te hebben.

Deze analfabete informanten geven een optimistischer beeld van hun eigen kennis
van tijd en getal dan in onderwijskringen vaak wordt verondersteld. Met de klok, de
dagen van de week en eenvoudige getalsmatige informatie als ronde bedragen, bus- en
telefoonnummers heeft bijna niemand naar eigen zeggen moeite. Een gedeelte van de
informanten vertelt wel moeite te hebben met het herkennen van ingewikkelde prij-
zen en met het onthouden van de geboortedatum. Bijna niemand zegt goed ie kunnen
rekenen.

De nieuwkomers zijn via officiele instanties in contact gekomen met het alfabetise-
ringsonderwijs, de overigen vooral via informatie van familie en kennissen en een niet
onaanzienlijk decl (een kwart van de informanten) heeft zelfhet initiatiefgenomen tot
educatie. Het kunnen functioneren in relevance contexten in Nederland, zowel mon-
deling ('terug kunnen praten') als schriftelijk vormt de belangrijkste motivatie van de
cursisten. Mondelinge vaardigheden worden daarbij iets vaker genoemd dan schrifte-
lijke. Het eerste geschreven Nederlands blijkt echter veel meer de status van leerstof te
hebben, gelet op het feit dat de meeste informanten daarnaar verwijzen op de vraag
wat ze tot nu toe hebben geleerd.

De belangrijkste bemiddelaren in schriftelijke informatie zijn lezers uit de directe
nabijheid van de analfabeten die afspraken op de kalender zetten, helpen bij huiswerk,
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bijsluiters lezen of de bonnetjes van de supermarkt controleren. Cijfermatige informa-
tie (busnummers, aanduidingen autowegen, telefoonnummers) blijkt over het alge-
meen eerder toegankelijk en enkele informanten benutten daarnaast incidentele, visu-

ele kenmerken van geschreven taal, zoals opvallende patroonkenmerken ofeen enkele
letter. Wat dat laatste betreft vertonen de analfabete volwassenen dezelfde kenmerken
van ontluikende geletterdheid die ook bij jonge kinderen zijn geconstateerd (Adams,
I990; Ferreiro, I9852, I997) en die ook werden geobserveerd in de eerste fase van het al-
fabetiseringsproces van volwassenen (Kurvers & Van der Zouw, I990).

Nier meer afhankelijk zijn van anderen in het gebruik van het Nederlands (zowel
als het gaat om mondeling als om schriftelijk taalgebruik) vormt de belangrijkste drijf-
veer van de analfabeten om (alsnog) de stap naar educatie te zetten, en enkele noemen
een verder weg gelegen doel als het vinden van werk of het volgen van een beroeps-
opleiding.

Driekwart van de geletterden, ongeveer de helft van de analfabeten en ruim eender-
de van de kleuters hanteert op enigerlei wijze categorie-aanduidingen bij her classifice-
ren van objecten, maar categorienamen worden daarbij nauwelijks genoemd. De ge-
letterden zijn daarin her meest homogeen, de kleuters het minst. De verschillen tussen

geletterde en ongeletterde volwassenen in dit onderzoek zijn minder groot dan bil Lu-
ria (1976), die nauwelijks overlap vond tussen de twee groepen in wijzen van classifice-

ren, maar groter dan bij Scribner & Cole (I98I) die geen verschil vonden russen de

groepen en alleen een significant effect van urbanisatie.
De geletterden presteren, zoals te verwachten was, significant beter op een verkorte

vorm van Raven's Standard Progressive Matrices. De scores op de Raven zijn hoger
naarmate informanten langer op school hebben gezeten, maar vooral naarmate ze be-
ter kunnen lezen. Testervaring (die geschoolden uiteraard meer hebben dan on-
geschoolden) alleen lijkt dus onvoldoende verklaring voor de hogere scores van de ge-

letterden op de Raven. Het lijkt erop dat de cognitieve vaardigheden die in her geding

zijn bij schriftverwerving, enige overeenkomst hebben met de vaardigheden die nodig
zijn om items van de Raven op te lossen. De omgekeerde conclusie (die normaal ge-
sproken voor de hand zou liggen) dat informanten die cognitiefvaardiger zijn ook be-
ter leren lezen, ligt hier immers niet voor de hand: de analfabeten hebben de kans nog
niet gehad om te leren lezen.



HOOFDSTUK 6

Kennis van schrift

"Als  bet gisteren  regende,  dan  kun je  dat scbrijven,  anders  niet."
"

"'Boom' kan wel gescbreven worden, maar 'buiten' niet.

Inleiding

Weten volwassen analfabeten dat schrift er anders uitziet dan andere visuele symbolen
zoals afbeeldingen of geometrische figuren2 Herkennen zij schriftsymbolen  Herken-
nen zij opschriften en logo's die vaak in hun omgeving te zien zijn2 Zo ja, waaraan her-
kennen zij die  Gebruiken zij daarvoor andere informatie dan lezers  Weten zij wat er
precies gerepresenteerd wordt in geschreven taal? Hoe denken zij over wat wel en niet

geschreven kan worden? Verschillen zij in deze van een andere groep niet-lezers, na-
melijk jonge kinderenl Verschillen zij onderling2

Jonge kinderen die nog niet kunnen lezen en schrijven weten al tamelijk goed dat
schrift er anders uitziet dan andere visuele symbolen, maar weten niet waI er precies

gerepresenteerd wor(it in geschreven taal en waar de letters in een woord voor staan.
Veel vierjarigen veronderstellen een equivalentie tussen schriftsymbool en referent,
zoals een plaatje van een konijn naar een konijn verwijst. Als kinderen iets ouder zijn
weten ze wel dat schrift taal representeert, maar nog niet precies hoe. Veel kinderen
krijgen pas tijdens het aanvankelijk leesonderwijs in de gaten dat er een relatie is tus-
sen schrifttekens en segmenten van gesproken taal.

Soortgelijk onderzoek naar de kennis van schrift is, voor zover bekend, nooit uitge-
voerd bij volwassenen die niet kunnen lezen en schrijven. Verondersteld mag worden
dat ook voor analfabete volwassenen geldt dat ze meer weten over schrift en schriftge-
bruik naarmate ze daar meer ervaring mee hebben. Uit de vraaggesprekken (zie hoofd-
stuk 5) bleek al dat de analfabeten uit dit onderzoek allemaal lezers in hun nabije om-
geving hebben en dat de meesten bekend zijn met diverse functies van geschreven taal,
gelet op het schriftgebruik dat ze noemen of ambieren. De meesten hebben een begin

gemaakt met alfabetiseringsonderwils en hebben hun naam leren schrijven. Op basis
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van die gegevens mag verwacht worden dat de analfabeten uit dit onderzoek meer we-
ten over geschreven taal dan nog niet lezende jonge kinderen. Daar staat echter tegen-
over dat alle kleuters uit dit onderzoek minimaal twee jaar op school zitten en dat in
dat onderwijs veel meer dan vroeger expliciet aandacht besteed wordt aan oriEntatie
op geschreven taal. In elke kleuterklas wordi bijvoorbeeld regelmatig voorgelezen, is er

een boekenhoek en zijn er met regelmaat momenten waarop met letters en cijfers ge-
speeld wordt.

In dit hoofdstuk wordt de kennis die volwassen analfabeten hebben van schrift en ge-
schreven taal, vergeleken met die van de referentiegroep van jonge kinderen en met
die van laag opgeleide volwassenen die wel kunnen lezen en schrijven: Daarvoor zijn,
naast de gegevens uit het vraaggesprek, de taken gebruikt die in hoofdstuk 4 werden
aangeduid onder de noemer kennis van schrift. Omdat de naamgeving van de taken,
met soms verwante termen als grafemen en  tekens, of scbrift en scbrij»al verwarrend
kan zijn, worcIt nog even kort de bedoeling van de taken gememoreerd. Met de twee
grafeemtaken werd nagegaan welke letters de informanten kennen. Met de taken op-

scb«#en en  logo 9 werd nagegaan  of de in formanten geschreven woorden,  al  dan  niet
voorzien van beeldelementen, die frequent in hun omgeving voorkomen, herkennen.
Bij tekens kregen de informanten verschillende kaartjes met schrifttekens of andere vi-
suele symbolen voorgelegd met de vraag die te sorteren op al dan niet 'om te lezen'.
Met de taak scbrift-spraakwerd nagegaan hoe de informanten denken over de corres-
pondentie tussen schrift en spraak. Opvattingen over wat wel en niet tot schrijftaal
Chet schriftregister) behoort werden nagegaan aan de hand van de taak eigenschappen
scbnk*aal Bij het laaiste gaat het dus nier om het medium, maar om de'langue dcrite'.

De presentatie van de gegevens begint in de volgende paragraaf met een beknopte
weergave van de gesprekken met twee analfabeten. In dir hoofdstuk zijn dat Kachoura
[78] en Arkem [II4]. Zij vertegenwoordigen de twee typen analfabeten die het meeste
voorkomen in het onderzoek. Beide zijn zij als kind niet naar school geweest. Arkem
zit ongeveer tien maanden op alfabetiseringsles (aanvankelijk Edn ochtend per week,
sinds enige tijd twee ochtenden per week), Kachoura sinds anderhalve maand, even-
eens twee ochtenden per week. Gezamenlijk geven zij een goed beeld van de meest
voorkomende reacties van de analfabeten. 

Na die casuYstiek volgt een bespreking van de afzonderlijke taken, achtereenvolgens
grafeemkennis, opscbriften,  logo's,  tekens,  correspondentie scbri#-spraak en eigenscbappen

scbrijftaaL Daarna wordt nagegaan in welke mate onderwijservaring een rol speelt bij
de onderlinge verschillen tussen de volwassenen. Het hoofdstuk besluit met een sa-
menvattende bespreking van de uirkomsten.

Bij elke taak wordt eerst aangegeven hoe de reacties van de informanten beoordeeld
zijn, wat de betrouwbaarheid van de taak is en wat de gemiddelde scores zijn per groep
en afnametaal. Omdat de gesprekken in vier verschillende talen werden gevoerd en bij
een deel van de taken de items in vier talen werden vertaald, zou het bij de analyse voor
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de hand liggen gebruik te maken van een tweeweg variantie-analyse met groep (kleu-
ters, analfabeten en geletterden) en taal (Nederlands, Turks, Somalisch en Berber) als
factoren. Dat is echter om twee redenen problematisch. Allereerst, afnametaal en
groep zijn niet onafhankelijk van elkaar. Verreweg de meeste kleuters hebben de taken
gemaakt in het Nederlands (zie hoofdstuk 4). Bovendien zijn er bij de kleuters geen af-
names in het Somalisch en Turks. Bij de analfabeten daarentegen hebben de meeste
afnames juist plaatsgevonden in de moedertaal en bij de geletterde volwassenen is on-
geveer de helft van de afnames in het Nederlands en de andere helft in de moedertaal.
Bovendien gaat het bij de afnames in het Turks en Somalisch om kleine aantallen. Op
de tweede plaats gaat het zowel om afnames in de moedertaal van de informanten
(Berber, Turks, Somalisch en enkele keren Nederlands) als om afnames in het Neder-
lands als tweede taal. Op voorhand kan niet uirgesloten worden dat de instructie of
taak in her Nederlands als tweede taal de resultaten beinvioed kan hebben. Daarom
wordt systematisch onderscheid gemaakt tussen afname in de moedertaal en in het
Nederlands als tWeede taal, en alleen als daar aanleiding toe is ingegaan op verschillen
tussen de moedertalen.

De gegevens worden als volgi gepresenteerd. Eerst worden in een tabel de gemid-
delde scores per groep gepresenteerd, uitgesplitst naar moedertaal en Nederlands als
tweede taal. Als de scores in de afnametalen duidelijk verschillen, worden de scores per
groep en taal gevisualiseerd in een lijndiagram met daarnaast de uitkomsten van de va-
riantie-analyse waaruit blijkt of de drie groepen significant verschillen in gemiddelde
score (F-ratio groep), of de twee afnametalen significante verschillen te zien geven (F-
ratio taal) en ofer een interactie is tussen groep en taal, bijvoorbeeld wanneer er bij de
volwassenen wel een groot verschil is tussen eerste en tweede taal, maar bij de kleuters
niet (F-ratio groep x mal).' Een significant hoofdeffect van groep geeft weliswaar aan
dat de gemiddelde scores van de drie groepen verschillen, maar nog niet welke groe-
pen precies van elkaar verschillen. Het zou bijvoorbeeld kunnen zijn dat de kleuters
wel significant verschillen van de volwassenen, maar de twee groepen volwassenen on-
derling niet. Daarom worden vervolgens de scores van de drie groepen afzonderlijk
gevisualiseerd in boxdiagrammen met daarnaast de uitkomst van de posthoc-analyse
(Tukey HSD) waarin de groepen paarsgewijs vergeleken worden. De boxdiagrammen
geven een indruk van de verdeling van de scores per groep. De blokken in het boxdia-
gram representeren 50% van de scores, de lijn daarin geeft de mediaan (de middelste
waarde) aan. De verticale lijnen naar boven en beneden geven ongeveer de maximale
spreiding aan van de scores per groep. De casusnummers (de uitschieters) verwijzen
naar informanten met een veel lagere ofveel hogere score dan de rest van hun groep.4

Na de presentatie van de analyses van de totaalscores per taak volgt een nadere ana-
lyse van de verschillende typen reacties van de informanten. Waar letten de informan-
ten bijvoorbeeld op als ze een letter of logo denken Ie herkennen, welke woorden ge-
ven ze wel of niet een plaats  in een geschreven zin of welke argumenten hanteren ze
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om iets niet al dan niet schrijfbaar te achten2 Ook daarin worden de groepen vergele-
ken.

Wanneer de inhoud van een bewering (en niet de precieze bewoordingen) relevant
is, zullen citaten steeds in ha Nederlands worden gepresenteerd, ongeacht de taal
waarin het gesprek werd gevoerd. Waar de precieze formulering opportuun is, wordt
het letterlijke citaat, voorzien van een vertaling in het Nederlan(is, gepresenteerd.
Nummers van informanten worden steeds russen vierkante haken geplaatst.

Een overzicht van de taken is te vinden in bijlage 3, de namen en nummers van de
informanten staan in bijlage 4 en een overzicht van de afnames per groep en per taal is
te vinden in bilage s·

Kachoura en Arkem

Kachoura
Kachoura [78] is 42 jaar en sinds 25 jaar in Nederland. Haar man is als huwelijkspart-
ner naar Nederland gekomen en is ongeveer 20 jaar in Nederland. Kachoura is in Ma-
rokko geboren en noch daar, noch in Nederland ooit naar school geweest. Kachoura

spreekt thuis Marokkaans-Arabisch en, met de kinderen, Nederlands. Ze wil heel
gmag leren lezen, omdat haar dochtertle van vijf vaker vraagt of zij een verhaaltje voor
wil lezen.  Zij zit sinds zes weken op alfabetiseringsles, twee ochtenden per week. Twee
thema's uit de structuurmethode 7/43 zijn behandeld. Het gesprek met Kachoura is in
her Nederlands gevoerd. In navolgende presentatie staan de vragen en opmerkingen
van de onderzoeker in cursief, de antwoorden en reacties van Kachoura normaal.

Als de onderzoeker de Arabische tekst uit Lezen over grenzen pakt, reageert Kachou-
ra meteen: "Dat kan ik niet lezen". Op de vraag ofer misschien letters tussen staan die
ze kent, zegt ze meteen * Nee", maar ze voegt er aan toe dat ze kan zien dat her Arabisch
is. Kachoura kan haar naam niet schrijven, vertelt ze. De onderzoeker schrijft vervol-
gens haar naam in blokletters.

Staat bier jouw naam,  denk jei
Ja, dat is mijn naam. Dat is Kachoura.
God.  Hoe weet je dati Waar zie je dat aani
Aan deze (wijst de hoofdletter K aan).
De onderzoeker schrijft vervolgens 'Kamer' op.
En  hieri Staat hier ook jouw naami

Ja. Kilk maar (wijst opnieuw naar de K). Ofnee, deze is anders (vergelijkt met eerder opge-

schreven  naam).
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Opscbrifien
De kaart met opschriften wordt gepakt en er wordt verteld dat daar woorden opstaan
die Kachoura misschien op straat, bij de reclame, of in winkels wei eens gezien heeft.

Staan bier woorden  bij  die je wel eens gezien bebe Herken je ietse
(Kijkt even aandachtig). Nee, nooit gezien.

Deze ook nieti (wijst naar onderste gedeelte).
Nec. Nooit gezien. Daar let ik niet op.
Kachoura herkent geen van de opschriften. Zij wimpek de kaart dan ook snel af.

Logo's
De onderzoeker pakt de kaart met logo's.

En  deze   Staat daar iets  bij wat je wei  eens gezien  bebe

Dat is Cce en Aa (wijst op logo C&.A)
la.  Hoe weet je  dat1
Dat zie ik aan dit woordje (wi ist op logo CkA)
Wai is dat, C69\1
Winkel van kleren, toch1

(Ze wijst Edab aan).
Ik ken deze letters wei. Maar ben vergeten wat her is. Ik denk VMD.
Blokker
Dat is Blokker. Ja toch?

Waar zie je dat aani
Weet ik niet.
McDonalds

Ja, dat is McDonalds. Die zie ik heel vaak. Dat zie ik aan deze (wijst de bogen aan).

Van de overige logo's herkent Kachoura er geen meer. Ze denkt bij Venz dat er Cola
staat en bij postkantoor dater winkel staat. Opschriften met opvallende beeldkenmer-
ken, zoals de bogen van McDonalds of de blokken van Blokker, herkent ze. Wanneer
alleen lettertype en kleur bepalend zijn (zoals bij Edab, ANWB of postkantoor) weet ze

het niet precies.

Grafemen
Kachoura krijgt de grafemenkaart.

Staan  bier letters op  die je  kenti
Deze  is  van tas (wijst  de  s aan).

Weet je boe die heed
Nee, ben ik vergeten.
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Deze hebben we ook gchad, dat is de eerste van pak (wijst depaan). Deze is van meel, dat is
em (wilst de maan). Deze twee zijn van kool (wijst de 00 aan) Deze is ook van ras (wijst de r
aan) en deze is van kam (wijst de taan). En deze is denk ikook van meel (wijst de attaan).

De andere letters kent ze niet. Bijna alle letters die Kachoura zegt te herkennen, her-
kentze aan de context van de woorden uit de alfabetiseringsmethode waarin die letters
zijn aangeboden. Alleen de m noemt ze bij naam. Daarbij verwisselt ze sommige let-
ters met andere die er visueel op lijken, zoals de ee en de att.

Bij het alfabet in hoofdletters herkent Kachoura de Sen de R die ze ook benoemt.
Verder verwart ze de Fmet de L en wijst ze enkele letters aan die ze naar eigen zeggen
wel gehad heeft, maar die volgens haar moeilijk zijn (M,  K P). Alle andere letters kent
ze niet.

Eigenschappen scbrij»al
Kachoura krijgt een aantal uitingen voorgelegd met de vraag ofdie geschreven kunnen
worden.  Her gaat er niet om, of Kachoura dat zelf kan schrijven, maar of iemand (de
docente bijvoorbeeld) dat op zou kunnen schrijven.

Zullen we beginnmi
Ali
Ja, dat kun je schrijven, dat is een woord. Kachoura kun je ook schrijven.
Televisie

Ja, dat kan ook.
Ik woon in Nederland

Ja, dat kan, want dat klopt
Mijn moeder is een man.
Nee, dat kun je niet schrijven. Moeder is geen man.
Ja, dat is waar. moeder is geen man. Maar zou iemand dan tocb op kunnen scbrijven'mijn moe-
der is un man?
Nee. Nee, als het niet klopt, kun je dat niet schrilven. AIs het niet zo is kun je het nier op-
schrijven.
*In de winkel liggen veel banaan.
In de winkel liggen veel bananen (herstelt grammaticale fout). Ja, dat kan. Bananen kun je

schrijven.
[."]
Tweebonderd

Ja, dat kan. Bijvoorbeeld als her tweehonderd gulden kost.

*De man lopen over straat.

Nec, dat kan niet. Niet op straar lopen. Op de stocp lopen, dat kun je wel schrijven.
[.„]
Een tijger plant een is.
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Nee, dat kan niet. Dat is raar.
Je suis tres fatigue

Wai is dati Is dat Frans1

]a

Ja, dat kan geschreven worden. In het Frans kun je dat schrijven.

Van de meeste uitingen vindt Kachoura dat ze geschreven kunnen worden, al combi-
neert ze een bevestigend antwoord soms met het noemen van een concreet woord uit
de zin. Een uirzondering maakt ze voor onware zinnen en voor zinnen waarbij de
woordvolgorde veranderd is.

Scbrift-spraak
De onderzoeker schrijft de zin De kinderen spelen met de bal op en leest de zin nog een
keer met aanwijzing van de achtereenvolgende woorden duidelijk voor.

Wat denk je, waar staat bali
Ik denk hier (wijst op her eerste woord de).
Waarom denk je dati
Weet ik niet precies.
Leest de zin nog een keer.
Wat staat hier,  denk je twijst  kinderen aan) 
De kinderen.
En bier (wijst  op  tweede  de) 1

Buiten.
Wat zou er nog meer staani Wat staat bier,  denk je twijst op  spelen)?
De kinderen spelen met de bal

I„]

Kachoura weet niet precies hoe ze zich de correspondentie tussen gesproken en ge-
schreven taal moet voorstellen. Ze veronderstelt dat 'bat' en 'de kinderen' een eigen

plaats in de zin hebben, maar 'buiten' ook, ze gaat er vanuit dat de op dezelfde plaats
zal staan als kinderen. en zowel bij deze zin als bij de volgende veronderstelt ze ook een
keer dat op een bepaalde woordpositie de hele uiting staat.

Tekens

Kachoura krijgt veertien kaartles met de vraag goed te kijken wat erop staat en aan te

geven welke wel en niet om Ie lezen zijn. Kachoura kijkt even en pakt dan het Tamil,
het Chinees, het Arabisch en her kaarrje met de niet lineair geordende krullen en bo-

gen.
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Die niet, dat is Chinees (wilst op Chinese karakiers), die nier, dat is van Marokko (wilst op
Arabische letters), en die weet ik niet (wijzend op de andere twee).
En de anderet
Die zijn wel te lezen. Dit zijn letters (wijst op de woorden in blokletters), dir is cen roos (af-
beelding van een bloem) dit is een reep chocola (afl)eelding van een mondharmonica) en dit

is gras (wijst op de krabbels).
[."]
Dit is Chinees, zeije hd (kaartje merkarakrers). Zou iemand uit China dat wet kunnen lezeni
Ja die weI, Net als mijn schoonzus. Die kan dit wel lezen (wijst op de kaartjes met krabbels).

Kachoura typeert meteen twee schriftsystemen correct, maar legt die niettemin met-
een op de stapel 'niet om te lezen' Kennelijk maakt zij een tweedeling tussen wel en
niet door haarzelf te interpreteren kaartjes.

Arkem
Arkem III4] is 50 jaar, heeft vier kinderen, komt uit Turkije en is net als haar man
sinds 16 jaar in Nederland. Als kind is ze nooit naar school geweest. Ze zit nu ongeveer
tien maanden op alfabetiseringsles in een buurthuis, aanvankelijk Edn ochtend per
week, sinds enige maanden twee ochtenden. In de alfabetiseringsles wordt gewerkt
met de structuurmethode 7/43 en Arkem heeft inmiddels ongeveer vier thema's gehad.
Ze kent ook verschillende letters van het Turkse alfabet. Her onderzoek vindt plaars
bij Arkem thuis. De tv staat aan (een Turkse zender). In de huiskamer zijn geen voor-
beelden van geschreven taal (boeken, tijdschriften, kranten) te zien. Arkem komt
vooral naar de les om te leren lezen en schrijven en als ze klaar is met de cursus zou ze
graag de Koran kunnen lezen, en ook post, boeken en huiswerk. Ze zou graag brieven
kunnen schrilven. Arkem kan haar naam schrijven. Ze vertelt erbij dat ze dat van haar
docente heeft geleerd en op de vraag hoe ze weet dat daar haar naam Staat benoemt ze
alle letters van haar naam.

Als de onderzoeker haar vraagt naar een tekst te kijken uit Lezen over grenzen (een

korte tekst in het Turks) zegt ze meteen "Ik heb nog nooit een verhaaltje gelezen".
Vervolgens spelt ze langzaam de haar bekende letters uit her verhaal, zonder tot syn-

„these te komen. Ze zegr er ook bij dat ze in de les alleen nog maar woordJes als   tas en
kar" heeft gehad.

Grafemen
Arkem begint meteen als ze de grafemenkaart krijgt, de letters Ie benoemen die ze
kent. Ze kent ongeveer de helft van de letters en noemI soms de letternaam, soms de
klank van de letter. Van enkele letters (wbijvoorbeeld) zegr ze explicier dat ze die niet
kent. Bij de overige letters noemt ze bijna steeds een letter die visueel overeenkomt
met de aangewezen letter. De benpnoemi ze bijvoorbeeld beide 4 defbenoemt ze als
t, de ee als aa en de ei als ie. Bij de dubbele grafemen (die heeft ze nog niet gehad)
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noemI ze meestal beide letters afzonderlijk (00-nbijde ou). Bij verschillende letters ge-
bruikt ze de Turkse letternamen.

Opscbri»n
Heb  je  deze  wei  eens  ergens gezien   Staat  er  iets  bij  dat je  berkent1
Arkem bekijkt de verschillende woorden.

Nee, nooit gezien. Alleen deze (wijst op McDonalds). De eerste letter staat ook op Marka

(kledingzaak).
Arkem probeert verder enkele woorden te spellen, maar komt daar niet uit.

Logo's
Van de logo's herkent Arkem alleen CdA en McDonalds ("Dat is McDonalds, van de
frieties).

Bij Blokkervmagt ze zich afwelke winkel het is en een paar andere logo's probeert ze, zonder

Succes, te spellen.

Eigenscbappen scbrij»al
De onderzoeker vraagt of de aangeboden uitingen geschreven zouden kunnen wor-
den.

Ali. Kan dat gescbreven wordeni

Ja, dat is een naam.
Televizyon
Te-le-vi-zyon  (segmenteert het woord). Ja  dat kan geschreven worden.

[."]

Holunda Va otutuyorum (Ik woon in Nederland)
Hol-lan-da. Ja, dat ook. Als je het in je schrift wil overschrijven, kan dat.

[„.1

* Adam sokakta  yudiyorlar (De man lopen op strait)
Adam sokakta yuruyor (De man loopt op straat, herhaalt grammaticaal correct). Adam, la,
dat kan geschreven worden.

[."]
Bir bebek  okyaili (Een baby is heel oud).
(Lacht) Nee, dat kan niet. Een baby kan niet heel oud zijn.
Dat is waar. Maar zou iemand bet op kunnen scbrijven 
Als hij oud zou zijn, kun je het schrijven. Maar een baby is heel klein. Als hij niet oud is, kun
ie dat niet schrijven.
[."]
Zou een andere taal gescbreven kunnen worden2 Arabiscb bijvoorbeeldi
Degenen die uit Arabie komen, kunnen Arabisch schrijven. Koerden kunnen Koerdisch

schrijven. Als her je eigen taal is, kun je her schrijven, dat is gemakkelijk
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Bij de meeste items hanteert Arkem een vorm van segmentatie-strategie. Ze verdeelt
de zin in zinsdelen oflangere woorden in lettergrepen, en pas als ze daarin slaagi, be-
sluit ze dat een zin geschreven kan worden. Blijkbaar moet iets in overzichtelijke stuk-
ken verdeeld kunnen worden, voor ze besluit dat het geschreven kan worden. Soms
geeft ze dat oordeel al als ze het eerste woord in lettergrepen heeft verdeeld. Onwaar-
heden kunnen volgens haar niet op papier komen en ongrammaticale zinnen veran-
dert ze eerst (onbewust) in grammaticaal correcte zinnen.

Scbri#-spraak
De onderzoeker schrijft de zin Cocublar sokakta  top oynuyorlarCkinderen straat-op bal
spelen')

Wat denk je, waar staat topt
(Arkem spelt zachrjes t-0-p). Hier (wijst het goede woord aan).
Wat zou bier staan (gocuklar) 
(Probeert te spellen)  -0-c),  ocuklar.
En bier (sokakta)1
(Probeert opnieuw te spellen, lukt niet) Dat weet ik niet.
De onderzoeker schrijft Of kuguk kqi ('drie kleine geiten') op.

Wat zou bier staan (wijst op &1941
(Probeert te spellen) 91
Wat staat er nog meer, denk je (wi,st op  OG kiituk)1

0  ke i (drie geiten).

Ook bij deze taak probeert Arkem als beginnende speller de vragen van een antwoord
te voorzien.

Tekens

Arkem pakt de kaartjes met de blokletters, het cursiefschrift, de Arabische en de Chi-
nese tekens.

Deze zijn om te lezen.

Hoe weet je dat.

Dat zijn letters (wijst op blokletters en cursief in Latijns alfabet) en dit is Arabisch (wijst op
Arabische tekens). Onze Hoca kan dat wellezen. Dat is een oud schrift dat je kent als je naar
school geweest bent.

(Arkem pakt de kaartjes met de afl)eeldingen).
Deze zijn niet om te lezen. Dir is een bloem en dir is een plaarje
(Ze pakt het kaartle met de niet lineair geordende tekens).
Twee zijn er te |ezen (wiist twee tekens aan die ze als cijfers interpreteert) de andere niet.
(Ze pakt een kaartje met krabbels).
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Misschien, dit is misschien een handiekening, de man die hem gezet heeft kent misschien de
letters.

(Arkem paki her andere kaartje mer de krabbels).
Ik kan het niet lezen, maar dokiers wel denk ik. Dat zijn waarschijnlijk medicijnen.

Arkem maakt een duidelilk onderscheid tussen schrifttekens en andere visuele symbo-
len. Krabbels beschouwt ze als onduidelijk handschrift.

Kachoura en Arkem reageren bij opschriften en logo's op dezelfde wijze, evenals de
meeste analfabeten. De opschriften worden vrij snel afgewezen en enkele logo's wor-
den herkend. Bij de overige taken reageren ze heel verschillend. Kachoura is nog erg
confuus over de schriftcode, Arkem reageert vaak als een beginnende speller.

Grafeemkennis

Zowel bij grafemen als bij kapimlen is elke aanduiding waaruit bleek dat een informant
een letter kende goed gerekend. Goed zijn bijvoorbeeld aanduidingen van de naam

van de letter volgens de conventies in her Nederlands of in het schrift van het land van
herkomst en aanduidingen van de kbnk waarnaar de letter verwijst. Niet goed gere-
kend zijn aanduidingen als "Die is van kar" of"Die is van mijn naam". De interne
consistentie van beide taken is hoog. Bij grafemen is Cronbach's alpha voor afname in
alle talen 0.97 (n=54), bij kapitalen 0.98 (n=54)·'

Omdat van beide taken met betrekking toi letterkennis (grafemen en boofdletters)
de meeste kleuters alleen de grafementaak hebben gehad en niet het alfabet in hoofd-
letters wordt hier, voor een vergelijking van de groepen, alleen de grafeemtaak opge-
nomen. Eerst is wel nagegaan ofde scores op beide taken bij de volwassenen voldoen-
de samenhang vertonen. Dat blijkt zo te zijn (r=o.86, p=o.00): informanten die veel
hoofdletters herkennen, kennen ook veel grafemen. Omdat vier volwassenen alleen de
hoofdletters hebben gehad, zijn bij deze informanten de percentages correct bij kapi-
talen benut voor een schatting van de score op de grafementaak. In tabel 6.I staat een
overzicht van de gemiddelde scores per groep en per afnametaal.
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TABEL 6.1 Gemiddelden, standaarddeviaties en aantal afnames grafemen per groep en afname-
taal.

toak ofnome kleuter onolfabeet geletterd
gem. sd n gem. sd n gem. sd     n

grafemen                  tl 1.50 1.29 4 19.10 5.73 20 30.42 5.12 12

(max.= 34)         t2 5.82 6.89 15 22.40 12.70 5 32.27 2.00   11

totaal 4.91 6.37 19 19.76 7.40 25 31.30 3.98 23

De kleuters benoemen gemiddeld ongeveer vij f letters, de analfaberen twintig en de
geletterden meer dan 3I. De gerniddelde score van de geletterden is, zoals te verwach-
ten was, veel hoger dan die van beide andere groepen, maar ook het verschil tussen

kleuters en analfabeten is groot. Uit de variantie-analyse met groep en afnametaal als
factoren blijkt een significant hoofdeffect van groep (F'.6,=84·05, P<0·00), geen signifi-
cant hoofdeffect van afnametaal (F,«,=3.26) en ook geen interactie tussen groep en taal

(F,«,=o.IS).6 In figuur 6.I staan de boxdiagrammen van de scores per groep, met daar-
naast de uitkomsten van de posthoc-analyse (Tukey HSD).7
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FIGUUR 6.1 Boxdiagrammen scores grafeemkennis per groep.

De geletterden kennen nagenoeg alle grafemen van het Nederlands, een enkele letter
(bijvoorbeeld y,  q,  ui of eu) bij relatieve nieuwkomers of een enkele vergissing uitge-
zonderd. Tahya [II7] is het enige buitenbeentle, zij kent weinig letters van het Latijnse
alfabet. Zij heeft echter als kind alleen onderwijs in het Arabisch gehad en is nog maar
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kort op Nederlandse les. De kleuters kennen nagenoeg geen letters; de gemiddelde
score van vij f komt vooral voor rekening van Marime  [27],  die meer  dan 25 letters
kent, en Sinki en Dachir [I9,20] die meer dan tien letters kennen. Driekwart van de
kleuters kent minder dan drie letters, in de meeste gevallen een paar letters van de ei-
gen naam. Gemiddeld kennen de analfabeten ongeveer 20 van de 34 grafemen van het
Nederlands. Anders dan bij de kleuters is er maar dEn analfabeet, Kachoura  [78], die
minder dan 3 grafemen kent. Twee anderen, Mitouma en Milad [77, I32], kennen er
minder dan IO. De Surinaamse Rima [75] is de enige analfabete die de meeste letters
wel kent, maar zij is ook de enige die als kind enige tijd Nederlandstalig onderwijs
heeft gehad. Het verschil tussen de groepen is significant en uit de posthoc-analyse
blijkt dat alle groepen significant van elkaar verschillen.

Gelet op de grafemen die de analfabeten her beste blijken Ie kennen (s, m, r, aa. 00,
v, j, k hebben de hoogste scores) mag worden aangenomen dat hun score vooral een
afspiegeling is van in het alfabetiseringsonderwijs verworven kennis, want die grafe-
men komen in de eerste theme's van de alfabetiseringsmethode aan bod. De interpre-
tatie dat het hierbij niet zozeer gaat om informeel verworven kennis vindt steun in het
feit dat de informanten met de hoogste scores als kind wel een of twee jaar onderwijs
hebben gehad in het Latijnse alfabet [75, I3I, 67] ofal langer op alfabetiseringsles zit-
ten [126]. De enkele analfabeten die relatiefweinig letters kennen, zijn nog maar kort
op les.

Over het algemeen blijken de kleuters de meeste letters niet te kennen, althans niet
precies. Veel aanduidingen zijn van het type "Die is van mijn naam" of "Die is van
mijn broertje". De eerste letter van de eigen naam blijkt het best bekend. Sommige
kleuters wijzen ook andere letters van hun naam aan, maar ze benoemen die vaker niet
dan wel. Mohammed [I44] herkent de m en zegt "Dat is mo". Als hij even later de o

ziet staan, zegt hij, "Die is ook van mijn naam, dat is ha". Hij is de enige kleuter, die
min of meer als spontane speller de lettertekens probeert te benoemen, door zijn naam
te analyseren, in dit geval in lettergrepen. Marime [27], die als enige kleuter meer dan
25 letters kent, vertelt dat haar moeder haar de letters heeft geleerd. Lakim, een Soma-
lische kleuter [I42] kent weliswaar geen enkele letter van deze grafementaak, maar van

de hoofdletters (die hij ook wil doen) herkent hij veel letters wel. Hij vertelt dat hij dat
heeft geleerd van het "ABC-boek van Sesamstraat".8 Enkele kleuters menen cijfers te
zien in de letters, zo worden bijvoorbeeld de gen de evoor een 9 aangezien [34], of de a

voor een 6  [14I]. De andere letters die sommige kleuters kennen, zijn die van de drie

woorden die op 66n locatie met de kleuters besproken waren: boom. roos en  vis. Ver-
warringen zijn vooral visueel van aard; kleuters zien een letter aan voor een andere let-
ter die crop lijkt en die ze wei kennen, zoals een  l voor een  i, of een fvoor een  t

Twee analfabeten verwijzen bij het benoemen, net als veel kleuters, naar woorden
waar de letters in voorkomen, zoals "Die is van tas" (bij de s) in het voorbeeld van
Kachoura. In alle andere gevallen zeggen de analfabeten mereen dat ze een letter niet
kennen, ofverwarren ze die met visueel gelijkende letters die ze wel kennen. Onder-
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linge verwisseling komt vaak voor bij d. p en b, n, uen v, fen  t,  n en  b,  D en a, of Ken
Z Een verwisseling met cij fers komt bij de volwassenen slechts een enkele keer voor.

Samengevat, de volwassen analfabeten kennen meer letters en zij weten ook beter dan
de kleuters letters te onderscheiden van andere grafische symbolen zoals cijfers. De
kleuters kennen vooral letters van hun eigen naam en weten weinig letters te benoe-
men. Veel kleuters noemen de context van het woord waarvan ze een letter herken-
nen, twee analfabeten doen dat eveneens. Verwarringen met andere letters zijn over-
wegend visueel van aard.

Opschriften

Alle aanduidingen waaruit blijkt dat de informant een opschrift herkent, zijn goed ge-
rekend. Wanneer bijvoorbeeld het opschrift uitgang gelezen werd, is dat goed, maar
ook als het aangeduid werd als "hier kun je naar buiten". De interne consistentie van
de taak is hoog, Cronbach's alpha is 0.99 (n=69).9 In tabel 6.2 staat een overzicht van
de gemiddelde scores.

TABEL 6.2 Gemiddelden, standaarddeviaties en aantal afnames opschriften per groep en taal.

took ofname kieuter andfobeet geletterd

gem. sd n gem. sd n gem sd           n

opschriften tl 0.20 0.45 5 0.30 0.92     20 16.00 5.14         12

(max = 18)        t2 0.00 0.00      16 1.20 1.64 5 16.73 2.69      11

totaal 0.05 0.22       21          0 48     1.12     25        16.35     4.07       23

Bij deze taak zijn, zoals uiteraard te verwachten was, de gemiddelden van de geletter-
den het hoogste: zil herkennen bijna alle opschriften. Deze taak was dan ook vooral
bedoeld om na te gaan of er verschillen zijn tussen de twee groepen niet-lezers in het
herkennen van geschreven omgevingstaal. Dat blijkt niet zo te zijn, gemiddeld her-
kennen beide groepen nauwelijks een opschrift. Uit de variantie-analyse met groep en
afnametaal als factoren, blijkt een significant hoofdeffect van groep (F,,6,=271.5I,
p<0.00), geen effect van afnametaal (F, 6,=O·48) en ook geen interactie tussen groep en
afnametaal (F,.63=0.23). Het gegeven dat de volwassen analfabeten al redelijk veel let-
ters kennen, maakt ze nog niet tot lezers, zoals blijkt uit de scores op de opschriften-
taak. In figuur 6.2 staan de boxdiagrammen van de scores per groep en de uitkomsten
van de posthoc-analyse.
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FIGUUR 6.2 Boxdiagrammen scores opschriften per groep.

De gemiddelde score van de kleuters en de analfabeten is nagenoeg nul, terwijl de ge-
letterden meer dan 85% van de woorden correct lezen. E6n kleuter en vijfanalfabeten
herkennen een of een paar opschriften. De meeste geletterden lezen alle opschriften
correct. Tahya [I17] kan geen van de opschriften lezen en enkele anderen [I03, 104]
hebben moeite met langere woorden als verboden toegang of  inlicbtingen.

De analfabeten slagen er, evenals de kleuters, blijkbaar niet in op basis van visuele
in plaats van grafische informatie geschreven omgevingstaal te herkennen. Het feit dat
juist een paar zogenoemde'klankzuivere' woorden als post door enkelen worden gele-
zen, bevestigt dat het om lezen gaat, en niet om visuele herkenning.'° Korte C WA of
juist heellange woorden (verboden toeganE komen op basis van louter visuele kenmer-
ken juist eerder in aanmerking om herkend te worden, omdat ze op uiterlijk goed te
onderscheiden zijn van andere woorden. De enige analfabeten die een paar opschrif-
ten kunnen lezen, zijn kort naar school geweest  [SI,  I3I,75] of zitten al waI langer op
een alfabetiseringscursus  [I26].  Edn kleuter, Tenra [2I], herkent het opschrift wc, dat
op  school  te zien  is. Edn andere kleuter, Hamed  [I41],  zegt  ook  iets te herkennen:
"Deze heb ik wei eens gezien, in Friesland", zegr hij en vervolgens wilst hij her woord
opschr#ien aan, dat als aanduiding van de taak klein gedrukt boven aan de pagina staat.
Anders dan bij grafeemkennis zijn bij de posthoc-analyse alleen de verschillen tussen
de lezers en niet-lezers significant, niet her verschil tussen kleuters en analfabeten.

Samengevat, beide groepen niet-lezers kunnen de opschriften niet lezen en herkennen
die ook niet op enigerlei andere wijze. De geletterden lezen de opschriften.
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Logo's

Goed gelezen items (ongeacht de precieze uitspraak) en aanduidingen van de referent
werden als correct beoordeeld. Wanneer het logo Edab gelezen werd was dat goed,
maar ook als gezegd werd "supermarkt". Alle overige reacties waren fout. De interne
consistentie van de taak is redelijk hoog, Cronbach's alpha is 0.88 (n=63)." In tabel 6.3
staat een overzicht van de gemiddelde scores per groep en afnametaal.

TABEL 6.3 Gemiddelden, standaarddeviaties en aantal afnames logo's per groep en taal.

taok ofnome kleuter analfabeet getetterd

gem. sd n gem. sd n gem. sd           n

logo's  tl 3.00 1.87 5 1.87 1.13     15 7.25 2.99      12

(max = 9)            t2 3.47 1.96     15 4.40 1.52 5 8.45 1.04    11

totaal 3.35 1.90 20 2.50 1.64 20 7.83 2.31 23
--

Van de negen logo's worden er door de geletterden gemiddeld bijna acht herkend (die
allemaal gelezen worden), door de kleuters gemiddeld ruim drie en door de analfabe-
ten twee. Omdat er een systematisch verschil is tussen de scores bij afname in de eerste

en de tweede taal, worden in figuur 6.3 de gemiddelde scores per groep en afnametaal

bij de logo's gevisualiseerd, met daarnaast de uitkomsten van de variantie-analyse met
groep en taal als factoren.
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FiGuuR 6.3 Gemiddelde scores logo's per groep en afnametaal.
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De logo's worden door de kleuters en de analfabeten beter herkend dan de opschrif-
ten, maar ook bij deze taak zijn de scores van de niet-lezers veel lager dan die van de ge-
letterden. Uit de variantie-analyse blijkt een significant hoofdeffect van groep, maar
ook van afnametaal; de scores zijn hoger bij afname in het Nederlands als tweede taal.
Daar is waarschijnlijk een eenvoudige verklaring voor: afname in het Nederlands
vond vooral plaats bij informanten, die al lang in Nederland zijn en op relatiefjonge
leeftijd naar Nederland ziin gekomen. Datzelfde gegeven zal er de oorzaak van zijn,
dat zij relarief meer logo's herkennen dan anderen, zii hebben immers niet alleen meer
ervaring met het Nederlands, maar ook met Nederland. Dat verschil is groter bij de
analfabeten dan bij de geletterden, omdat de laatsten, anders dan de analfabeten, ook
hun leesvaardigheid konden benutten bij herkenning van de logo's. In figuur 6.4
staan de boxdiagrammen van de scores per groep en de uitkomsten van de posthoc-
analyse.
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K.G **

6 '                                                            0103
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. .
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N =              20                 20                 23
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groep

FIGuuR 6.4 Boxdiagrammen scores logo's per groep.

De spreiding van de scores bij de twee groepen nier-lezers is groot, bij de geletterden
klein. Twee geletterden, Tahya [II7] en Elafta [I35] zijn extreme uitschieters, zij her-
kennen slechts een enkel logo. Uit de posthoc-analyse blijkt dat het verschil tussen
beide groepen niet-lezers en de geletterden significant is, terwijl de kleuters en de anal-
fabeten niet van elkaar verschillen.

Nagegaan is ook welke logo's door de niet-lezers relatief vaak wel worden herkend
en of er in deze verschil is tussen kinderen en volwassenen.  De best herkende logo's

zi j n McDonalds, CeA, CocaCola.her groene ptt-telecom logo en Blokker. Dat zijn juist
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de logo's met in beeldend opzicht meer distinctieve kenmerken (bogen, blokken,
krullen, kleur) dan logo's als Hema, Edab of postkantoor, die onderling alleen in letter-
type en lay-out verschillen. Er zijn, op een enkele UitZOndering na, weinig verschillen
tussen kleuters en analfabeten. Het logo McDonalds wordt door de kleuters beter her-
kend dan door de volwassenen, al duiden ze dat wel op verschillende manieren aan.
Een kleuter benoemt het als "Hamburgers", een andere als "frietjes en cola" en ook de
kleuter die het "Madonna" noemi, weet dat je er frierjes kunt eten. Omgekeerd her-
kennen de volwassenen her ANWB-logo iets vaker.

Overigens is er bij deze taak, anders dan bij de opschriften (die doorgaans meteen

terzilde gelegd worden), een groot verschil tussen wat informanten denken te herken-
nen en wat ze ook daadwerkelijk correct benoemen. De meeste analfabeten, en ook re-
latief veel kleuters, geven te kennen dat ze een logo wel eens gezien hebben, en bij de
verschillende winkellogo's wordt vaak "in de stad" of"bij het winkelcentrum" als loca-
tie genoemd. Vaak wordt wel een winkel genoemd, maar niet de bedoelde. Zo wordt
Blokker bijvoorbeeld Hema genoemd, Cd-A wordt als  VdD, Edab of CI000 gezien en
Edab wordr als Cd-A of Hema aangeduid.

Samengevat, bil de opschriften bleek al dat geschreven omgevingstaal niet 'globaal'
wordt gelezen door de analfabeten, in de zin van herkend op basis van visuele in plaats
van grafische kenmerken. Dat verandert relatiefweinig als geschreven woorden of af-
kortingen voorzien worden van extra visuele informatie als kleur of beeldelementen.
Ook logo's worden, wanneer de gehele context ontbreekt, blijkbaar meer gelezen dan
op andere wijze herkend.

Tekens

In het verlengde van het voorgaande ligt de vraag of niet-lezers een duidelijk onder-
scheid maken tussen schrift en andere visuele symbolen, die typische schriftkenmer-
ken als lineariteit of variabiliteit niet bezitten (zie bijlage 3 voor voorbeelden).

Zowel de kleuters als de analfabeten kunnen redelijk goed schrifttekens onder-
scheiden van andere symbolen als afbeeldingen ofgeometrische figuren en van beteke-
nisloze 'krabbels'. Wanneer het duiden van een schriftteken als "om te lezen" als goed
zou worden gecodeerd, en elk ander symbool juist als goed wanneer het als "niet om te
lezen" wordi geclassificeerd, leggen de kleuters gemiddeld 12 van de I4 kaartjes op de
goede stapel, de analfabeten gemiddeld bijna n en de geletterden gemiddeld ongeveer
I3. In tabel 6.4 wordt een overzicht gegeven van de reacties, afzonderlijk voor de
schrifttekens (in tomal 6 items) en de overige symbolen (8 items).
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TABEL 6.4 Absolute en relatieve frequenties reacties bij classificatie van schrifttekens en overige
symbolen, per groep.
dedtock kieuter anatfobeet geketterd
schrifttekens om te lezen 93 (81.6%) 86 (84.3%) 48 (88.9%)

niet om te lezen 21 (18.4%) 16 (15.7%) 6 (11.1 %)

totaal 114 (100%) 102 (100%)          54 (10096)

overige symbolen    om te lezen 40 (26.3%) 54 (39.796) 11 (15.396)
niet orn te lezen 112 (73.796) 82 (60.3%) 61 (84.7%)

totaal 152 (TOO96) 136 (100%) 72 (10096)

Alle echte schrifttekens (Latijns alfabet in cursief en blokletters, Cyrillisch, Arabisch,
Chinees en Tamil) worden over de groepen heen gemiddeld in 84% van de gevallen
als schriftteken geclassificeerd; de overige symbolen als plaatjes ofkrabbels in 72% van
de gevallen als "niet om te lezen". Bij de schrifttekens is het verschil tussen de drie
groepen relatiefklein: in alle drie de groepen wordt in meer dan 80% van de gevallen
iets als "schrift" herkend. Het verschil tussen de groepen is niet significant (Fisher-

]2Exact is 0.42, p=I.000).   Het verschil tussen de groepen is groter bij de niet-schrift
items, maar ook hierbij is het verschil tussen de groepen niet-significant (Fisher
Exact.2.48, p=o.30)·

Bij de schrifttekens wordi het Chinees het vaakst (vooral door de kleuters) als niet-
schrift geinterpreteerd. Van de nier-schrift-items zijn de afbeeldingen (2 items) het ge-
makkelijkst als zodanig te herkennen. In 94% van de gevallen worden die als niet-
schrift geduid. Namaakcursief (krabbels) en een niet-lineaire ordening van op schrift
lijkende tekens als krullen en bogen zijn lastiger te classificeren door de niet-lezers
(7I% correct geclassificeerd). Het Arabische schrift is veel informanten vertrouwd.
Op Hn na alle kleuters duiden Arabisch als schrifttekens aan. "Dit zijn de letters van
de moskee", zegt Mehmed. En op twee na alle analfabeten doen dat eveneens ("Dit is
Arabisch", zeggen de meesten).I' Maar ook minder bekende schrifttekens worden
door de niet-lezers als 'leestekens' herkend. De Chinese karakters bijvoorbeeld wor-
den door meer dan de helft van de analfabeten (56%) en eenderde van de kleuters
(3696) als schrift herkend en door verschillende als Chinees benoemd. Marime [27]
zegr bijvoorbeeld "Dat zie ik in het cafd van de Japanners", en Filep  [3I] zegt "Dat is
van een Chinees raam":4 Ook het Cyrillisch wordt door bijna iedereen als schrift her-
kend.

De analfabeten lichten hun classificatie bijna allemaal toe met de constatering dat
het in het ene geval om letters gaat, en in het andere om plaatjes ofjuist gekras, ofze
geven, zoals Diham [56], als toelichting "Deze zijn om te lezen, en deze om te kijken".
Cursiefschrift wordt in de meeste gevallen even goed herkend als blokletters. Krabbels
zijn het meest verwarrend, zoals al bleek uit de reacties van Arkem [II4]. Enkele analfa-
beten menen in de krabbels het handschrift van hun huisarts te herkennen. "Zo ziet
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een recept eruit" of"Dat is van de dokter", vertellen ze bijvoorbeeld. Enkele analfabe-
ten, Mahika, Satma en Kachoura [62,63,78] interpreteren de term lezen in de vraag
'Welke kaarties zijn om re lezen' anders. Zij maken kennelijk onderscheid russen wei
en niet interpreteerbare kaartjes, ongeacht de aard van her symbool.

Samengevat, de twee groepen niet-lezers weten net als lezers redelijk goed welke visue-

le symbolen wel en niet tot schrift gerekend worden. Blijkbaar hebben schriftsystemen
distinctieve kenmerken die ook door niet-lezers goed herkend worden. Het meest ge-
noemde beslissingscriterium dat beide groepen niet-lezers hanteren, is de aanwezig-
heid van letters, en verschillende informanten formuleren hun afweging in termen

van "letters of plaaties" of "lezen versus kijken".

Schrift-spraak

Bij de taak scbriji-spraak was de vraag of de informanten zicht hebben op de wijze
waarop schrift gesproken taal representeert. Daarbij ging het vooral om een globale

correspondentie,  dat wil zeggen  om de vraag of de informanten weet hebben van  het
feit dat de geschreven zin de gesproken zin representeert, niet om de correspondentie
tussen letters en klanken. Bij enkele korte, ter plekke geschreven uitingen, werden in
totaal zeven vragen gesteld. De mak was nier bedoeld voor de geletterden, omdat zij
kunnen lezen wat er geschreven is, maar werd ter controle ook aan vij fvan hen voorge-
legd. Elk antwoord waarbij een informant het gevraagde woord aanwees, of omge-
keerd een aangewezen woord benoemde, was goed, alle andere antwoorden waren
four. Ondanks her feit dat het bij deze taak maar om een beperkt aantal items (7) en
informanten (37) gaat, is de interne consistentie redelijk. Cronbach's alpha is 0.84

(n-37)·I' In tabel 6.5 staat een overzicht van de gemiddelde scores per groep en taal.

TABEL 6.5 Gemiddelden, standaarddeviaties en aantal afnames schrift-spraak, per groep en taal.

took afname kleuter analfabeet geletterd

g,rn:_ _ sd n gem. sd n gem. sd n

schrift-spraak tl 2.25 1.26 4 5.15 1.91         1 3 7.00 0.00 5

(max = 7) t2 3.08 2.06         13 4.00 4.24          2

totaal 2.88 1.90 17 5.00 2.14 15 7.00 O.00 5

Uit de variantie-analyse met groep en taal als factoren blijkt een hoofdeffect van groep

(F,"=6.49, p=0.004), geen hoofdeffect van afnametaal (F, „=0.32, p=o.86) en ook geen
significante interactie tussen groep en taal (F„,=I.18, p=o.29). In figuur 6.5 staan de

boxdiagrammen van de scores per groep.
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FIGuuR 6.5 Boxdiagrammen scores bij schrift-spraak per groep.

De volwassen analfabeten beantwoorden gemiddeld 5 van de 7 vragen correct, met
een standaarddeviatie van 2, de kleuters gemiddeld ongeveer 3 van de 7 vragen, op-
nieuw met een standaarddeviatie van 2. De vijf geletterden beantwoorden alle vragen
correct. De spreiding is bij beide groepen niet-lezers bijna maximaal, maar het meren-
deel van de kleuters beantwoordt de drie moeilijkste vragen niet goed, terwijl de mees-
te scores van de analfabeten tussen 3 en 7 vallen. Er is 66n kleuter, dezelfde overigens
die de meeste letters kende, Marime  [27], die alle vragen correct beantwoordt.

Ook bij deze taak is er alleen een significant hoofdeffect van groep. Uit de posthoc-
analyse blijkt niet alleen dat de niet-lezers significant verschillen van de lezers, maar
ook dat de analfabeten significant meer weten over de correspondentie tussen geschre-
ven en gesproken taal dan de kleuters:6 Ook bij deze taak lijkt het waarschijnlijk dat

enige ervaring met leesonderwijs de gemiddeld hogere score van de analfabeten ver-

klaart. Op de vraag waar Qocuklar zal staan, wijst Difan [66] het goede woord aan.
"Want hier is een 9"zegt ze, wijzend op de eerste |etter. Sommige anderen lijken hun

ervaringen met 'meelezen' in te zetten bij de beantwoording van de vragen. Op de
vraag bijvoorbeeld "Waar staar tbsama (bal) " herhaalt Mahika [62] de zin nog een
keer in zijn geheel en wijst vervolgens het goede woord aan, met de mededeling "dat
heb je achteraan geschreven".

Vier analfabeten zijn kennelijk nog enigszins con fuus over de precieze relatie tussen

schrift en spraak. Satma [63] bijvoorbeeld veronderstelt dat de twee woorden Tnayen
t'yattin (De twee geiten), respectievelijk geit en geit representeren. En Amar [I27]
denkt, net als Kachoura, dat ook woorden als'buiten' voorkomen in de zin De kinde-
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ren spelen met de bal. Alsofde geschreven zin een soort picturale weergave is van de si-
tuatie waarin kinderen met een bal spelen. In totaal vier analfabete informanten noe-
men op de positie van den woord opnieuw de hele zin, alsof in elk element opnieuw de
hele uiting gerepresenteerd wordt. Deze informanten zijn echter bij de volwassen
analfabeten in de minderheid.

Samengevat, de meeste analfabeten die deze taak maakten, hebben, in tegenstelling
tot de kleuters, een globaal beeld van de correspondentie tussen schrift en spraak,

maar sommigen zijn nog weI confuus over wat precies waar staat in een geschreven ui-
ting.

Eigenschappen schrijftaal

Bi j deze taak kregen de informanten verschillende zinnen voorgelegd, met de vraag of
die geschreven kunnen worden. Een bevestigend antwoord was goed, een ontkennend
antwoord was fout. De interne consistentie van de taak is redelijk. Cronbach's alpha is

0·79 voor alle afnames (n-53), 0·79 voor afname in de eerste taal (n=33) en 0.80 voor
afname in het Nederlands als tweede taal (n=20). In tabel 6.6 staan de gemiddelde sco-
res per groep en afnametaal.

TABEL 6.6 Gemiddelden, standaarddeviaties en aantal afnames eigenschappen schriiftaal, per

groep en taal.

took afname k/euter onalfobeet geletterd

gem. sd n gem. sd n gem. sd n

eigenschappen                      tl        11.50    1.00 4 8.42 2.09 19 10.60 0.97  10
schrijftaal (max = 12)         t2       8.64   2.54   11 8.00 0.00 2 11.71 0.49 7

totaal 9.40 2.56 15 8.38 1.99 21  11.06 0.97 17

De geletterden vinden van bijna alle zinnen (gemiddeld meer dan II) dat die geschre-
ven kunnen worden (alhoewel bij sommige items vergezeld van commentaar). De
kleuters vinden gemiddeld van ruim 9 van de 12 items dat die wel geschreven kunnen
worden, de analfabeten van ruim 8. Twee analfabeten vinden dat alle uitingen ge-
schreven kunnen worden.

In figuur 6.6 staan de lijndiagrammen van de gemiddelde scores per groep met daar-
naast de uitkomsten van de variantie-analyse met groep en afnametaal als factoren. Er
is een significant hoofdeffect van groep en ook de interactie tussen groep en taal is sig-
nificant. De kleuters en analfabeten geven vaker het correcte antwoord bij afname in
de moedertaal, de geletterden bij afname in het Nederlands als tweede taal.,7 Het ver-
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FIGuuR 6.7 Boxdiagrammen scores eigenschappen schrijftaal per groep.

schil tussen afname in de moedertaal en in het Nederlands als tweede taal is bij de
kleuters tamelijk toevallig, omdat drie van de vier kleuters die de taak in de moedertaal
kregen Cnet als enkelen in de grotere NT2- groep) alle vragen bevestigend beantwoor-
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den (de ja-zeggers). Sommige geletterden vinden dat een ongrammaticale ofonware
Nederlandse zin wel geschreven kan worden, maar van een ongrammaticale zin in de
moedertaal vindt niet iedereen dat. Waarschijnlijk ontgaar sommigen bijvoorbeeld
het ongrammaticale in een Nederlandse zin als *De man lopen over straat.

In figuur 6.7 staan de boxdiagrammen van de scores per groep. Zowel bij de kleuters
als bij de analfabeten is er 66n informant, die van de meeste uiringen vindt dat deze
niet geschreven kunnen worden, namelijk Fousiene en Mahika [26,62]. Zij vinden
dat alleen uitingen als bijvoorbeeld Ali of 200 geschreven kunnen worden. De analfa-
beten Zjadika en Bahiba [74,76] zijn daarentegen, evenals de meeste geletterden, van
mening dat alles geschreven kan worden. Uit de posthoc-analyse blijkt dat beide groe-
pen niet-lezers significant verschillen van de geletterden, maar niet van elkaar.

Over items die grammaticaal correct zijn en semantisch acceptabel verschillen de
drie groepen relatiefweinig van mening; die kunnen volgens de meesten geschreven
worden (voor enkele uitzonderingen, zie hierna). Daarom wordt hier apart gekeken
naar de uitingen die op enigerlei wijze afwijkend waren: twee zinnen waarin een on-
waarheid wordt verkondigd (de items 4 en 9) en twee die ongrammaticaal zijn (de
items 5 en II). In tabel 6.7 staat een overzicht van de reacties per groep en zinstype

TABEL 6.7 Gemiddelde correctscores en standaarddeviaties per groep bij onware en ongram-
maticale zinnen.

kleuter onallabeet geletterd
gem.        Ed             gem.        sd            gem.         sd

onwaar (max=2) 1.33 0.72 0.43 0.68 1.59 0.62

ongrammaticaal (max=2) 1.33 0.82 1.19 0.75 1.71 0.59

Ongeveer tweederde van de kleuters en driekwart van de geletterde volwassenen vindt
dat onware uitingen best opgeschreven kunnen worden (de ontkennende antwoorden
zijn bij beide items bijna steeds van dezelfde informanten), van de analfabete volwas-
senen vindt driekwart juist van niet. Bij de twee ongrammaticale uitingen is het ver-
schil tussen de groepen kleiner. Meer dan de helft van de analfabeten vindt een kleine
schending van grammaticaliteit geen probleem, tweederde van de kleuters vindt dat
evenmin en de meeste geletterden hebben daar ook geen problemen mee. Nadere ana-
lyse toont aan dat er, naast een hoofeffect van groep, ook een significant hoofdeffect is
van zinstype (F„«=7·08, p-0.oI) en dat ook de interactie tussen zinstype en groep sig-
nificant is (F„«=5.00, P.O.OI).18 Onware zinnen lenen zich volgens de informanten ge-
middeld minder goed voor schrijftaal dan ongrammaticale zinnen en de analfabeten
verschillen significant van de andere twee groepen bij de onware zinnen, maar niet bij
de ongrammaticale zinnen.

,„.  „De kleuters zijn over het algemeen wat meer geneiga  Ja te zeggen op de vragen en
kunnen moeilijk aangeven waarom iets wel of niet geschreven kan worden. Veel ant-
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woorden blijven zonder toelichting. Een paar kleuters stellen zich bil deze items een
almachtige volwassene voor: de interviewer kan het zo gek niet bedenken of de juf
slaagt er wel in dat op te schrijven. Een waarheidscriterium hanteren ze, althans expli-
ciet, minder vaak; een grammaticaliteitscriterium niet of nauwelijks. Mehmed [15]
zegr bij de zin Mijn moeder is em man in eerste instantie dat die niet geschreven kan
worden, maar bij doorvragen herziet hij zijn mening."Ja, dat kan wel, maar ik zou het

niet opschrijven" Hamed [I42] is van mening dat alles wel geschreven kan worden.
"Er zijn letters genoeg", is zijn argument. Alhoewel, bij de elfde zin begint hij toch Ie
twijfelen: "Hoeveel letters zijn er eigenlijk " De grammaticale four in twee zinnen
wordt door de meeste kleuters (er zijn een paar uitzonderingen) niet opgemerkt. I9

Wanneer een ongrammaticale zin afgewezen wordt als "schrijfbaar" wordt doorgaans
kennis van de wereld als argument gehanteerd. Bij *De man lopen over straat merken
bijvoorbeeld enkele kleuters, net als Kachoura, op dat je die zin echt niet kunt schrij-
ven, "want hij moet op de stoep gaan lopen".

De analfabeten reageren weliswaar divers op deze taak, maar hanteren in tegenstel-
ling tot de kleuters juist vaak een duidelijke afweging. Onwaarheden kunnen volgens

velen niet geschreven worden, ook na doorvragen niet. In totaal vinden maar drie in-
formanten systematisch (Zjadika, Bahiba en Rima) dat onware zinnen w81 geschreven
kunnen worden; alle andere analfabeten vinden tenminste bij 6dn van de twee items
van niet: op papier horen geen onwaarheden.

Overtuigender voor de veronderstelling dat de analfabeten van mening zijn dat on-
waarheden niet geschreven kunnen worden, is overigens de argumentatie bij de ande-
re items. Bij deze twee zinnen zou immers verondersteld kunnen worden dat de aan-
geboden zinnen een ontkennend antwoord uitiokken. Maar ook bij de andere items
reageren veel analfabeten in soortgelijke termen. Zo zeggen bijvoorbeeld twee infor-
manten dat de zin Gisteren regende betniet geschreven kan worden, omdat het gisteren
niet regende, terwijl een andere informante zegt dat die wel geschreven kan worden

("Ja, want dat klopt, gisteren regende het ook"). Een andere analfabete informante
vindt dat de uitspraak Leren lezen is niet moeilijk niet opgeschreven kan worden, om-
dat dat juist wel heel moeilijk is. Volgens Nuhar [52] kan De winkel sluit om zes uur
niet opgeschreven worden, want winkels sluiten niet om zes uur. En Asraan [53] aar-
zelt bij datzelfde item tussen ja en nee: "In het Somalisch kun je dat niet schrijven

(want daar sluiten de winkels niet om zes uur), maar in het Nederlands weI".

Op de vraag ofzij zelfdingen kunnen noemen die niet geschreven kunnen worden,
noemen de analfabete informanten vooral varianten van dit 'waarheidsbeginsel': "De
tafel is van glas", kan volgens Ilissa [SI] niet geschreven worden, evenmin als "Een auto
is een gebouw". Een paar anderen vinden dat bijvoorbeeld "slechte dingen van andere

mensen" (roddelen) niet opgeschreven kunnen worden. "Dat kun je wel zeggen", zegt
Hatfa [64], "maar dat kun je niet opschrijven".

Ook bij de items die wel geschreven kunnen worden, hanteren veel analfabeten de-
zelfde argumenten. Bij her item Ik woon in Nederland reageren vier informanten met
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„.

Ja, dat kan geschreven worden, want dat klopt". Ook Difan [66] hanteert systema-
tisch een soort waarheidscriterium  bij de afweging of iets wel of niet geschreven  kan
worden. Bij /k woon in Nederlani zegt ze "Ja, dat kan geschreven worden, want dat is
geen leugen". Bij Gisteren regende bet merkt ze op: "Als het gisteren regende, dan kun
je het schrijven, anders niet".

Er zijn ook een paar analfabeten die net als de meeste geletterden geen probleem
hebben met onwaarheden: "Ja, dat kun je wel schrijven, het zijn maar woorden
(awar)", zegt  Bahiba [76]. Mitouma [77] reageert  op de onware en ongrammaticale
zinnen anders dan de meeste analfabete informanten. Bij de onware zinnen zegt ze
"Dat kun le wel schrijven, maar dat kun je niet zeggen". De twee ongrammaticale zin-
nen, de zinnen die'krom' (tterin het Berber) zijn, kunnen daarentegen volgens haar

" 20juist niet geschreven worden, "want alleen rechte (nican) zinnen kun je schrijven .
Er is 66n analfabete, ten slotte, Zjadika [74], die haar argumentatie ontleent aan eigen
observatie. Kijkend op het formulier van de onderzoeker licht ze haar bevestigend ant-

"T•woord als volgt toe:   Jij hebt het toch opgeschreven, anders kun je het niet aan mij vra-
gen". Zij is overigens een van de weinige analfabeten die van alle aangeboden items
vindt dat die geschreven kunnen worden.

Enkele analfabeten hanteren andere afwegingen bij de beslissing of een uiting al
dan niet geschreven kan worden. Satma [63] probeert zich steeds een situatie voor te
stellen, waarin de uitspraak op papier zou kunnen staan, voordat ze besluit of iets wel
of niet geschreven wordt. Desnoods past ze daarvoor eerst de uiting aan. Bij In Neder-
Lznd is bet koudzegt ze "Ja, dat zou je in een brief naar Marokko kunnen schrijven". Bij
Ik woon in Nederland·. "la, je adres kun je opschrijven" en bij 200: "Ja dat kan, bijvoor-
beeld als je opschrijft hoeveel iets kost". Mahika [62] vindt dat Ik beet Ali geschreven
kan worden, "want namen kun je schrijven". Van de zin Ik woon  in Nederland kan
volgens haar alleen Nederlandgeschreven worden, en bij de zin In de winkel liggen veel
banaan vertek ze dat dit niet te schrijven is, "maar de prijs kun je opschrijven". Bij nog
een paar andere items redeneert ze in soortgelijke bewoordingen ("Er zit niets van let-
ters in" of"Daar is niets bij om op te schrijven"). Op de vraag ofze zelf voorbeelden
kan noemen van iets dat niet geschreven kan worden, zegt ze, uit het raam kijkend:
"Boom (trajret)  kan wel geschreven worden, maar buiten (warra) niet". Kennelijk
stelt ze zich geschreven taal vooral voor als labels, die aan (tamelijk concrete) begrip-
pen toegevoegd kunnen worden.

Een niet onbelangrijk deel van de geletterden vindt in eerste instantie eveneens dat
onwaarheden niet geschreven kunnen worden, maar anders dan de meeste analfabe-
ten veranderen zij van mening bij doorvragen («U hebt gelijk, her Wopt nia, maar zou
iemand dat toch op kunnen schrijven "). Bij de tweede onware zin formuleren deze
geletterden hun oordeel in de meeste gevallen dan ook als volgt: "Ja, dat kun je wel op-
schrijven, maar het klopt niet" of "Ja, dat kun je wel doen, maar het is wel onzin".
Geen van de geletterden vin(it ook na doorvragen nog dat onware zinnen niet geschre-
ven kunnen worden. De ongrammaticale zinnen kunnen volgens de meeste geletter-
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den wei geschreven worden (alhoewel minder vaak bij afname in de moedertaal), maar
vaak voegen zi j er ongevraagd aan roe dat de zin niet helemaal klopt en verschillende
geletterden brengen spontaan een correctie aan. Adina [79] zegt bijvoorbeeld bij een
ongrammaticale zin "Ja, dat kan wel opgeschreven worden, maar het kan eigenlijk niet
gezegd worden". Enkele analfabeten doen dat overigens ook. "Ja, maar dan moeten

het er wel meer zijn", geeft Bahiba [76] als toelichtingbij  *In de winkel ligen veelba
naan. Nuftar [52] geeft bij beide zinnen het grammaticaal correcte alternatief. Oorun
[53] maakt in haar bewoording duidelijk onderscheid tussen een logisch argument

("Dat kan niet") bij de onware zinnen, en een linguistisch argument bij de ongram-
maticale zinnen: "Dat is fout". In beide gevallen kunnen de zinnen volgens haar niet

geschreven worden. Bij de zin *Ninkli way marayaan waddada (*De man lopen over
straat) vertek ze dat die niet geschreven kan worden en ze voegt eraan toe dat het ni-
nanka (de mannen) moet zijn in plaats van ninku (de man). En van Mitouma [77]
werd hiervoor al opgemerkt dat zij van mening is dat kromme zinnen niet geschreven
kunnen worden.

Niet in het kwantitatiefoverzicht opgenomen zijn twee zinnen (die niet aan ieder-
een zijn voorgelegd), waarin de grammaticaliteit ernstiger geschonden werd en waar-

van een zin bovendien ook semantisch onacceptabel is (*Een tijger  plant  een  is).  De

analfabeten zijn er nagenoeg allemaal van overtuigd dat zoiets niet opgeschreven kan
worden, en bij deze zin haakt ook een gedeelte van de geletterden af: "Nee, die kan
niet geschreven worden, want niemand zou begrijpen wat je bedoelt".

Samengevat, de noties die analfabeten hebben over schrijftaal varieren, maar de mees-
ten lijken van mening dat onzin (in de dubbele betekenis van onwaar en onbegrijpe-
lijk) niet geschreven kan worden. En dan bedoelen ze niet alleen dat zoiets niet mag of

niet gepast is, maar dat dat niet mogelijk is. Want ook bij doorvragen houdt een groot
gedeelte vol dat zoiets niet geschreven kan worden. Bescheiden schendingen van de
grammaticaliteit vinden de meesten geen bezwaar, zolang iedereen begrijpt war be-
doeld wordt. Zinnen waarin schendingen van woordvolgorde optreden worden veel
rigoureuzer afgewezen. Enkele analfabeten hebben kennelijk een veel strikter idee
over schrijftaal. Van alle mogelijke uitingen leent zich maar een klein gedeelte voor
schrift, bijvoorbeeld alleen de woorden die bij wijze van spreken als kaartjes aan objec-
ten gehangen kunnen worden (de naam, de prijs) ofalleen uitingen die ze zich in een
concrete schriftgebruikssituatie voor kunnen stellen. De kleuters zijn wat moeilijker te
beoordelen in dir opzicht, omdat de meesten weinig toelichring geven, maar wanneer
ze dat wel doen, vinden ook zij dat wat op papier komt te staan moet kloppen met de
werkelijkheid. De geletterden gaan er van uit dat alles in principe opgeschreven kan

worden, ook als ze signaleren dat een zin niet deugi en als ze een uirzondering maken,

dan geldt dat vooral voor 'notoire onzin'.
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Informantkenmerken en kennis van schrift

Over het geheel van de taken genomen, zijn de reacties van de twee groepen niet-lezers
in veel opzichten onderling vergelijkbaar en verschillen ze, zoals te verwachten was,
van die van de geletterden. Bij alle taken verschillen de analfabeten net als de kleuters
significant van de geletterden, maar bij de meeste taken niet significant van de kleu-
ters. Bij twee taken echter verschillen de analfabeten significant van de kleuters, en dat
zijn precies die taken waarbij het gaar om beginnend inzicht in de schriftcode (gra-
feemkennis en de correspondentie schrift-spraak). Hiervoor werd al enkele keren ge-

opperd, dat dat verschil waarschijnlijk een gevolg is van het feit dat een gedeeltevan de
analfabeten wel als kind enige tijd leesonderwijs heeft gehad of langer dan de andere
alfabetiseringsonderwijs volgt. Om die veronderstelling nader te verifitren is een ge-
letterdheidsscore berekend en een regressie-analyse uitgevoerd. Ter bepaling van de
geletterdheidsscore is over alle taken heen het gemiddelde percentage correct bepaald,
wanneer informanten tenminste drie van de zes taken hebben uitgevoerd. In tabel 6.8
staat een overzicht van de gemiddelde geletterdheidscores per groep.

TABEL 6.8 Gemiddelde en standaarddeviatie score geletterdheid per groep.

kleuter (n=19) analfabtet (n=25) geletterd (n=23)
gem gem. sd  gem. scisd

score 39.64 12.91 47.19 10.23 91.74 11.47

Het verschil tussen de groepen is uiteraard significant (F,,4-I33·73, P=o·000), en uit de
posthoc-analyse blijkt dat zowel het verschil tussen analfabeten en geletterden, als tus-
sen kleuters en geletterden significant is. (in beide gevallen p< 0.000). Het verschil
tussen de kieuters en de analfabeten (-7·55) is dat niet (p-0.08).

In figuur 6.8 staan de boxdiagrammen van de drie groepen. Uit de boxdiagrammen
blijkt dat er bij de kleuters een duidelijk buitenbeentje is, namelijk Marime [27] die
met een score van JI.54 hoger scoort dan alle andere nier-lezers, zowel kleuters en anal-
fabeten, en zelfs hoger dan een van de geletterden. Zij is ook een van de weinige kleu-
ters die activiteiten rond geschreven taal met de ouders vermeldt.*' Bij de geletterden is
Tahya [II7] een extreme uirschieter, vanwege het al eerder genoemde gegeven dat zij
alleen Arabisch leest en nog maar net begonnen is met het Latijnse alfabet. Zij zou dat
ongetwijfeld niet of minder zijn geweest, als alle leestaken ook in het Arabisch waren
afgenomen. Dat geldt niet voor de andere drie geletterden, die relatief lage scores ha-
len. Zij hebben alle drie wel onderwijservaring in het Latijnse alfabet, maar zijn (erg)
zwakke lezers.

De analfabeten met de laagste totaalscores kunnen net als alle anderen nier lezen,
maar kennen ook minder letters, hebben minder zicht op de kenmerken van schrift en
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FIGUUR 6.8 Boxdiagrammen geletterdheidsscores per groep.

denken vaker dat geschreven taal alleen verwijst naar concrete handelingen en gebeur-
tenissen.

In bijlage 6 staat een overzicht van de verdeling van de niet-lezers in twee groepen

op basis van de geletterdheidsscore. Daar blijkt dat meer analfabeten dan kleuters een
relatief hoge geletterdheidsscore halen en over alle taken heen tenminste 50% van de
items goed beantwoorden. De analfabete informanten met de hoogste scores (50 of
hoger), hebben allemaal al enig leesonderwijs gehad. Ze zijn als kind een of twee jaar
naar school geweest [67, 120, I3I], hebben eerder als volwassenen enig alfabetiserings-
onderwijs gehad  [SI,  66)  of zijn al langer bezig [126]. Informante 74 heeft  van  haar
man war Arabisch leren lezen. Er is maar 66n informante [75] die ondanks vroeger
leesonderwijs niet in de hoogste groep valt. Om na te gaan ofde hogere scores inder-
daad meer samenhang vertonen met de eerdere onderwijservaringen en niet zozeer
met andere achtergrondgegevens, zoals leeftijd ofverblijfsduur, werden bij de volwas-
senen correlaties berekend met achtergrondgegevens als aantal jaren onderwijs, leef-
tijd, verblijfsduur, aantal maanden les of eerdere onderwijservaringen in Nederland.

Dat de correlatie met aantal jaren onderwils significant is (r=o.82, p-0.00) zal niet
verbazen, want dat vormde een van de selectiecriteria. Maar ook de correlatie met het
aantal maanden dat de volwassenen inmiddels in Nederland op les zijn is significant
(r=0·55, P=o.00)' terwijl de correlaties met achtergrondgegevens als leeftijd (r=-0.II)
en verblij fsduur (r=-o.IS) dat niet zijn. Dat betekent dat uitsluitend 'exposure to print

in geringe mate bijdraagt aan de geletterdheidsscore. De mate waarin de analfabeten

onderling verschillen in wat ze precies aan kennis hebben over schrift en geschreven
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taal, heck blijkbaar vooral te maken met hun onderwijservaring, en niet zozeer met de
gelegenheid die ze hebben gehad om informeel ervaringen op te doen met geschreven
taal. Die interpretatie is getoetst met behulp van een regressie-analyse met de gelet-
terdheidsscore als afhankelijke variabele en aantal jaren onderwijs en aantal maanden
les als onafhankelijke variabelen in een stapsgewijze analyse.

TABEL 6.9 Resultaten hierarchische regressie-analyse geletterdheidscore bij volwassenen.

Voriabele                                                       B              se B Beta        R2         t

stap 1
aantal jaren onderwijs (herkomstland) 8.48 0.96 0.81 0.65 8.85**

stap 2
aantal jaren onderwijs (herkomstland) 7.35 1.00 0.70 0.70 7.34**

aantal maanden les Nederland 2.77 1.07 0.25 2.57*

* P<0.05, ** p<0.01

Die interpretatie wordt bevestigd door de resultaten van de regressie-analyse. Her per-
centage verklaarde variantie is relatief hoog (70%) en neemt inderdaad toe wanneer
aantal maanden les wordt toegevoegd als voorspellende variabele.n Het blijkt dat bij
de volwassenen het aantal maanden les dat men inmiddels gevolgd heeft, een onafhan-
kelijke bijdrage levert aan de geletterdheidsscore.

Samenvatting

De uitkomsten van de verschillende onderdelen uit dit hoofdstuk zijn in tabel 6.Io
nog een keer beknopt samengevat. Dat beide groepen niet-lezers bij de meeste van
deze taken zullen verschillen van de geletterden, iS Uit de aard der zaak te verwachten.
Het meest interessant zijn dan ook de overeenkomsten en verschillen tussen de kleu-
ters en de analfabeten (de eerste kolom in tabel 6.Io).

TABEL 6.io Schematische samenvatting verschillen tussen groepen bij kennis van schrift.

taak kieuter-analfobeet anolfabeet-geletterd kleuter-geletterd

grafemen                                          +                             +                             +
opschriften                                        -                             +                             +
logo'S                                           -                          +                          +
tekens                                    -

schrift-spraak                                  +                           +                          +
eigenschappen schrijftaal                     -                          +                          +
+ = significant verschil, - = geen significant verschil
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In hoofdstuk 5 bleek al dat de meeste analfabete informanten hun naam kunnen
schrijven, zij het niet allemaal foutloos en nog niet zo lang. De fouten die daarbij ge-
maakt worden, zijn vergelijkbaar met wat ook jonge pre-lezers aan fouten demonstre-
ren. In ha vraaggesprek bleek ook al dat de volwassen analfabeten een goed beeld heb-
ben van diverse, vooral functionele en religieuze functies van geschreven taal. Samen
met de gegevens uit dit hoofdstuk ontstaat een beeld van de 'ontluikende geletterd-
heid' van de volwassen analfabeten in dit onderzoek.

De analfabeten kunnen evenals de kleuters niet lezen, maar zij kennen meer grafe-
men dan de kleuters, die over het algemeen alleen enkele letters van hun eigen naam
kennen.

Geschreven omgevingstaal die vaker te zien is, wordt ook niet op een andere ma-
nier, bijvoorbeeld op basis van visuele kenmerken, herkend. Logo's worden weliswaar
iets vaker herkend dan opschriften, maar alleen wanneer er duidelijk afwijkende
beeldkenmerken zijn. Die gegevens van de volwassen analfabeten sluiten goed aan bij
wat bekend is over jonge kinderen. Ook volwassen analfabeten die veel met schrift in
aanraking komen en de meeste grafemen al kennen, leren niet spontaan omgevings-
taal lezen (Masonheimer, Drum & Ehri, I984; Ehri, I991; Bialystok, 1995).

De meeste volwassen analfabeten hebben net als kleuters een redelijk helder inzicht
in de grafische kenmerken van schrift en weten duidelijk letters van andere symbolen
te onderscheiden. Verwarring treedt vooral op bij die rekens die slechts weinig van
schrift verschillen, zoals het ontbreken van lineariteit of variabiliteit. Het meest ge-
noemde beslissingscriterium dat beide groepen niet-lezers hanteren is de aanwezig-
heid van letters, en verschillende informanten maken een onderscheid tussen lezen en
kijken. Ook in dit opzicht vertonen zij dezelfde kenmerken die in onderzoek naar ont-
luikende geletterdheid bij kinderen zijn geobserveerd (Sulzby & Teale, I99Ii Bialys-
tok, I995): schrifttekens worden goed onderscheiden van andere visuele symbolen,
maar het inzicht dat een teken van identiteit verandert als de orientatie in de ruimte
anders is (vergelijk Ap of n- u) en her feit dat een woord van identiteit verandert met
een andere samenstelling van dezelfde tekens, wordt ook door volwassen analfabeten
blijkbaar pas tijdens het leesonderwijs verworven. 13

De analfabete informanten uit dit onderzoek weten beter (al hebben enkele echte
beginners deze taak niet gemaakt) dan de kleuters dat geschreven taal in globale zin ge-
sproken taal representeert. Enkele analfabeten veronderstellen een meer figuratieve re-
latie russen schrift en betekenis, enkele andere zijn van mening dat inhoudswoorden
wel gerepresenteerd worden, maar zien geen reden woorden als deook een eigenstan-

dige positie te geven in de zin. Die verschiliende wijzen van reageren zijn ook geobser-
veerd in onderzoek bij jonge kinderen en daar als stadia getypeerd (Ferreiro, I9854
1997; Tolchinsky Landsmann, I99O; Homer & Olson, I999). Ook bij de analfabeten
varieren de reacties van een figuratieve opvatting van geschreven taal, waarin een di-
recte relatie wordt verondersteld tussen schriftteken en object tot en met de opvatting
dat elk schriftteken een welomschreven segment van de gesproken uiting represen-
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teert. Voor het feit dat de analfabeten als groep daarin beter zijn dan de kleuters in dit
onderzoek, lijkt eveneens de mate van al genoten leesonderwils een belangrijke verkla-
ring. Over de relatie tussen schrift en spraak zijn kleuters nog aangewezen op door
henzelf gegenereerde ideeen, terwijl de volwassen analfabeten profijt hebben van hun
eerste kennismaking met de systematiek van de alfabetische code. De opvatting van
enkele analfabeten, dat iets pas op schrift gezet kan worden als het een duidelijk

schriftgebruiksdoel dient, komt in dit onderzoek bij kleuters niet voor en wordt ook
niet vermeld in ander onderzoek bij jonge kinderen.

De opvattingen die analfabeten hebben over schrijftaal varieren, maar de meeste

zijn van mening dat geschreven taal niet alleen begrijpelijk moet zijn, maar ook waar.
Bescheiden schendingen van grammaticaliteit vormen volgens de meesten daarente-
gen geen uits luitingscriterium. Enkele analfabeten hebben een veel strikier idee over
schrijfraal. Van alle mogelijke uitingen leent zich maar een klein gedeelte voor schrift,
bijvoorbeeld alleen labels of alleen die uitingen die ze zich in een concrete schriftge-
bruikssituatie voor kunnen stellen. De kleuters lichten hun oordeel minder vaak tOe,
maar wanneer ze dat wel doen, vinden ook zij dat wat op papier komt te staan moet
kloppen met de werkelijkheid. De geletterden gaan er over het algemeen van uit dat in

principe alles opgeschreven kan worden, ook als ze signaleren dat een zin ongramma-
ticaal of onwaar is.

Beide groepen niet-lezers, analfabeten en kleuters, verschillen in op Edn na al deze
taken significant van laag-opgeleide geletterde volwassenen. Voor taken die op eniger-
lei wijze hun decodeervaardigheid meten, was dat uiteraard te verwachten, maar die
verschillen zijn er ook wanneer beeldmerken gelezen worden, de relatie tussen schrift
en spraak besproken wor(it of gevraagd wordt naar opvattingen over wat weI en  nlet
op schrift gezet kan worden. Significante verschillen tussen de twee groepen niet-le-
zers (de analfabeten en de kleuters) zijn er op het gebied van letterkennis en in de ken-
nis die niet-lezers hebben over de wijze waarop taal schrift representeert. In beide ge-
vallen weten de volwassen analfabeten daar meer van dan jonge nog niet lezende
kinderen. Dat kan vooral toegeschreven worden aan het feit dat zij een begin hebben
gemaakt met formeel leesonderwijs. Die interpretatie wordt ondersteund door het feit

dat degenen die als kind wel enig onderwijs hebben gehad in het Latijnse alfabet, en

degenen die allanger op alfabetiseringsles zijn, systematisch hogere scores behalen dan
de anderen.



HOORAT'UK 7

Kennis van taal: fonologisch niveau

Tomaten2 Ja,  dat  kun je verdelen.  Ieder een tomaat.
""Oude  Dat kun je niet verdelen,  dat is alleen maar oud

"Tomaten2 Ja,  dat kim je verdelen,  to-ma-ten."

Inleiding

Kunnen volwassen analfabeten met een rijmwoord reageren op een aangeboden
woord? Kunnen zij van twee aangeboden woorden aangeven ofdie al dan niet rijmen1

Weten zij dat een woord is opgebouwd uit kleinere eenhe(len zoals lettergrepen en fo-
nemen? Verschillen zij in deze vaardigheden van laagopgeleide, geletterde volwasse-

nen2 Zijn er verschillen met jonge kinderen  Zijn er verschillen tussen de analfabeten
onderling  Zijn er verschillen tussen talen2

Waar in hoofdstuk 6 de vraag centraal stond wat volwassen analfabeten weten over
schrift en geschreven taal, wordt in de nu volgende drie hoofdstukken ingegaan op de
vraag wat volwassen analfabeten weten over taal in vergelijking met jonge, nog niet le-
zende kinderen en met laagopgeleide, geletterde volwassenen. In dit hoofdstuk gaat
het daarbij om de taken op fonologisch niveau (rijmen, rijmbeoordeling en woordseg-
mentatie), in hoofdstuk 8 om de taken op woordniveau en in hoofdstuk 9 om de taken
op zins- en tekstniveau. Die volgorde komt overeen met de wijze waarop de onder-
zoeksinstrumenten in hoofdstuk 4 zijn gepresenteerd, maar niet steeds met de volgor-
de waarin de taken zijn afgenomen.' De wijze van analyseren is dezelfde als in het vori-
ge hoofdstuk. Een overzicht van de taken is te vinden in billage 3, van de informanten
in bijlage 4 en van het aantal afnames per groep en per taal in billage 7.

Om een beeld te geven van de wijze waarop de analfabeten reageren op de verschil-
lende taken, komen in de volgende paragraaf eerst twee analfabeten aan het woord.
Gekozen is voor Satma [63] en Arkem [II4]· Zi j vormen gezamenlijk een redelijke
doorsnee van de analfabeten. Hun demografische gegevens komen overeen met die
van de meeste analfabeten uit dit onderzoek en net als de meeste andere analfabeten
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kennen beide informanten wel een flink aantal letters, maar kunnen zij een eenvoudig
woord niet zelfstandig lezen. Bovendien vertegenwoordigen zij twee van de drie moe-
dertalen die gebruikt zijn bij afname (respectievelijk Berber en Turks). Soms zal blij-
ken dat zi j op vergelijkbare wijze reageren op wat aangeboden wordt en soms juist heel
verschillend. Waar zij hetzelfde reageren, zijn hun antwoorden vergelijkbaar met die
van de meeste andere analfabeten, waar hun reacties verschillen geven zij een beeld
van de variatie binnen de groep analfabeten.

In het tweede deel van dit hoofdstuk worden de drie fonologische taken afzonderlijk
besproken, nu gericht op een vergelijking van de resultaten van de groepen. Daarbij
wordt eerst ingegaan op de totaalscores bij de taken. Vervolgens wordt nagegaan welke
typen reacties, toelichtingen of argumenten er gegeven worden en of er daarbij ver-
schillen tussen en binnen groepen bestaan. Er is eerst een paragraafover rijmen, daarna
over  rjmbeoordelingen een paragraafover woon*egmentatie.  De laatste paragraaf geeft
een samenvattende bespreking van de uitkomsten op de fonologische taken.

Satma en Arkem

Satma
Satma [63] is 43 jaar, komt uit Marokko, is 19 jaar in Nederland en spreekt Berber en

enig Marokkaans-Arabisch. Ze is in Marokko nooit naar school geweest. In Neder-
land volgr ze sinds acht maanden alfabetiseringsonderwils. Ze doet dat twee ochten-
den per week op de school waar ook haar zoontje zit. Op het moment dat de fonologi-
sche taken worden afgenomen, is het vraaggesprek met Satma al gevoerd en zijn er al
enkele andere taken uitgevoerd. De afname vindt plaats in het Berber. Van rilmen en
rijmbeoordeling worden representatieve fragmenten gepresenteerd. Bij woordseg-
mentatie moet worden opgemerkt dat Satma al zinnen en woordgroepen gesegmen-
teerd had, voordat ze de vraag kreeg ofafzonderlijke woorden uit die zinnen nog ver-

der te segmenteren zijn. De vragen en opmerkingen van de onderzoeker staan cursief,
de antwoorden en opmerkingen van Satma normaal.

Rijmen
Het Berber kent geen equivalent voor het Nederlandse woord 'rijmen'. Bij de instruc-
tie worden verschillende voorbeelden gegeven van woordparen met eindrijm (jas-tas,
jas-fas, rok-sok, Satma-Fatma, Jeanne-pan, Mina-pina). Eindrijm wor(it in de in-
structie omschreven als 'hetzelfde klinken', net zo als de voorbeelden. Fatma knikt
meteen dat ze her begrijpt.

Zullen we beginnen,  ik zeg een woord en jij noemi  iets dat ongeveer betzelfde klinkt.  Zoals de
voorbeelden van net.

Izemmar (hij kan)
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wayzemmar (hij kan niet)
[.-1

Attas (veel)
tas

Asegnu (wolken)

anu (put)
I„]
Tamyart (vrouwl
*rann

Mmis (zoon)
mis
Isukka (kost)

suka (suiker)
URy (ik heb gevonden)
lum

Aman (water)

Amal (eigennaam)
Ifassen (banden)
iwancisen (handschoenen)

Bij een deel van de items, vooral aan het begin, reageert Satma met een rijmwoord, al
is niet helemaal duidelijk of ze dan de voorbeelden  nog in haar hoofd heeft of dat ze
probeert de laatste lettergreep te herhalen (hetgeen per definitie tot een rijmwoord
leidt). Op andere momenten lijkt ze her begin van het aangeboden woord als uit-
gangspunt te nemen voor iets wat ongeveer herzelfde klinkt. Niet duidelijk is ofze bij
het laatste woord op zoek is gegaan naar betekenisverwantschap of nog steeds naar
klankverwantschap, die hier toevallig tot betekenisverwantschap leidt. Satma heeft,
vergeleken met andere analfabeten, veel items goed (zeven van de twaal f). Als een van
de weinige analfabeten reageert ze soms met een niet bestaand woord.

Rijmbeoordeling
Ter instructie wordt verteld dat het nog een keer gaat om woorden die hetzelfde kim-
ken, maar nu andersom. De onderzoeker noemt twee woorden en Satma moet beoor-

delen of die al dan niet rijmen. Er worden eerst vier voorbeelden gegeven, daarna start
de taak.

Aryaz-albaz (man-voge\)  Klinken die betzelfde. net als de voorbeeldeni

Ja.

.,4# ran-a,rum (oven-brood)
Nee, de namen zijn nier hetzelfde.
I.1
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Tcamma-trum€et (bal-kaars)

Ja, die klinken hetzelfde ('kifkif in het Berber). Allebei m.

Acewwaftamcet. (haar-kam)
Nee, dat klinkt anders. Tochi
[."]

Wabit-tnayen (cen-twee)
Nee, de namen zijn niet heIZelfde.

[."]
Arbuc-aqbuc (gar-pot)
Ja, iers is herzelfde. maar ik weet nier war.

Satma vindt deze taak niet moeilijk, al is opnieuw een enkele keer Wn gemeenschap-

pelijke klank voldoende reden om aan te geven dat de woorden hetzelfde klinken, zo-
als blijkt uit het derde item. Satma laat zich, anders dan sommige andere analfabeten,
niet misleiden door betekenisverwantschap, zoals bij 'haar-kam'.

Woordsegmentatie
Woordsegmentatie is een onderdeel van de segmentatietaak. Satma heeft al enkele
zinnen en woordgroepen in kleinere stukjes proberen te verdelen (zie hoofdstuk 8).
Eerst snapt ze niet wat de bedoeling is. De instructie wordt herhaald met de toevoe-

ging dat ze alleen hoeft te letten op war er gezegd wordt en dat ze moet proberen ofze
dat in stukjes kan verdelen. Daarna worden afzonderlijke woorden uit diezelfde zin-
nen voorgelegd,  nu met de vraag of die in nog kleinere stukjes te verdelen zijn.  Dan

volgt het eerste woord.

Let maar weer op  wat ik zeg.  Wegaan  nogeven door.  Zou je 'seppitar' (ziekenbuis)  nogin  kleine-
re stukken kunnen verdelen.

Seppitar1 Nec, dat kan niet in stukken verdeeld worden.

En awessar, Awessar loud)7
Nec, dat is Un. Dat kan niet gedeeld worden. Dat is alleen maar oud.

A,yaz (man)2
Nee, die kan niet gedecld worden. Ik snap het eigenlijk niet.
En als je alleen let op mijn awar,  kun je bet dan in stukjes verdeleni
Deffah d tumatic ('appels en tomaten')1
Ja, dat kan. Appels apart en tomaten apart.

I„]
En 'tumatic? Kan dat nog verder verdeeld wordeni
Die hoef je niet te delen. Dat is 66n.
Thanut (winkel) 1

Die kan je niet delen.
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Di (in)  
Die ook niet.

Satma zoekt op de een of andere manier steeds naar mogelijkheden om de inhoud van
wat gezegd wordt, in kleinere stukjes te verdelen. zoals het (hier toegevoegde) voor-
beeld 'appels en tomaten' laat zien. Ze heeft al een keer gezegd dat ze niet precies be-
grijpt wat de bedoeling is, en herhaalt dat nog eens als ze her woord 'man' in nog klei-

nere stukjes moet verdelen.

Arkem
Arkem [II4] is 50 jaar en komt uit Turkije. Ze is 16 jaar in Nederland en is in haar land
van herkomst nooit naar school geweest. Ze volgt sinds tien maanden alfabetiserings-
onderwijs, eerst 6dn ochtend per week, sinds enige tijd twee ochtenden per week. Het
gesprek mer Arkem is in het Turks gevoerd. Ook met Arkem heeft het vraaggesprek
over achtergrondgegevens al plaatsgevonden, en zijn al enkele taken uitgevoerd, als de

fonologische taken worden afgenomen. De presentatie van de fragmenten vindt op
dezelfde wijze plaats als bij Satma.

Rijmen
We  beginnen.  Ik zeg een  woord en jij  noemt een woord dat erop rijmt.
Aar (sneeuw)
ar, nar, mar, var (respectievelijk 'are', 'granaatappel', nonsenswoord en 'aanwezig').
Cok (veel)

gorap (kous).
Boi (leeg)
ko4 (ren).
1."]
On (tien)
un  (meel).

I.„]
Dam (plat dak)
dal  (tak).

Post (post)

posta (post, posterijen), hasta (ziek), pasta (taart).

Kitap (boek)

Kitapta (in het boek), defter (schrift). Nec hel

Arkem geeft bij her eerste item meteen een reeks correcte rijmwoorden, en ook een

paar andere items in het begin gaan goed. Bij andere woorden neemt ze in haar reac-

ties juist het begin van het woord als uitgangspunt, zoals bij 'dam-dal'. Bij kitap
('boek') komt ze eerst met een verlenging van het woord, vervolgens met een beteke-
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nisassociatie (schrift) maar voegt daar meteen aan toe dat het wel niet goed zal zijn.
Arkem reageert bij vier van de twaalf items met eindrijm; dat is meer dan de meeste

analfabeten doen.

Rijmbeoordeling
We gaan beginnen.  Ik noem  twee woorden,  en jij zegt ofdie rijmen, ja of nee.

[. 1

Alti-dart (zes-vier).
Ik denk dat dat niet rijmt. Alt,-be* (zes-vijf) rijmt wei, denk ik.
Dul-kul (weduwe-slaaf).
Ja, dat rijmt.
Bat-kal (honing-blijO
Ja.

84-bo  (vijf-leeg)

Ja, dat rijmt.
SaG-tarak (haar-kam).
S-a (probeert het woord in klanken te verdelen). Nee, kan niet.
I.„]
Cocuk-bebek (kind-baby).
Nee, dat is anders.

I„]
Sari-siyab (geel-zwart).
Als je breit past rood daar ook bij. Ja, dat rijmt waarschijnlijk.

De meeste items heeft Arkem goed, al is het onderscheid tussen eindrijm en andere
vormen van klankverwantschap een enkele keer moeilijk. De toelichting komt niet al-
tijd overeen met het oordeel dat ze geeft, bijvoorbeeld wanneer ze er terecht op wijst
dat alti-durt (zes-vier) niet rijmt, en er aan toevoegt dat'vijf-zes' wei gerijmd zou heb-
ben. Alsofze een oordeel, dat ze op het gehoor gaf, achterafvan een inhoudelijke argu-
mentatie voorziet.

Woordsegmentatie
Na segmentatie van zinnen en woordgroepen (zie hoofdstuk 8) worden enkele woor-
den uit de eerder gepresenteerde zinnen aangeboden met de vraag of die nog verder in
stukies te verdelen zijn. Hier volgen weer enkele illustratieve voorbeelden.

Wegaan nogevendoor. Zou je'postane'(posikantoor)  innog kleinerestukken kunnenverdeleni
Pos / tane. Dat zijn twee delen.
Okee,  de  volgende.   'ya; li'  Coud).   Kun je  dat  nog  verder verdelen1

Nee. dat is Un woord.
Su (deze).
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Nec.

[."]

DomatesleT (tomaten).
Domates / ler. Twee.
Dukkan (winkel).
Dat is 66n decl. Dat kan niet.

Cok (veel).
Nee,  dat is 6/n  dee 1.

Ook voor Arkem zijn de meeste woorden niet verder te segmenteren in kleinere een-

heden, met uitzondering van postane, dat ze gedeeltelijk in lettergrepen segmenteert,
en domatesler, waarbij ze het meervoudsmorfeem isoleert.

Satma en Arkem rijmen bij de eerste taak vaker dan de meeste analfabeten, maar voor
het overige reageren zij op de fonologische taken op dezelfde wijze als de andere anal-
fabeten. Eindrijm vinden ze moeilijk en de meeste reacties bestaan uit andere vormen
van klankverwantschap, betekenisassociaties of uit zoiets als 'dat weet ik niet.'
Kachoura [78] en Rima [75] bijvoorbeeld komen steeds met een betekenisassociatie:
"vrouw-man, zes-zeven, veel-geld, haar-kammen, vind-goed, handen-voeten". Hatfa
[62] zegt bij driekwart van de items dat ze niets kan bedenken en Ilissa [SI] komt bijde
meeste woorden met een betekenisaanduiding of een synoniem, alsof naar de beteke-

nis gevraagd werd. De meeste kleuters reageren heel anders. Op een paar na, die even-
eens  doorgaan  op de betekenis, reageren zij meestal zoals Habdela [24]: "Zes-kes,

mug-pug, boek-moek, vind-rind, veel-meel, haar-paar, laten-paten". Zij noemt
steeds, snel, een rijmwoord en vaak is dat een niet-bestaand woord. De geletterden
denken in het algemeen waI langer na dan de kleuters en reageren bijvoorbeeld zoals
Meggie [III]: "Mug-rug, veel-meel, boek-bok, gang-bang, haar- eh.. raar, laten-
baten".

Bij rijmbeoordeling reageren de meeste analfabeten zoals Satma en Arkem dat
doen, zij het dat sommigen, zoals bijvoorbeeld Diham [56] ook van de in betekenis
verwante woorden vinden dat deze rijmen. De meeste kleuters en geletterden hoeven
nauwelijks na te denken en zeggen meteen "Ja, dat rijmt" of"Nee, dat rijmt niet", al
zijn er ook bij die groepen enkelen die vinden dat een woordpaar als banden-voeten
rijmt. Woorden die maar in Edn klank verschillen zoals boek-bakin her Nederlands of

bog-bag in het Somalisch, worden ook door veel volwassenen als rijmwoorden be-
schouwd.

Bij woordsegmentatie reageren de meeste analfabeten zoals Satma. Zij geven aan dat
het om een ondeelbaar geheel gaat. Wai Arkem doet, een enkele keer segmenteren in
lettergrepen, doet slechts een kleine groep analfabeten. Representatiefvoor veel kleu-
ters is Tenra [2I] die de woorden ziekenbuis,  oude,  tomaten en  winkelals volgt segmen-
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teert: "Zie /ken / huis; ou / de; to / maren; win / kel". Enkele geletterden reageren zoals
de analfabeten, maar de meesten verdelen de woorden wel in sublexicale eenheden.

Rijmen

Van elke reactie op de rijmtaak kon beoordeeld worden of deze al dan  niet een rijm-
woord op her aangeboden woord was. Een score I werd genoteerd wanneer de infor-
manten reageerden met eindrijm zoals in de gegeven voorbeelden. Dat konden be-
staande woorden zijn ('jas-tas') of pseudowoorden ('jas-fas'). Alle andere reacties
kregen een score o. Op basis daarvan werd de betrOuwbaarheid van de taak nagegaan,
eerst voor alle afnames samen, daarna apart voor afname in de eerste taal en in het Ne-
derlands als tweede taal. De interne consistentie van de rijmtaak is hoog. Cronbach's
alpha voor alle talen is 0.9 I (n=70), voor afname in het Nederlands 0.90 (n-39) en
voor afname in de eerste taal 0.9I (n-31)

De resultaten worden weer als volgt weergegeven. Eerst wordt een tabel met de ge-
middelde scores per groep en taal gepresenteerd met een korte toelichting. De gemid-
delde scores per groep en taal worden vervolgens gevisualiseerd in een lijndiagram mer
daarnaast de uitkomsten van de variantie-analyse waaruit blijkt of de drie groepen sig-
nificant verschillen in gemiddelde score (F-ratio groep), of de twee afnametalen signi-
ficante verschillen te zien geven (F-ratio taal) en ofer een interactie is tussen groep en
taal (F-ratio groep x taal). Vervolgens worden de scores van de drie groepen afzonder-
lijk gevisualiseerd in boxdiagrammen, die een indruk geven van de verdeling van de
scores per groep. Naast die boxdiagrammen staat, wanneer er van een significant
groepseffect sprake is, de uitkomst van de posthoc-analyse (Tukey HSD) waarin de
groepen paarsgewijs vergeleken worden. Na de presentatie van de analyses van de to-
taalscores per taak volgr een nadere analyse van de verschillende typen reacties van de
informanten. Wai doen de informanten bijvoorbeeld als ze niet met een rijmwoord
reageren op het aangeboden woord1 Komen ze dan met een andere vorm van klank-
verwantschap, met een betekenisassociatie ofgeven ze te kennen dat ze het niet weten2
In tabel 7.1 staat een overzicht van de gemiddelde scores per groep en taal.

TABEL 7.1 Gemiddelden, standaarddeviaties en aantal afnames rijmen per groep en taal.

took ofname k/euter anoffabeet geletterd

taal  _  _ gfm. sd n gem. sd n gem. sd       n

rijmen  tl 7.86 3.67 7 2.45 2.91 20 7.25 3.22 12
(max=12)                   t2 9.13 3.22 16 0.50 1.00 4 5.82 3.43 11

totaal      8.74    3.33     23        2.13     2.77 _ e_ __ 6.57_  _3-·3  -_33
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De kleuters reageren bil de rijmtaak gemiddeld bijna negen keer mer een rijmwoord,
de geletterden gemiddeld bijna zeven keer en de analfabeten gemiddeld twee keer.
Met behulp van een variantie-analyst is nagegaan of er verschil is tussen de groepen en
de afnametalen. In figuur 7.I staan de gemiddelde scores afgebeeld in een lijndiagram,
daarnaast staan de F-ratio's, respectievelijk voor groep, taal en de interactie tussen

groep en taal.*

lo. F-ratio

1                                                                        groep (Fz,64) 20.26**

,. taal(Fl,64)
0.67r: groep x  taal (Fi,64)      1.37

'

4.    \\  // ///
     V        / / "                  taal=

M  2.               \        /\/
.

=                                           
<      j_ _ierste taal

2 0. tweede taal

kleuter anal fabeet geletterd

groep

FIGUUR 7.i Gemiddelde scores riimtaak per groep en taal.

Her hoofdeffect van groep is significant, er is geen significant effect van afnametaal en
ook de interactie tussen groep en afnametaal is niet significant. Met andere woorden,
de groepen verschillen duidelijk in de mate waarin ze met een rijmwoord reageren op
een aangeboden woord. Dat geldt voor beide afnametalen (moedertaal en tweede

taal).
In figuur 7.2 staan de boxdiagrammen van de kleuters, analfabeten en geletterden

met daarnaast de uitkomsten van de posthoc-analyse.3
Het boxdiagram illustreert duidelijk dat de meeste kleuters goed kunnen rijmen,

maar de variatie is groot en er zijn ook twee uitschieters [142, 143], die niet of nauwe-
lijks kunnen rijmen.4 De volwassen analfabeten kunnen over het algemeen juist hele-
maal niet rijmen. Ceylan [67] is een opvallende uitzondering, zij voorzier elk Turks
woord meteen van een rijmwoord. Uit de posthoc-analyse blijkt dat de analfabeten
significant verschillen van de kleuters en van de geletterden (p<0.OI), terwijl het ver-
schil tussen kleuters en geletterden niet significant is.
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4                                                                                 Posthoc (Tukey HSD)
12

' --- *57 K-A      **

A-G **IG.               .IT- K-G n.s.
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6,                                    :

4,                                  ·

5 2, 01,1                    »·,·,i·%,*, .,:,.   

E

f 0· 0142

3
2  -2.

N -            23                24                23

kleuter analfabeet geletterd

groep

FIGUUR 7.2 Boxdiagrammen scores rijmtaak per groep.

Uit tabel 7·I is niet af te lezen welk type rijmwoord de informanten geven, een be-
staand of een niet bestaand woord. De kleuters reageren vaak met niet bestaande
woorden, de volwassenen doen dat veel minder (zie voor voorbeelden tabel 7.2). De
kleuters reageren 92 keer (33·5% van het totale aantal reacties) met een nonsenswoord
Ckost-vost), de analfabeten I9 keer (6.8%) en de geletterden 36 keer (I3·4%)·

Uit tabel 7.I is ook niet afte leiden of er verschillen zijn tussen de drie moedertalen.
Reageren met eindrijm lijkt echter gemakkelijker in het Turks dan in het Berber of
Somalisch. De gemiddelde correctscores in het Turks zijn hoger dan die in het Berber
of Somalisch, zowel bij de hele groep als bij de analfabeten, maar er zijn wat weinig in-
formanten om die veronderstelling te toetsen.S De meeste analfabeten reageren bij
deze taak niet met eindrijm zoals de bedoeling was. Daarom is nagegaan waI de infor-
manten precies doen wanneer ze met een andere reactie komen. In tabel 7.2 staan
voorbeelden van enkele kleuters, analfabeten en geletterden in het Nederlands en het
Berber.
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TABEL 7.2 Voorbeelden van reacties op de rijmtaak per groep.

Items Nederlands                  kleuter f241 analfobeet I781 geletterd  [1  1  11

kan man kam pan
zes *kes tien weet ik niet

mug .Pug mug rug

veel meel uiel meel

boek *moek pen bok

haar paar kam raar

vrouw mouw man bouw

gang kam trap bang

kosr kasi winkel post
vind *rint rnooi ik kan niks bedenken

laten *paten weet ik niet baten

handen pam*n gezicbt .zanden

items Berber                        kleuter [221 analfabeet [741 geletterd i79]

izemmar (kan) 'areban izmar (lam) iyar (hi j leest)

setta (zes) sebra (zeven) sebta (zeven) sebta (zeven)

nnamus (mug)
.

kWUS Nabia "Namen ookt ' kamus

atgas (veel) *battas trab (ze gaar)  'allebei  t"      - bas

asegnu (wolken) *basinu weet ik niet ulinu (mijn hart)
acewwaf (haar) .

bacewwaf acewwaf Sinoep (sj) abeluf(varken)
tamyart (vrouw) *tamyart tbuma (Arab.) tbawwart (deur)
mmis (zoon) *dubris Mina leanis (donderdag)
isukka (kost) -bakwa sok? isega (hij komt)

ufiy (vind) *pufp a»ay (slan0 nip (ik heb gezegd)

aman (water) swir waman Amsterdam man

(water gedronken)
ifassen (handen) *

ipassen Irak id,im (voeten)

* = niet bestaande woorden

De reacties van de informanten op de rijmtaak werden als volgt gecodeerd:
Rijm: Een informant reageert met een al dan nier bestaand rijmwoord, bijvoorbeeld

kan-pan of kan-san.
Andere klankverwantschap: De informant reageert met een andere klankverwantschap
dan eindrijm, bijvoorbeeld met alliteratie (moos-mir,  asegnu-asia), met klinkerverwis-
seling (boek-bak, mmis-mmoes) of met een woord dat 66n klank gemeenschappelijk
heeft met het aangeboden woord (boek-soep, acewwaf#noep). In het laatste geval
wordi die gemeenschappelijke klank expliciet als argument genoemd ("allebei /sj/").
Betekenis-associatie: De informant reageert met een betekenis-associatie (bijvoorbeeld
baar-kam,  host-duur,  vrouw-man).
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overige reacties: De informant reageert met een andere dan de bovengenoemde reac-
ties, vertelt iets naar aanleiding van het item, herhaalt een woord of een gedeelte van
her woord, bijvoorbeeld gmsen-jm
Geen reactie: De informant geeft aan her nier te weten.

TABEL 7.3 Absolute en relatieve frequentieverdeling niet-rijmende reacties per groep.

categorie kleuter anatfobeet geletterd

andere klankverwantschap               24 31.5% 101 44.3%              64        54.2%

betekenis-associatie                                    1 3           17.1%                   75           32.9% 31 26.396

overige reacties                                       33         43.5%                30          1 3.1%                1 3          11.0%

geen reactie 6        7.9%            22        9.6%            10        8.5%

totaal 76 100% 228 100% 118 100%

In tabel 7.3 staat een overzicht van de frequentieverdeling van de niet-rijmende reac-
ties per groep. Alle typen reacties komen bij alle groepen voor. Een relatiefgroot per-
centage bij alle drie de groepen betreft een andere vorm van klankverwantschap dan
eindrijm. In de meeste gevallen is dat alliteratie. De volwassenen reageren daarnaast,
vooral bij enkele items, met een betekenis-associatie (ongeveer eenderde van de foUt-
reacties bij de analfabeten, een kwart van de foutreacties bij de geletterden). De kleu-
ters die nier kunnen rijmen reageren relatief vaak met het herhalen van een woord of
een gedeelte daarvan. Het verschil tussen de groepen in niet-rijmende reacties is niet
significant (Fisher Exact=8.ZI, p=0.21).6

Samengevat, de meeste kleuters en geletterden kunnen goed rijmen, de meeste analfa-
beten kunnen dat niet of nauwelijks. De kleuters reageren daarbij vaker dan de vol-
wassenen met een niet bestaand woord. Bij afname in het Turks lijken meer rijmende
reacties voor te komen dan bij afname in het Berber ofSomalisch. Wie niet kan rijmen
reageert vaak met een andere vorm van klankverwantschap, vooral alliteratie, of met
een reactie op de betekenis van het aangeboden woord.

Rijmbeoordeling

De reacties bij rijmbeoordeling zijn als volgr gecodeerd. Een score I werd genoteerd
voor bevestigende antwoorden bij rijmparen als vrouw-gauw ("Ja, dat rijmt") en voor
ontkennende antwoorden bij alle andere woordparen zoals banden-voeten ("Nee, dat
rijmt niet"). Alle andere reacties werden als o gescoord. De interne consistentie is min-
der hoog dan bij rijmen: Cronbach's alpha is voor alle afnames 0.71 (n=64), voor afna-
me in de eerste taal 0.67 (n-34) en voor afname in het Nederlands als tweede taal 0.75
(n=30). Het feit dat de interne consistentie bil afname in de eerste taal lager is dan bij
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afname in het Nederlands is een gevolg van het feit dat enkele (makkelijke) items in de
eigen taal geen variatie kennen, omdat iedereen ze goed heeft. In tabel 7.4 staan weer

de gemiddelde scores per groep en afnametaal. In figuur 7.3 en 7.4 staan de lijndia-

grammen met de uitkomsten van de variantie-analyse en de boxdiagrammen met de
uitkomsten van de posthoc-analyse voor groepen.

TABEL 7.4 Gemiddelden, standaarddeviaties en aantal afnames rijmbeoordeling, per groep en taal.

taak afname kieuter anolfabeet geletterd

taal gem. sd n gem. sd n gem. sd     n

rijmbeoordeling       tl 11.00 2.71 7 10.60 2.06 20 12.00 2.49     12

(max=14)              Q 10.69 3.05 16 7.40 0.89 5 10.60 2.50   10

totaal 10.78 2.88 23 9.96 2.28   25 11.36 2.54 22

Bij rijmbeoordeling zijn de gemiddelde scores van de geletterde volwassenen het
hoogste, die van de analfabeten her laagste, maar de verschillen zijn relatief klein. Bij
alle groepen zijn de scores bij afname in de moedertaal (iets) hoger dan in het Neder-
lands. Van de veertien woordparen beoordelen de kleuters en de geletterden er gemid-
deld ongeveer elf correct, de analfabeten bijna tien  (ruim tien bij afname in de eigen
taal en ruim zeven bij afname in het Nederlands). In figuur 7.3 zijn de gemiddelde sco-
res van de kleuters, analfabeten en geletterden bij rijmbeoordeling per taal gevisuali-
seerd. Daarnaast staan de uitkomsten van de variantie-analyse.
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FIGuuR 7.3 Gemiddelde scores rijmbeoordeling per groep en taal.
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Alle groepen halen gemiddeld hogere scores bij afname in de moedertaal, maar dat
geldt vooral voor de analfabeten.7 Uit de variantie-analyse blijkt zowel een significant
hoofdeffect van groep als van afnametaal en geen interactie-effect. In figuur 7.4 staan

de boxdiagrammen van de groepen en de uitkomsten van de posthoc-analyse.

16'
Posthoc (Tukey HSD)
K-A n.s.

A-G n.s.
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FIGuuR 7.4 Boxdiagrammen rijmbeoordeling per groep.

Bij alle drie de groepen is de spreiding groot. Uitschieters zijn er niet. Geen van de
twee groepen verschillen significant van elkaar bij paarsgewijze vergelijking. Bij alle
drie de groepen is de gemiddelde score ook significant hoger dan het kansniveau.8

Uit de vergelijking met de rijmtaak (zie hiervoor) blijkt dat rijm beoordelen duide-
lijk makkelijker is dan zelfrijmen, zeker voor de analfabeten. Anders dan bij de rijm-
taak is ergeen verschil tussen de drie moedertalen in rijmbeoordeling. De gemiddelde
score over alle informanten is in het Berber II.36 (sd-2.26), in het Somalisch Io.50 (sd
2.45) en in het Turks 10.00 (sd 0.82).

De rijmbeoordelingstaak bestaat voor een gedeelte uit rijmende paren (6 items
waarbij een bevestigend antwoord het goede was) en in betekenis verwante paren zoals
banden-voeten (5 items), waarbij een ontkennend antwoord correct is: Nagegaan is of
er een verschil is tussen de twee t>pen woordparen en ofde niet-lezers eerder worden
afgeleid door betekenisverwantschap, zoals uit het in hoofdstuk z en 3 behandelde on-
derzoek bleek. In tabel 7.5 staar een overzicht.
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TABEL 7.5 Gemiddelde correctscores, percentages en standaarddeviaties per groep bij rilmparen
en betekenisparen.

kleuter analfab€et geletterd
typt

-

gem. sd gim-         sd                gem.. _    sd
rijmparen (max=6) 5.22 (87%) 1.09 4.84 (81%) 1.29 5.41 (91%) 1.01

betekenisparen (max=5) 3.55 (71%) 1.61 3.35 (67%) 1.83 3.73 (75%) 1.74

Gemiddeld wordt ongeveer 85% van de rijmparen correct beoordeeld tegen ruim 70%
van de betekenisparen. Er is een significant effect van type item, maar de interactie
tussen groep en type is niet significant." Het is, met andere woorden, blijkbaar ge-
makkelijker om van twee rijmende woorden te zeggen dat ze rijmen, dan van twee in
betekenis verwante woorden dat ze niet rijmen. Dat geldt voor alle groepen.

Samengevat, beoordelen ofwoordparen al dan niet rijmen, is duidelijk veel makkelij-
ker dan zelf rijmwoorden bedenken, vooral voor de analfabeten. Er is een significant
groepseffect, maar bij paarsgewijze vergelijking zijn de verschillen tussen elk van de
twee groepen niet significant. Beoordelen oftwee woorden rijmen is gemakkelijker in
de eerste taal. Vaststellen dat twee woorden wel rijmen is voor alle groepen gemakke-
lijker dan negatief oordelen over in betekenis verwante woordparen.

Segmentatie van woorden

Als onderdeel van de segmentatietaak (zie ook hoofdstuk 8 onder zinssegmentatie)
werden afzonderlijke woorden uit de gepresenteerde zinnen aangeboden (zowel ddn-
als meerlettergrepige woorden) met de vraag die nog verder te segmenteren. De reac-
ties zijn als volgt gedichotomiseerd. Een I werd genoteerd voor een segmentatie in su-
blexicale eenheden; dat kon een segmentatie in lettergrepen zijn (to-ma-ten), in on-

IIset-rime (m-an) of in fonemen (m-a-n).  Een o werd genoteerd voor elke andere
reactie. De interne consistentie is redelijk tot hoog. Cronbach's alpha voor alle afna-
mes is 0.87 (n=59), voor afname in de eerste taal 0.88 (n=31) en voor afname in het Ne-
derlands als tweede taal 0.8I (n=28).

TABEL 7-6 Gemiddelden en standaarddeviaties segmentatie in sublexicale eenheden, per groep
en taal.

took                        ofname kleuter anatfobeet geletterd

taal gem. sd n gem. sd n gem. sd n
woordsegmentatie  tl 3.00 2.45 7 1.32 1.77 19 3.50 2.32 12

(max=6)    Q 4.86 0.77 14 3.25 3.21 4 4.00 2.11 10

totaal        4.24       1.73 21 1.65 2.12 23 3.73 2.30 22
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FIGuuR 7.6 Boxdiagrammen woordsegmentatie per groep.

In tabel 7.6 staat een overzicht van de gemiddelde score per groep en afnametaal. De
analfabeten segmenteren woorden veel minder vaak in sublexicale eenheden dan de
kleuters en de geletterden. Alle groepen segmenteren vaker in sublexicale eenheden bij
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afname in het Nederlands dan bij afname in de eigen taal. In figuur 7.5 staan de ge-
middelde scores per groep en daarnaast de F-ratio's voor groep, afnametaal en de in-
teractie tussen groep en taal.

Er is een significant hoofdeffect van groep (de drie groepen segmenteren niet in de-
zelfde mate in sublexicale eenheden) en er is een hoofdeffect van afnametaal: in het
Nederlands wordc vaker in sublexicale eenheden gesegmenteerd dan in de moedertaal.
Dat geldt voor alle groepen, er is geen interactie tussen groep en taal.

In figuur 7.6 staan de boxdiagrammen van de scores per groep, met daarnaast de uit-
kornsten van de posthoc-analyse. De scores van beide groepen volwassenen verschillen
maximaal, maar de mediaan bij de geletterden is 4, bij de analfabeten o.'2 Uitschieters
zijn er alleen bij de kleuters [22, 140, I43], in alle drie de gevallen betreft het afname in
het Berber. Uit de posthoc-analyse blijkt dat de analfabeten significant verschillen van
beide andere groepen, maar de kleuters niet van de geletterden. Bij deze analyse ging
het alleen om sublexicale segmentatie, ongeacht de wijze waarop dat gebeurde. In het
onderstaande wordt vooral ingegaan wat beide groepen niet-lezers precies doen wan-
neer ze woorden 'in stukjes moeten verdelen'. In de navolgende onderverdeling naar
reacties zijn de meerlettergrepige woorden en de eenlettergrepige woorden samen ge-
nomen.

Geen segmentatie: De informant geeft aan dat een woord niet verder Ie verdelen valt.

Bijvoorbeeld: "Dat is 6dn, dat kun je niet verdelen".
Sublexicale eenheden: De informant segmenteert in sublexicale eenheden, onderver-
deeld naar lettergrepen, onset-rime (hier de beginconsonant versus de klinker en eind-
consonant), klanken.u Bijvoorbeeld: "to / ma / ten" (segmentatie in lettergrepen), "m
/ an" Conset-rime), "a /p/e/1/s" (segmentatie in klanken).
Reactie op de inhoud: De informant reageert op de inhoud, en niet op de taal. Bij-
voorbeeld: "Tomaten, ja dat kun je verdelen, ieder een tomaat".
Overige reacties: Alle overige reacties, zoals herhaling van een woord.

TABEL 7.7 Frequentieverdeling van de reacties bij segmentatie van woorden per groep.

categarie                                     kieuter anatfobeet geletterd

geen segmentatie                          35     28.0% 70 55.6% 40 30.396

lettergrepen                                   68                              35                       31
fonemen                                    14                            6                     61
onset-rime                                               7                                       -
totaal sublexicale eenheden                 89      71.2%                 41      32.5%           92      69.7%

reactie op de inhoud -       0.0%               10 8.0% -         0.0%

overige reacties 1 0.8% 5 4.0% -     0.090

totaal                                                                                            125 100% 126 100% 132 100%
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In tabel 7.7 staat een overzicht van de frequentieverdeling van de reacties per groep.
De analfabeten segmenteren in meerderheid de woorden niet in sublexicale eenheden
(in 32.5% van de reacties gebeurt dat wei); de kleuters en geletterden doen dat in meer-
derheid wel (respectievelijk 7I% en 70% van de reacties) zoals hiervoor al bleek. De
meeste segmentaties op sublexicaal niveau van de niet-lezers (68 bij de kleuters en 35
bij de analfabeten) komen van de meerlettergrepige woorden die geheel ofgedeeltelijk
in lettergrepen worden verdeeld ("to / maten" is ook onder die categorie geplaatst). De
eenlettergrepige woorden worden over het algemeen niet gesegmenteerd. Bij de kleu-
ters komt bij eenlettergrepige woorden zeven maal een segmentatie in onser-rime voor
("m / an") en een paar kleuters weten ook eenlettergrepige woorden in lettergrepen te
verdelen ("ma / an"). Edn kleuter, Marime [27], segmenteert systematisch alle woor-
den in fonemen, enkele anderen kleuters doen dat alleen bij een enkel eenlettergrepig
woord. Twee analfabeten segmenteren eenlettergrepige woorden in klanken. Beide
informanten hebben als kind al enig leesonderwils gehad. Enkele analfabeten reageren
in hun poging een woord in stukjes te verdelen op de inhoud en niet op de vorm: "To-
maren, dat kun je wei verdelen, iedereen een tomaat"  [64]. De geletterden verschillen
wet van de kleuters in de wijze waarop ze segmenteren, namelijk vaker in fonemen,
terwijl de kleuters dat overwegend in lettergrepen doen. Her verschil tussen de groe-
pen in wijze van segmenteren is significant (Fisher Exact=9.57, P=0·02). Her verschil
tussen de groepen is ook significant waneer nagegaan wordt ofwoorden al dan niet in
fonemen gesegmenteerd warden (Fisher Exact= I5·54, P-0.000). Uit de posthoc-ana-
lyse blijkt geen verschil tussen kleuters en analfabeten en wel een significant verschil
tussen de niet-lezers en de geletterden. 14

Samengevat, wanneer niet-lezers gevraagd wordt om woorden in kleinere segmenten te
verdelen, doen kleuters en geletterden dat significant vaker dan analfabeten. Kleuters
segmenteren woorden vooral in lettergrepen, geletterden in fonemen. Analfabeten ge-
ven in meerderheid ie kennen dat een woord niet in kleinere stukjes verdeeld kan wor-
den. Voorzover segmentatie in sublexicale eenheden voorkomt, gaat het ook bij de
analfabeten bijna Steeds om (al dan niet gedeeltelijke) segmentatie in lettergrepen, niet
of nauwelijks in fonemen. Overigens is het ook voor een deel van de geletterden  niet
vanzelfsprekend (eenlettergrepige) woorden in sublexicale eenheden te verdelen.

Samenvatting

Aan het begin van dit hoofdstuk werd de vraag gesteld ofvolwassen analfabeten kun-
nen rijmen, rijm kunnen beoordelen en woorden in sublexicale eenheden kunnen ver-
delen, en ofzij in dit opzicht verschillen van kleuters en laagopgeleide volwassenen. In
tabel 7.8 worden de uitkomsten van de vergelijking van de drie groepen bij de fonolo-
gische taken nog eens beknopt samengevat.
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TABEL 7.8 Schematische samenvatting verschillen tussen groepen, fonologische taken.

taok kleuter-analfabeet analfabeet-geletterd kieuter-geletterd

rijmen                                                     +                          +
rijmbeoordeling                                      -                         -
woordsegmentatie (sublexicaal)                    +                        +
woordsegmentatie (in fonemen)                     -                          +                           +
+ = significant verschil, - = geen significant verschil

TABEL 7.8 Schematische samenvatting verschillen tussen groepen, fonologische taken.

took kleuter-andfobeet onolfobeet·geletterd kleuter·geletterd

ritmen                                                     +                           +
rijmbeoordeling                                      -
woordsegmentatie (sublexicaal)                     +                          +                           -
woordsegmentatie (in fonemen)                     -                          +                           +
+ = significant verschil, - = geen significant verschil

Bij twee van de drie taken verschillen de scores van de analfabeten van die van de gelet-
terde volwassenen. Alleen rijmbeoordeling laat geen verschil zien. De kleuters kunnen
evenals de geletterde volwassenen goed rijmen en ook woorden in sublexicale eenhe-
den verdelen. Bij dat laatste segmenteren kleuters overigens overwegend in lettergre-
pen en geletterde volwassenen vaker in fonemen.

De analfabeten kunnen, op een enkele uitzondering na, niet rijmen, de kleuters
juist goed en zelfs baer dan de geletterde informanten uit dit onderzoek. Rijmbeoor-
deling is daarentegen voor alle groepen gemakkelijker. Beoordelen of twee woorden
rijmen doen alle groepen beter dan op kansniveau; er is weliswaar een significant
hoofdeffect van groep, maar bij paarsgewijze vergelijking zijn de verschillen klein en
niet significant.

Het is al vaak aangetoond dat niet-lezers niet ofnauwelijks in staat zijn tot manipu-
latie van fonemen. Dat blijkt ook uit dit onderzoek, van alle niet-lezers segmenteert
slechts 66n kleuter alle woorden in fonemen (die kleuter kent ook nagenoeg alle let-
ters) en twee analfabeten doen dat bij een paar eenlettergrepige woorden. Alle andere
niet-lezers segmenteren niet in fonemen. Een groot deel van de kleuters segmenteert
meerlettergrepige woorden overigens wel in lettergrepen. De analfabeten doen dat
ook wel, maar minder vaak en geven vooral re kennen dat her betreffende woord niet
verder verdeeld kan worden. Segmentatie in lettergrepen vindt kennelijk eerder spon-
taan plaats dan segmentatie in fonemen. Ook dat bleek al vaker uit onderzoek onder
niet-lezers.

Uit de toelichting bij de taken (zie ook bijlage 8) blijkt ook dat de analfabeten on-
derling verschillen. De analfabeten die woorden in sublexicale eenheden segmenteren,
hebben op 66n na eerder enig leesonderwijs gehad en zijn, op Ceylan [67] na, andere
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informanten dan degenen die hoge scores behalen bij rijmen en rijmbeoordeling. Een
klein aantal analfabete informanten reageert steeds [56,64,65,78]  of met regelmaat
[Sz, 62,63, 13I] op de inhoud en niet op de taal. Zij reageren met een berekenisassocia-
tie als een rijmwoord gevraagd wordt, worden vaak afgeleid door betekenisverwant-
schap bij rijmbeoordeling en 'verdelen' bij woordsegmentatie de referenten en niet de
taal ("ieder een tomaat"). De overige analfabeten richten de aandacht wel op de taal,
maar hun reacties zijn gevarieerd. Zij komen met enige vorm van klankverwantschap
bij rijmen (rijm, alliteratie, gemeenschappelijk foneem), zijn goed in rijmbeoordeling
en segmenceren woorden soms wel en soms niet in sublexicale eenheden. Er is 66n
analfabete volwassene, Ceylan  [67], die evenals een van de kleuters [27] reageert zoals

de meeste geletterden.
Voor zover het gaat om verschillen in kennis van taal tussen lezers en niet-lezers

sluiten de bevindingen in dit hoofdstuk goed aan bil wat uit de literatuur (zie hoofd-
stukzen 3) bekend is over metalinguistische vaardigheden op fonologisch niveau van
niet-lezers. Manipulatie van fonemen is moeilijker voor niet-lezers dan manipulatie

van lettergrepen. Ook rijmbeoordeling is veel gemakkelijker dan manipulatie van fo-
nemen en leidt bilgevolg toi minder grote verschillen tussen lezers en nier-lezers. Voor

rijmen wordt dat beeld uit de literatuur maar ten dele bevestigd. De algemene conclu-
sie dat het meer holistische rijmen veel gemakkelijker is dan manipulatie van afzon-

derlijke fonemen wordt in dit onderzoek wel voor de kleuters bevestigd, maar niet
voor de volwassen analfabeten. De analfabeten hebben (op een kwart na) weliswaar
weinig moeite mer het beoordelen of twee woorden rijmen, maar vinden het op een

enkeling na weI moeilijk om met een rijmwoord te reageren op een aangeboden
woord. Dat de kleuters goed kunnen rijmen, heeft ongetwijfeld te maken met de erva-

ringen die ze daarmee al in de kleuterschool hebben opgedaan. Waarom de volwassen
analfabeten in dit onderzoek daar niet zo goed toe in staat zijn, is minder duidelijk
(overigens kan daarbij aangetekend worden dat rijmbeoordeling veel vaker onder-
zocht is dan rijmen). Het kan zijn dat het verschil in moedertalen een rol speelt, want
de scores in het Turks zijn hoger dan die in het Berber en Somalisch. Het kan ook zijn
dat deze uitkomst verband houdt met een andere observatie, namelijk dat de kleuters
vaak met een nonsenswoord reageren bil de rijmtaak, terwijl dat voor de volwassenen
kennelijk minder voor de hand ligt en zij juist vaker dan de kleuters met een in bete-
kenis verwant woord reageren. In hoofdstuk Io wordt daar, in een breder metalin-

guistisch kader, nader op ingegaan.



HOOFDSTUK 8

Kennis van taal: woordniveau

"

"Maar2 Dat is geen woord, dat kan niet alleen
"Denkenf Dat is geen woord.  Ik  denk,  maar ik zeg bet niet."

Tieni Ja,  dat is  een  woord,  want je  kunt  bet scbrijven.

Inleiding

Maken volwassen analfabeten onderscheid tussen een woord en datgene waar een
woord naar verwijst, of beschouwen ze de naam als een onverbrekelijke eigenschap
van een object  Kunnen ze van twee woorden aangeven welk het langste is  Waaraan
denken zij bij de term woord2 Hoe omschrijven zij een woordi Welke voorbeelden ge-
ven ze van woorden2 Markeren zij woordgrenzen in gesproken uitingen  Verschillen
zij in dit alles van jonge, nog niet-lezende kinderen en van laagopgeleide geletterde
volwassenen  Verschillen zij onderling2

Dit hoofdstuk gaat over de resultaten van de metalinguistische taken op woordni-
veau.  In de volgende paragraaf worden fragmenten gepresenteerd uit de gesprekken
met Satma en Arkem, de twee analfabeten die ook in het vorige hoofdstuk aan het
woord kwamen. In de paragrafen daarna worden de afzonderlijke taken besproken:

objectivatie, woordlengtebeoordeling, woordconcept, woordbeoordeling en zinsseg-
mentatie. Het hoofdstuk belsuit met een samenvattende bespreking van de uitkom-
sten. De taken zijn te vinden in bijlage 3, de informanten in bijlage 4 en het aantal af-
names per groep en taal in bijlage 7. Bij de analyse en presentatie van de gegevens is
dezelfde werkwijze gebruikt als in hoofdstuk 7.
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Satma en Arkem

Satma
Op het moment van afname van de hier weergegeven fragmenten uit de woordtaken,
is het vraaggesprek met Satma al gevoerd en heeft zij al enkele taken uitgevoerd. De ta-

ken objectivatie en woordconcept zijn in hun geheel weergegeven, van de taken
woordlengte en woordbeoordeling is een gedeelte weergegeven, zodat de variatie aan
reacties van Satma duidelijk wordt. Bij woordconcept is zowel van de Berberterm
awar als van de Nederlandse term woordgebruik gemaakt. Satma kent beide termen.

Vragen en opmerkingen van de onderzoeker zijn cursiefafgedrukt, de reacties van Sat-
ma normaal.

Objectivatie
Ter instructie wordt de suggestie voorgelegd dat we, gesteld dat iedereen het ermee
eens zou zijn, namen kunnen veranderen. We kunnen bijvoorbeeld een hond 'poes
noemen en een poes 'hond' (daarbij wordt gewezen op de afbeeldingen van een hond
en een poes).

Zou dat hunnen. die namen verwisseleni
Nee, de namen vetwisselen kan echt niet. Een poes is een poes en een hond is een hond.
Waarom zou het weI kunnen2

Ja. een bond is een bond, dat is zo, maar we verwisselen alleen maar de namen.

Ook al is het de naam, her kan niet dat je van een hond een poes maakt en van ten poes een
hond.

Oki, we verwisselen de namen toch even. Alleen voor nu. Deze noemen we nu 'bond' en deze

'poes' (de afbeeldingen worden aangewezen).  Hoe beet ntt bet dier dat 'baw-baw' zegti
Dat zegt een hond.
We bebben alleen de namen verwisteld, weet je nogi  Deze beet bond en deze beet poes.

Welk geluid maakt bet dier dat we bond bebben genoemdi
Hij doe haw-haw-haw. Ook al verwissel je de namen, je herkent de hond en de poes. De
hond doer haw-haw en de poes doet miauw. Zo herken je Ze tochi

Satma vindi dat namen niet verwisseld kunnen worden, en ze lijkt Ie suggereren dat de
referent van identiteit verandert als je de naam zou veranderen. Ze reageert op de vra-
gen alsof gevraagd werd welk dier een bepaald geluid maakt.

Woordlengtebeoordeling
Ter instructie wordt verteld dat sommige woorden lang zijn, bijvoorbeeld 'Moham-
med', en dat andere woorden korI zijn, bijvoorbeeld 'Lies'. Na nog een voorbeeld
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wordt uitgelegd dat Satma steeds twee woorden Ie horen krijgt en aan moer geven

welk van die twee het langste is.

Zullen we beginneni
Furcita-mus  tvork -  mes).   Welk  van  de  twee  woorden  is  bet  langste,  denk jei

Furcita Of misschien is het herzelfde. Hun namen ('isem') zijn even lang.
Tilifizyun-mabal (televisic-kamer)1
Mahal is het grootste. Tilifizyun is klein. Een kamer kan veel mensen en spullen herbergen.

Je hoeft alleen te letten op wat ik zeg. Okt, de volgende.

Asardun-lfil (paard-olifant). Welk is bet langste woordi

Lfil, die is lang, ik bedoel groot.
Uyur-xzar (lopen - bekijken).
Uyur (lopen) is lang. Maar xzar (bekijken) ook, je kijkt in de verte.

Welk woord  is bet  langste,  denk je1

Uyur, want de weg is lang, dus lopen ook.
Margaretba-Leyla
Margaretha is lang. Zijn awar is ingewikkeld, her lijkt of er twee awaren inzitten. En die an-

dere is snel. Leyla, een keertje maar.

Satma reageert bij de meeste items alsof het gaat om de lengte (grootte)  van de refe-
rent, niet van de woorden. Bij vork en mes komt ze enigszins in conflict, alsof ze weI
begrepen heeft dat ze op de taal moet reageren, terwijl beide voorwerpen toch duide-
lijk even lang zijn. Ze lost dat op door te suggereren dat ook de namen even lang zijn.

Bij het woordpaar met de eigennamen (Margareta-Ley!4, waarbij ze niet aan lengte
van objecten kan denken, schakelt ze over op een linguistische argumentatie. Daarbij
hanteert ze als argument zowel duur (Leyla is snel) als een vorm van geleding: er lijken
twee woorden te zitten in Margareta.

Woordconcept
Ter introductie wordt gevraagd ofSatma de term'awar' kent. Ofde Nederlandse term
'woord'i Satma kent beide termen, zegt ze.

Kun je vertellen wat dat is, een awar, een woordi
Wat zal ik zeggen?

Of iets echt is of niet echt. Of her waar is wat jij zegt of niet.
Kun je een voorbeeld geven 
Ik zeg tegen je "Ik vind leren leuk". Dat is bijvoorbeeld awar.

In bet  Nederlands zeg je woord.  in  bet  Berber awar.  Kun je nog een voorbeeld geven1
boer (afellah)

Kun je een voorbeeld geven van een moeilijk woordi
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Ja, boer in Marokko. De mensen die op het platteland wonen, net zoals bij ons in de Rif.
Die van hier hebben het niet moeilijk.
Wat is daar moeilijk aan, aan dat woordi
Er is geen stroom, de koeien hebben niks te eten. Hier is dat anders.

Kun je een voorbeeld geuen van un lang woordl
lien lang woord, wai bedoel je, hoe mott ik dat zeggen 
Nou  bijvoorbeeld'boer' was een woord, zei je net.  Stoel is ook een woord.  Nu  probeer jij  een  lang
woord  te  noemen,  bijvoorbeeld  bet  langste woord dat je  kent.

Stoelen, televisie, koelkast, wasmachine. Dat zal hij weI allemaal hebben.

Kun je ook un voorbeeld geven van un lange naami
Van milzelfofvan iemand anders1

Maakt niet uit.
Van  mezel f kan ik zeggen ik heet Satma Laidi Le#a. Over anderen kan ik niets zeggen,  dat
weet ik niet.

Bij de eerste omschrijving van awarlijkt Satma vooral te denken aan een situatie waar-
in mensen met elkaar praten. Awar is 'iets zeggen', een mededeling doen. Bij de vol-
gende voorbeelden van verschillende woorden denki Satma, evenals bij de vorige taak,
meestal vanuit de referent, alleen bij de vraag naar een lange naam doet ze iets anders.
Ze vat dat laatste kennelijk op als de naam 'voluii, want als antwoord geeft ze haar
voornaam plus zowel de achternaam van haar man als van haarzelf (hier pseudonie-
men).

Woordbeoordeling
Ter instructie wordt verteld dat er iets gezegd wordt en dat Satma gevraagd wordt of
her volgens haar al dan niet een woord (awar) is. Beide termen worden naast elkaar ge-
bruikt.

We beginnen u)eer.

Lkerd (aap).  Is  dat un woord  of awar.  denk  je 
Nec, dat is een dier. Dat is geen awar. Awar is als jil tegen mij en ik tegen jou praat.

Lecjur yueran (hoge bomen). h dat een woord2
Nee, dat is geen awar, we praten er niet over. Het is maar een boom die hoog is. We praten
nier.

Amekran (groot).
Ja, dat is awar. Als we praten, dan kunnen we zeggen dat is groot en dat is klein. Hierover
kan je praten. Misschien is boom ook wel awar. Misschien heb ik me net vergist. Je kan zeg-
gen dat die boom hoog of laag is of dat de bladeren eruit zijn gevallen. We kunnen erover

praten.
Sadu (onder).
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(Satma herhaalt het woord als 'swaday').' Ja, dat is awar. Ik zeg bijvoorbeeld: "Ga onder de

rafel, en pak dat".
Dilterk (pseudowoord).
Hoe zei j ij dat1 Dilterk1 Dat is awar. Dat is misschien net zo iets als "ga weg" . Dilterk, dil-
terk! In welke taal zei jij dat nou tegen miji
Zacra (tien).
Ja, dat is awar. Als ie telt een, rwee, dan kom je bij tien. Je praat dan.

Tbanut tbelao par sena (De winkel sluit om zes uur).
Dat is awar. Ik zeg "De winkel gaat om zes uur dicht". Dat is awar. Ik praat.

Tamelijk consistent besluit Satma dat iets een woord is, als je het gebruikt bij her pra-
ten. Eerst maakt ze daarbij kennelijk nog onderscheid russen 'woorden' en 'dingen',
maar even later realiseert ze zich dat je, als je erover nadenkt, eigenlijk over alles kunt

praten. Dat lijkt op de wijze waarop ze eerder geleidelijk aan ging spreken over wat ge-
schreven kan worden (zie hoofdstuk 6). Daarbij hanteerde ze steeds meer het criteri-
um van de reele schriftgebruikssituatie.

Segmentatie
Ter introductie wordt verteld dat iets dat een geheel is, in kleinere Stukjes verdeeld kan
worden. Van een vel papier kun je bijvoorbeeld reepjes maken. Zo kan ook iets dat ge-
zegd wordt, in kleinere stukjes verdeeld worden. Satma wordt gevraagd goed te luiste-
ren naar wat er gezegd wordt en dat in stukjes te verdelen.

Ik begrijp niet wai je bedoelt.
Ik  zeg  iets  en  ik vraag aan jou  ofje  dat  in stulejes  kunt verdelen.  Je  boeft alleen  te  letten  op  wat ik

zeg.  Probeer maar ofje dat in kleinere stitkies kunt verdelen.  Snap je wat  ik bedoe12
Ja, jij zegt iets en ik moet her verdelen.
Aryaz awessar ad irab  tiwecca yar seppitar (De oude man pat morgen naar het ziekenhuis)
Ja, hij gaat naar het ziekenhuis, hij is ziek, hij is oud.
Luister nog eens tzinwordi herhaaid).  Kun je wat  ik zeg  in stukjes verdeleni

Hij gaat naar het ziekenhuis, maar als hij niet wordt opgenomen dan moet hij de volgende
dag terugkomen.
Oke. iets anders: Di tbanut dinni attas n de b d tumatic (In de winkelliggen veel appels en

tomaren). Kun je dat in stukjes verdelen2
Ja, dat kan gedeeld worden. Tomaten apart en appels apart

Nec ust>d zi  anub n Lmayrib (Ik kom  uit her zuiden van Marokko). Elin je mijn 'awar' in
stukjes verdelen,
Mensen komen uit verschillende steden, streken. Sommigen komen uit dorpen en sommi-

gen uk steden.

je boe# alleen op mijn woorden (awar) te letten.
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Agaz awessar (de oude man). Kun je dat nog verder in stukjes verdeleni
Hoe bedoel je1 De awar van een oudere man is anders dan die van een jongere.
Di *anut (in de winkel).
Nee, dat is alleen maar in de winkel.
Dejfah d tumatic (appels en tomaten).
Ja, appels apart en tomaten apart.
[."]
Vond je bet moeilijki
Ja, ik snapte het nier zo goed. Weet je waar ik aan dacht  Als iets zwaar is, kan je het gewicht
verdelen. Zoiets, tochi

Ook bil deze taak blijkt dat Satma her moeilijk vindt de aandacht te richten op de taal
zelfi Ze gaat op zoek naar deelbare grootheden in de inhoud van de zinnen: tomaten

en appels kun je scheiden, en het land van herkomst kan verdeeld worden in verschil-
lende streken. De vraag om 'de oude man' nog verder in stukies te verdelen, vindt ze
dan ook erg raar.

Arkem
Wat hiervoor gezegd werd bij Satma, geldt ook voor Arkem. Het vraaggesprek is al ge-
wees[, evenals een aantal andere taken. Objectivatie en woordconcept worden in hun
geheel weergegeven, van de andere taken enkele representatieve fragmenten.

Objectivatie
Evenals Satma wordt Arkem aan de hand van afbeeldingen de suggestie voorgehou-
den de namen te verwisselen.

Zouden we de namen kunnen verwisseleni

Nee, dat kan niet. Dit is een kat en dir is een hond (wijst aan).
Waarom kan dat nieti

Een hond kan geen kat worden.
Ja, maar we zouden alleen de namen veranderen.
Nee, dir zijn twee aparte plaatjes.
Oki. je bebt gelijk. maar stel dat we bet tocb zouden doen. alleen voor nu. De kat noemen we

bond en de bond noemen we kat. Hoe beet dan bet dier dat blaji1
De hond, een hond blaft.

En als we buiten een dier zien lopen dat nu bond beet. Welk geluid zou dat makenl
Als we buiten een hond zien, dan blaft hij
Waarom denk je dae
Honden blaffen wel eens naar mensen. De hond zit bijvoorbeeld voor mijn deur en heeft
jou gezien. Hij wil jou misschien bang maken.
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Arkem reageert op dezelfde wijze als Satma op deze taak. Namen kun je niet verwisse-
len, en als dat toch voor de gelegenheid gedaan wordt, beantwoordt ze de vragen alsof
die over de referent gaan. Bil de laaiste vraag legr ze dan ook uit waarom honden naar
mensen blaffen.

Woordlengtebeoordeling
Arkem krijgt net als Satma een paar voorbeelden van een lange en een korte naam en
de vraag van de rwee aangeboden woorden het langste te kiezen.

We beginnen.
Muz-mandalin (banaan-mandarijn). Welk van  de  twee is  bet  langste woord. denk jei

Man /da / lin (verdeelt in lettergrepen), muz. Mandalin is her langste. Muz is maar weinig
woord.
Motosiklet-tren (bromfiets-trein).
Tren is waarschijnlijk her langste woord.
Televiziyon-oda (televisie-kamer).

Televizyon. Televizyon duurt lang.
Metre-santimetre (meter-centimeter).
Metre. de andere is santimetre. Santimetre is lang.
Margareta-Leyla
Margareta. Leyla is alleen maar Ley-la.

Bij deze taak reageert Arkem bij de meeste items heel anders dan Satma. Ze luistert
naar wat het langste klinkt en probeert bij enkele woorden eerst uit of ze het in meer-

dere lettergrepen kan verdelen. Trein is het enige item waarbij ze kennelijk de lengte
van de referent moeilijk opzij kan zetten.

Woordconcept
Arkem kent de term 'kelime' (woord).

Kun je vertellen wat dat is, een woordl
Een woord dat is praten.
Kun je een voorbeeld geven1
Die staan in oude geschriften, om te spreken of te lezen, in her Koranschrift. In andere talen

wordt ook gesproken, maar die kennen wij niet. Wij kennen alleen Turks.

Kun je een voorbeeld Keven van een moeilijk woordi
Als een vreemdeling een andere taal spreekt, is dat voor mij moeilijk. Als ik de taal niet ken,
dat is moeilijk.
Wie gebruiken er wel eens moeilijke woorden1
Dokters. Die lezen Latijn, recepten worden in het Latijn geschreven.

Kun je een voorbeeld geven van een  lang woordi
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(kijkt rond) Televizyon dat is een lang woord.

Kun je ook een voorbeeld geven van een  lange naami
(Arkem aarzelt) EliP Dat is een naam die ik ken (Arkems dochter komt te hulp).

Ook bij deze taak reageert Arkem anders dan Satma. Ze denkt steeds aan taal bij het
beantwoorden van vragen, maar lijkt afwisselend te praten over gesproken en geschre-
ven taal. De linguistische eenheid woord lijkt alleen even ter sprake te komen bij de
verwijzing naar geschreven taal ("Die staan in oude geschriften").

Woordbeoordeling
Maymun (aap).  Is dat een woord volgens joui
Ja, dat is een dier, kan zijn naam zeggen (lacht).
Yuksek aka<lar (hoge bomen)2
Nee, hoge bomen kunnen beklommen worden. Als ik hier zit zie ik buiten bomen, dat is
geen woord.
Buyuk (groot)1
Hij is groot geworden ('buymui'). Dat is ook geen woord.
Ve (en)1

Ja, dat is waarschijnlijk wel een woord.  Her is iets dat le opschrijft.  Ik schrijf've'
Dufunmek (denken)1
Nec, dat is geen woord. Dat is zoiets als je ongerust maken. lets blijft in mijn hoofd zitten,
zoals verdriet, dat is geen woord.
Yurivmek (lopen)1
Nee, waarschijnlijk niet. Een woord wordt gesproken. Ik loop.
Kitap okuyor Ok lees  cen  boek).  Is dat een woord,

Ja natuurlijk. Ik kijk in een boek, ik lees het. Als de woorden weggehaald worden, is het geen
boek. Wat er in geschreven staat, zijn woorden.
[.„]
Ama (maarp.

Ama. Ik zeg ook ;ima. Dat is waarschijnlijk geen woord. Dat wordt gesproken, hei Ik denk
dat woorden geschreven worden.
On (rien)1

Ja natuurlijk is 'on' een woord.
Waarom2
On kan geschreven worden.

(:ok (veel)1
Dat is iets war gezegd wordt.

Is  bet  Keen  woord  of well
Ik weer het niet, dingen die gesproken worden zijn misschien ook wel allemaal woorden.

Televiziyonl
Nee, daar kun je over praten, of je kunt er naar kijken. Dat is geen woord.
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lets waI geschreven kan worden, ofwaarvan ze zich voor kan stellen dat ze het zelfzou
kunnen schrijven (dai geldr hier voor enkele korte, eenlettergrepige woorden) is vol-
gens Arkem in elk geval een woord. Ze lijkt het primaar Ie geven aan geschreven taal
als iets op woordstatus beoordeeld moet worden (in een boek staan woorden), maar
namen zijn ook woorden en misschien bestaar gesproken taal ook wet uir woorden.
Anders dan Satma (die zich geleidelijk aan realiseert dat je overal over kunt praten)
lijkt Arkem onderscheid te maken tussen woorden, die geschreven worden, en entitei-

„
ten en activiteiten: Domen , 'denken' of'groot worden' zijn volgens haar geen woor-
den.

Segmentatie
Arkem begrijpt de bedoeling van de instructie. Ze moet wat gezegd wordt in stukjes
verdelen.

Su     yall i     adam     yarin     postaneye gidecek (Die oude man morgen postkantoor-naar
hij-zal-pan).  Kun je dat  in stukken verdeleni  In  boeveel stukken2
In vier stukken.

Hoe beb je dat gedaani
411 yaili adam / yann / postaneye / gidecek.
5:, dukk;tnda Fok elma ve domates bulunuyor (Die winkel-in veel appel en tomaat bevin-
den-zich).
(Arkem herhaalt de zin) Su adamin dukkininda Gok elma ve domates bulunuyori (voegt
adamin toe). In vier stukken: Su adamin dliklaninda / elma / ve domates / bulunuyor (In de
winkel van die man/ appels /en tomaten/ bevinden zich).
Ben giiney Turkiye Wen geliyorum (Ik zuiden van-Turkije ik-kom).
Guney / Tfirkiye'den / geliyorum (laat redundante 'ik' weg).
In hoeveel stukken beb je dat verdeeldi
In drie delen

4u yal h adam. Kun je dat nog verder verdeleni
5u ya411 / adam. Twee delen.
Elma ve domates (appel en tomaar).
Elma / domates (laat 'en' weg). Twee delen.

Ook bij deze taak reageert Arkem anders dan Satma, die de wereld en niet de taal in
stukken verdeelde. Arkem verdeelt de zinnen in betekenisvolle segmenten, die (in het
Turks) vaak samenvallen met afzonderlijke woorden. De woorden 'en' en 'deze' iso-
leert ze nier van de erop volgende inhoudswoorden ("ve domates" of "iu yasli") ofze
laar die weg (zoals bij "elma /domates"). In beide gevallen zier ze die als een niet op
zichzelf isoleerbaar gedeelte van de zin.
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Satma en Arkem reageren heel verschillend op de segmentatietaak, maar gezamenlijk
zijn zij representatiefvoor wat de meeste analfabeten doen. De groep die reageert zoals
Satma is echter relatief klein en veel anderen reageren evenals Arkem met een segmen-
tatie van de uiting in zinsdelen. Demmed [I26] bijvoorbeeld segmenteert de tweede
zin als "Di thanut / dinni alias / n gumagic d deffah" (In de winkel / daarin veel / van
appels en tomaten'). Enkele kleuters reageren op de manier van Satma, maar de mees-
te kleuters hebben een voorkeur voor het auditiefen motorisch in stukjes'hakken' van
de zin: "De / ou / de / man /gaat / mor /gen /naar / de / zieken / huis". Een voorbeeld
van de manier waarop de meeste geletterden deze zin segmenteren is de volgende: "De
/oude / man / gaar / morgen / naar / het / ziekenhuis".

Bij de eerste vraag van de objectivatietaak over de naamsverwisseling reageren som-
mige kleuters op dezelfde manier als Satma en Arkem, maar meer kleuters gaan mee in
desuggestie om voorde gelegenheid de namen toch te veranderen. Desva [23] bijvoor-
beeld lacht als ze antwoord geeft op de vraag hoe we nu het dier noemen dat waf-waf
zegt: "Poes".

Bij de beoordeling van de woordlengte reageren sommige kleuters net als Satma op
de lengte van de referent, maar meer kleuters reageren op de taal, en bijna allemaal op
een manier die Arkem ook af en toe hanteert: zij verdelen de woorden eerst in letter-
grepen: "Te-le-vi-sie, ka-mer. Televisie is het langste". De geletterden baseren hun
oordeel bijna allemaal op het aantal segmenten, maar zij tellen nier alleen lettergrepen,
maar vaak ook klanken of letters.

De kleuters reageren vaak met concrete objecten op de vragen over woorden (dat
zijn tegelijkertijd afzonderlijke woorden): 'stoel' is een woord, of'tafel' of'gordijn'.
Ook de geletterde volwassenen reageren vaak met afzonderlijke woorden, maar voe-
gen daar soms het contrast met de eenheid zin aan toe, om duidelijk te maken wai ze
bedoelen.

Objectivatie

Bij de antwoorden op de vragen van de taak objectivatieis nagegaan ofde informanten
blijk gaven van het feit dat over de naam van een object gesproken kan worden onaf-
hankelijk van het object zelf. Een I werd genoteerd voor een antwoord waaruit bleek
dat woord en referent onderscheiden werden, een o voor alle andere ant:woorden. De
interne consistentie blijkt voldoende tot hoog. Cronbach's alpha voor alle afnames is
0.87(n=57),voor afname in de moedertaal 0.9I (n=33) en voor afname in het Neder-
lands als tweede taal 0.79 (n=24)· Op basis van de scores werd een totaalscore bere-
kend. In tabel 8.I staat een overzicht van de gemiddelde scores en standaarddeviaties
per groep en afnametaal.
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TABEL 8.i Gemiddelden, standaarddeviaties en aantal afnames objectivatie, per groep en
afnametaal.

took afnonne kleuter anatfobeet geletterd

gem. sd n gem. sd n gem. sd        n

objectivatie                  tl 1.75 0.50 4 0.60 0.88    20 1.66 1.41     9

(max.=3)             t2 1.58 1.00    12 0.00 0.00 4 0.88 1.36     8

totaal 1.63 0.89 16 0.50 0.83 24 1.29 1.40 17

De kleuters beantwoorden, zo blijkt uit tabel 8.I, gemiddeld ruim anderhalve vraag
correct, de geletterden ruim Hn vraag en de analfabeten een halve vraag. Bij alle drie
de groepen zijn de scores bij afname in de moedertaal hoger dan bij afname in het Ne-
derlands als tweede taal. In figuur 8.I staan de gemiddelde scores van de drie groepen
per afnametaal, en daarnaast de uitkomsten van de variantie-analyse met groep en taal
als factoren:

2.0
r

F-ratio

groep (F2 51) 5.93*
taal (Fl,51) 2.57

1.5· 1 \ groep x taal (Fi.51)    0.32
\

.A
U                     \\\    V              :/
=                             \                                '            taal

/

2  ,5.            1              /
8 /\

<                                       \                 /                                 terste tail \ \ . / / - -2  0.0. 1 tweede taal
kleuter analfabeet geletterd

groep

FIGUUR 8.1 Gemiddelde correctscores objectivatietaak per groep en taal.

Er is een klein, maar significant hoofdeffect van groep. De scores zijn hoger bij afname
in de moedertaal dan bij afname in het Nederlands als tweede taal, maar het effect van
afnametaal is niet significant en ook is er geen interactie russen groep en taal. In figuur
8.2 staan de boxdiagrammen van de scores per groep met daarnaast de uitkomsten van
de post-hoc-analyse waarbij de groepen paarsgewijs vergeleken worden.'
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1.5 ' Posthoc (Tukey HSD)

3.0'                                                                                                 K-A             *
A-G       *

2.5                                                     ·  ·
K-G n.s.

, .,.

5.5,:
Z·

i     0.1,  .
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kleuter anal fabeet geletterd

groep

FIGUUR 8.2 Boxdiagrammen scores objectivatie per groep.

De variatie bij de kleuters en de geletterden is maximaal, een score hoger dan twee
komt bij de analfabeten niet voor. Uit de posthoc-analyse blijkt dat zowel het verschil
tussen kleuters en analfabeten als tussen analfabete en geletterde volwassenen signifi-
cant is, maar tussen kleuters en geletterde volwassenen niet.

Bij de objectivatietaak wordt eenmaal gevraagd de mogelijkheid van differentiatie
tussen woord en referent te bevestigen en tweemaal die toe te passen. Om te kijken of
daar verschil tussen is, is ook nog gekeken naar de afzonderlijke vragen. In tabel 8.2
staat de verdeling van de antwoorden van kleuters, analfabeten en geletterden op de
afzonderlijke vragen.

TABEL 8.2 Frequenties antwoorden objectivatietaak per groep

verwisseling ncmen kieuter (n=16)                         ana#obeet (n=24) geletterd (n=17)

Kan dat? nee        9             nee       23           nee      11

ia              7                 p             1                ia            6

Wie blaft (zegt waD? fout                 6                          fout              18                       fout              8

goed      10            goed 6 goed     9

Welk geluid maakt hond    fout                 6                          fout              19                       fout            10

goed      10            goed 5 goed     7

Op de vraag ofde namen van hond en kat kunnen worden verwisseld, zeggen op een
na alle analfabeten dat dit niet kan. De argumentatie varieert, maar de stelligheid is ta-
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melijk algemeen en op enkele na geven de analfabeten ook een argument. Sommigen
zeggen dat her niet aan de mens is om door God gegeven namen te veranderen, ande-
ren hanteren een meer pragmarisch argument. her zou wel bijzonder onpraktisch zijn
om op eigen hourje namen re veranderen. "Niemand zou je begrijpen", zegt Mihaki
[64]. Weer anderen beschouwen de naam als  een intrinsieke eigenschap van  her ob-
ject: namen kunnen niet veranderd worden, "want een kat blijft een kai, en die kun je
dus niet hond noemen". [76]

De kleuters zijn minder eensgezind in hun oordeel. Iets minder dan de helft kan
zich wel voorstellen dat de namen verwisseld kunnen worden. Meer dan de helft van
de kleuters licht het antwoord niet toe ("Weet ik niet, ik zei gewoon ja") en de overi-
gen zoeken het vooral in een specifiek kenmerk als ze beargumenteren waarom namen
niet verwisseld kunnen worden ("Want een hond die blaft en een kai niet"). Het taal-
gebruiksperspectief en de door God gegeven orde worden door de kleuters niet in-
gebracht als argument. Van de geletterden vindt de meerderheid eveneens dat namen
niet verwisseld kunnen worden, maar ook de overigen zijn gereserveerd: 'tia, dat zou
wei kunnen, maar waarom zou je dat doen?" [BI]. Kortom, van de 57 informanten die
deze vraag beantwoorden, vinden er 43 her geenszins vanzelfsprekend dat namen ver-
wisseld kunnen worden.

Bij de volgende vragen naar toepassing maakt een bijna even groot percentage van
de analfabeten als van de kleuters en geletterden de overstap van "nee" bij de eerste

vraag naar een formeel correct antwoord op de tweede vraag. Bij alle drie de groepen
zijn het op enkelingen na dezelfde informanten die de tweede en de derde vraag goed
beantwoorden. De vijfanalfabeten die het antwoord goed hebben, geven allemaal als
argument dat de namen verwisseld zijn, daarom miauwt nu het beest dat hond heet.
Van degenen die het fout hebben geeft de meerderheid (in totaal I4) als argument dat
een hond een hond blijft, zoals ook Satma dat doe. De overige vijfweten het niet pre-
cies. Dat geldt ook voor de geletterden. De kleuters, die in meerderheid die vraag goed
beantwoorden, dragen daar in het algemeen geen argumentatie voor aan. Er zijn maar
een paar kleuters die wijzen op de naamsverwisseling, de overigen houden het bij
"weet ik niet", "gewoon" ofdoen er het zwijgen toe.

Her is overigens niet duidelijk of de (volwassen) informanten inderdaad geen on-
derscheid maken tussen woord en referent. Veel reacties zijn van het type zoals in het
voorbeeld van Satma in de voorgaande paragraaf. Zij reageren vanuit de referent, alsof
ze de vraag beantwoorden welk dier er blaft in plaats van hoe het dier heet dat nu blaft.
Of ze daarmee ook woord en referent niet kunnen onderscheiden, is maar zeer de
vraag, gelet op reacties zoals die van Satma: "Ook al verwissel je de namen, je herkent
toch de hond". Het lijkt er eerder op dat Satma dat onderscheid goed begrijpt en te
kennen geeft: "Jij mag hem wel poes noemen, maar her blijft een hond". Dat type ant-
woord geeft overigens wel aan dat informanten als Satma het moeilijk vinden om vra-
gen over de taal zelf anders Ie interpreteren dan vragen over de referent. Dat het waar-
schijnlijk niet gaat om het niet kunnen differentieren tussen woord en referent blijkt
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ook bij het doorpraten. Alle (volwassen) informanten reageren namelijk heel anders
wanneer ze geconfronteerd worden met het feit dat de naam van de hond in het Ne-
derlands toch heel anders is dan die in hun eigen taal ('aqzin' bijvoorbeeld in het Ber-
ber). Dat vindt zonder uitzondering iedereen vanzelfsprekend: "Ja natuurlijk, ieder-
een heeft zijn eigen taal. Jullie zeggen hond en wij zeggen aqzin. Maar het blijft een
hond", zegt Mitouma [77]·

Samengevat, de meerderheid van de volwassenen  in dit onderzoek (een relatief grote
meerderheid bij de analfabeten) vindi dat namen nier verwisseld kunnen worden, en
als dat wel gebeurt vinden ze het lastig vragen over de naam in plaats van over de refe-

rent re beantwoorden. De kleuters kunnen dat beter, maar beargumenteren hun ant-
woord minder. Het onderscheid tussen woord en referent vinden de volwassenen geen
enkel probleem wanneer twee talen vergeleken worden.

Woordlengte

Bij de beoordeling van de woordlengte werd een score I genoteerd voor elke aandui-

ding van het langste van de twee woorden. Ook gemotiveerde antwoorden voor "geen
verschil" of "dat hangt er van af' werden als I genoteerd.4 De interne consistentie van
de taak is redelijk. Cronbach's alpha voor alle afnames is 0.76 (n=63), voor afname in
de eerste taal 0.78 (n=33) en voor afname in het Nederlands 0.76 (n=30). Van de tien
woorden in de taak werd een totaalscore berekend. In tabel 8.3 staan de gemiddelde
scores en standaarddeviaties per groep en taal.

TABEL 8.3 Gemiddelden, standaarddeviaties en aantal afnames woordlengte, per groep en taal.

task ofname kleuter analfabeet geletterd

gem. sd n gem. sd n gem. sd     n

woordlengte         tl 7.00 2.31 7 6.95 1.60     20 9.50 0.80      12

(max=10)              t2 7.33 1.58      15 6.00 4.08 4 8.27 1.90     11

tataal 7.23 1.80        22 6.79 2.11 24 8.91 1.53    23

Van de tien woordparen beoordelen de geletterden er gemiddeld bijna negen correct,
de kleuters iets meer dan zeven en de analfabeten iets minder dan zeven. Bij de volwas-
senen is de gemiddelde score hoger bij afname in de moedertaal, bij de kleuters bij af-
name in het Nederlands als tWeede taal.

In figuur 8.3 staat een lijndiagram van de gemiddelde scores van kleuters, analfabeten
en geletterden op de woordlengre-beoordeling per taal en de uitkomsten van de vari-
antie-analyse. Er is een significant hoofdeffect van groep, geen significant effect van
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afnametaal en ook de interactie tussen groep en taal is niet significant. De geletterden
zijn - over alle talen samen genomen - over het algemeen goed in het beoordelen van
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de lengte van rwee woorden die minimaal in Un lettergreep in lengte verschillen, maar
ook de reacries van de kleuters en analfabeten zijn significant hoger dan kansniveau.'

In figuur 8.4 staan de boxdiagrammen van de resultaten per groep en de uitkomsten
van de posthoc-analyse. Uit de posthoc-analyse blijkt dat de beide groepen niet-lezers
(de kleuters en analfabeten) significant verschillen van de de geletterden, maar niet
van elkaar. De variatie bij de kleuters en analfabeten is veel groter dan bij de geletter-

den. Verreweg de meeste geletterden hebben alle items of op 66n  na alle items goed.
Uitschierers bij de geletterden zijn de informanten Ios en I06, die met een correctsco-
re van vij fveel lager scoren dan de rest: Beide hebben overigens de taak in her Neder-
lands als tweede taal gemaakt. Van de analfabeten heeft Edn informant, die korte tijd
leesonderwijs heeft gehad, alle items goed [75] en ook twee kleuters doen alle items
foutloos  [3I, 32].  Bij de kleuters en analfabeten zijn er geen uitschieters.

Bi j de voorgaande analyse is uirgegaan van de totaalscores op zowel congruente als
niet congruente items. Omdat de taak vooral bedoeld was om ie zien of niet-lezers
zich in hun oordelen laten leiden door de maat van de referent, vormen de incongru-
ente items (zoals vogeltje-slang, waarbij her kortste woord hoort bij de langste referent)
een strengere maar. Bij her paar bron,Bets-trein zal een oordeel op basis van de taal tot
het antwoord bromfiets leiden, een oordeel op basis van de referent tot trein. Daarom
is nagegaan of er een verschil is in deze tussen de incongruente versus de neu-

traal/congruente woordparen en of dat verschil anders is bij de niet-lezers dan bij de
lezers.

Bij alle drie de groepen is het gemiddelde percentage correcte antwoorden bij de
neutraal/congruente paren hager dan bijde incongruente paren, het meest bij de anal-
fabeten. Er is een significant effect van type, maar er is geen interactie tussen groep en
type woordpaar.7 Het is blijkbaar niet zo dat alleen beide groepen niet-lezers worden
beinvloed door het feit dat bij een aantal woorden het kleinste woord correspondeert
met de grootste referent. Een gedeelte van de lezers heeft daar kennelijk ook enigszins
last van.

Nagegaan is tenslotte waarop de informanten hun oordeel over wat het langste
woord is, baseren.

Die argumentaties kunnen het best als volgt getypeerd worden. De kleuters lichten
hun oordeel niet altijd toe, maar als ze dat wel doen baseren ze dat op een verdeling in
lettergrepen, die ze uitvoeren begeleid door motorische gebaren. Een enkeling ver-

wilst naar letters of klanken en er zijn zes kleuters die tamelijk systematisch naar de
maat van de referent verwijzen. Bij een enkele kleuter strijden de kennis van de wereld
en de net verworven linguistische kennis kennelijk om voorrang, zoals bij Sitaki  [I9].
"Ik tel gewoon de letters (ze bedoelt klanken)", zegt ze, om vervolgens te besluiten dat
van het woordpaar bromjiets-trein, "trein" toch echt het langste woord is.

De geletterden reageren tamelijk homogeen op basis van aantal segmenten (letter-
grepen, klanken of letters), een enkeling op basis van duur. Enkele geletterden, zoals
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Hidza [I06], die veel fouten maken bij de incongruente items, laten in hun oordeel de
maat van de referent meewegen. Dasia [I03] doet dat in eerste instantie ook bij het

"                           "

woordpaar mitro-centimitro. Mitro is her langste , zegr ze en schiet vervolgens in de
lach: "Ik was er bijna ingetrapt".

De analfabeten varieren het meest in hun toelichting. In toraal zes analfabeten ba-
seren hun oordeel bij de incongruente items tamelijk systematisch op de maat van de
referent zoals Satma [63], Mihaika [64] of Kachoura [78]. De meeste analfabeten base-
ren hun oordeel echter op de taal, en niet op de referent, maar argumenteren meestal
nier in rermen van een analyse in segmenten. Dajaad [73] bijvoorbeeld kiest bijna
steeds het correcte woord en licht die keuze in verschillende bewoordingen als volgt
toe:8 "Dat is meer awar" (bij asardun), "dat duurt langer" (bij banan),"dat klinkt
zwaarder" (bil thlat), "dat is een langere awar" (bij uyur). Meer dan de helft van de
analfabeten wisselt van type argumentatie, maar expliciet segmenteren zoals de gelet-
terden, doen er maar twee. Veel items worden op de een ofandere wijze beoordeeld op
basis van 'hoe het klinkt'. Bijna alle analfabeten hebben het woordpaar Leyla-Marga-
reta, dat toegevoegd was omdat de referent niet voor hinderlijke afteiding kan zorgen,

goed.

Samengevat, de lezers zijn duidelijk beter in her beoordelen welk van twee woorden

het langste is dan beide groepen niet-lezers, die onderling weinig verschillen. Deze
taak was bedoeld om na te gaan of de informanten onderscheid maken tussen woord
en  referent en  of ze op linguystische kenmerken letten bij de beoordeling van woord-
lengte. Ongeveer een kwart van de kleuters en analfabeten heeft daar moeite mee, zij
beoordelen de referent en niet de taal. De meerderheid van beide groepen niet-lezers
probeert echter op enigerlei wijze de taal te beoordelen. De kleuters tellen daarbij vaak
het aantal lettergrepen, de analfabeten argumenteren gevarieerder en lijken zich in
hun oordeel vooral te baseren op zoiets als 'meer of minder zeggen'. Sterke afleiders,
zoals trein of slang, leiden het meeste rot verwarring.

VVoordconcept

De informanten werd gevraagd ofze wisten war een woord was (awar), ofze dat kon-
den omschrijven, of ze een voorbeeld konden geven van een woord, van een lang
woord, een moeilijk woord en een lange naam. De eerste vraag werd gesteld omdat in-
formanten die geen onderwijs hebben genoten, de term woord niet hoeven te kennen.
De term woord (awar in het Berber) wordt echter ook in alledaags taalgebruik gebe-
zigd. Verreweg de meeste informanten zeggen te weten wat een woord is. Vier kleuters
en twee analfabeten geven aan dat niet te weten (in totaal 6.5% van de informanten).
Aan hen werd niet meer gevraagd een omschrijving te geven, aan de overigen werd ge-
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vraagd een omschrijving te geven van woord/awar. In tabel 8.4 staan enkele voorbeel-
den van de reacties uit de drie groepen.

TABEL 8.4 Voorbeelden reacties op de omschrijving van woord (awaO, per groep. Tussen
haken informantnummer en afnametaal.

kleuter anolfabeet geletterd

Een letter i, een letter. ali er nog     Iets dat gezegd kan worden [SL Een woord is een stulge van een
meer bijstaan is bet een woord. Somaliscbl zin IBL Turksl
Aap   beeft  er  twee,   gorillki  drie   I IL        Alles  wat   gezegd  kan  worden   [64,         Een  woord  is   praten,  mudelen
Nederl,tndsl Berber] wat we doen lIQI, Nederla,ids]
Ja, dat weet ik, stoel la. lI9, Een woord is niet veel, niet lang Stoel is bijvoorbeeld een woord
Nederlandsl om te praten [67· Turksl [,It, Nederlandsl
Ik kan bet niet zeggen, ik kan bet    Je praat erover. dat is awar [76, Bijvoorbeeld tx. cana. dat zijn
alleen maar nadoen bu-00-mm, Berber] woorden LIIS, Turksl
boom fIS. Nederlandsj

Gewoon om te praten, spreken, Dat  zijn  dingen  die je  hunt  lezen
als dit bier (wijst op papier) II6, dat is een woord, ook om te [79. Berber]
Nederlands] scbrijven [78, Nederlands] Een woord is alleen 251 woord
Beer  of peer  of appel 123, Dat is wat iemand zegt {54· van de zin f80, Turksl
Nederlands] Somatiscbl awar is hetzelfde ali woord [I33,dxit is praten [143, Berber] Berber]

De reacties van de informanten zijn onderverdeeld in de volgende categorieen, steeds
voorzien van een voorbeeld.
Geen omschrijving:  "Ik weet niet".
Verwijzing naar gesproken taal: "Een woord (awar) is praten" of " wat we kunnen zeg-

gen is een woord".
Verwijzing naar geschreven taal:  "Dat zijn dingen die je kunt lezen".
Voorbeeld: "Nou gewoon, jas is bijvoorbeeld een woord, of tas".
overige reacties: Alle overige reacties, waaronder bij enkele geletterden ook een verta-

ling ("awar is woord").

TABEL 8.5 Absolute en relatieve frequenties typen woordomschrijving per groep.

omschrliving kleuter anatfabeet                      geletterd

geen omschrijving 4           16.7%                       2 8.0% -              0.0%

gesproken taal 7        29.2%                 18 72.0% 4         18.2%

geschreven taal 6          25.0%                       1 4.0% 6            27.3%

voorbeeld 5           20.8%                       1 4.0% 7              31.8%

overige 2 8.4% 3 12.0% 5      22.706

totaal 24 100% 25            100%                  22            100%
----.- ..--
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In tabel 8.5 staat een verdeling van de reacties per groep. Edn ding blijkt duidelijk uit
tabel 8.5: de analfabeten verwijzen op de een ofandere manier vooral naar gesproken
taal als ze een omschrijving geven van waI volgens hen een woord (awar) is. Alle ande-

re reacties komen veel minder voor, zoals een woord is iets dat bestaat" ofeen woord
" is een naam". En ook een verwijzing naar geschreven taal komt maar een enkele keer
voor, bijvoorbeeld wanneer Rima [75] de letters van het alfabet begint op ie noemen.
Ceylan [67] is de enige analfabete die in haar omschrijving onderscheid maakt tussen

een woord en langere uitingen ("een woord is niet veel, niet lang om te praten"). De
geletterden daarentegen verwijzen in hun omschrijving van wat een woord is, juist re-
latief weinig naar gesproken  taal: zij geven een voorbeeld, verwijzen naar geschreven

taal, vertalen het woord (vanuit het Berber in het Nederlands bijvoorbeeld) ofvertel-
len dat een woord een stukje van een zin is en betekenis heeft. Een enkele geletterde
informant geeft een omschrijving waarin diverse elementen tegelijkertijd ter sprake
komen. De reacties bij de kleuters zijn gelijkelijk verdeeld over verwijzingen naar ge-
sproken taal, naar geschreven taal en het geven van voorbeelden; de kleuters (zie infor-
mant IS in tabel 8.4) die naar geschreven taal verwijzen komen bijna allemaal van dEn
locatie waar de docente - ter voorbereiding op groep 3 - net de eerste geschreven
woorden heeft geintroduceerd (boom,  vis). Het verschil tussen de groepen is signifi-
cant (Fisher Exact=24.06, p=o.00) en uit de posthoc-analyse blijkt dat reacties van de
analfabeten significant afwijken van die van de geletterden en van de kleuters. De re-
acties van kleuters en geletterden verschillen niet.9

Die verdeling over antwoordcategorieen is niet wezenlijk anders wanneer wordt ge-
keken naar de afnametalen afzonderlijk. In elke taal komt verwijzing naar gesproken

taal meer voor bij de analfabeten en verwijzing naar geschreven taal en voorbeelden

meer bij de geletterden. Dat betekent dat de verwijzing naar gesproken taal ('iets zeg-
gen') niet uitsluitend van de Berbersprekers afkomstig is (vanwege het gebruik van
awar). Omgekeerd luezen de geletterde Berbers niet vaker dan andere geletterden
voor een omschrijving in termen van praten. Anders gezegd, de term awar gedraagt
zich niet anders dan de term woonien drie keer wordt in een vertaling van awarook de
Nederlandse term 'woord' gebruikt.

Voorbeelden van woorden
In tabel 8.6 worden eerst enkele voorbeelden gegeven van de variatie in antwoorden
op de vraag een woord te noemen." In de meeste gevallen wordt de Nederlandse ver-

taling gepresenteerd, met dien verstande dat waar 66n woord staat in het Nederlands
ook in de eigen mal met Wn woord werd gereageerd, en waar een zin staat met meer

dan een woord werd gereageerd. In die gevallen waar die correspondentie afwijkt of
discutabel zou kunnen zijn, is de oorspronkelijke reactie toegevoegd.
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TABEL 8.6 Voorbeelden van een woord (awar), per groep.

kleuter                         anallobeet                       geletterd
aap. gorilla. beer. vis IIA auto 82, Somaliscbl slapen 89· Berberl
Nederlands] Waxay ile tebey (lk ben van tafel (duvar) 180. Turks]
m-6-p LIS, Nederlands] mening)  84• Somaliscbl Turkije [81, Turks]
Lars, Ingnar, schoen (2I, Vandaag is ber slecht weer (56,         winkel boi. Berberl
Nederl.ands] Nederlands]

Vanmorgen ben ik naar school
ogen, oren, baren,,nuts f26, Necc yar (Ik zit op school/ik gekomen  04• Nederlandsl
Nederl,tndsl |ees) I62, Berberl kam, bak (112, Nederlands]
stoel. boom 127, Nederlands] Gaat bet goed met jet  [66, Turlal las, |man [IIS. Turksl
als je scbeldr [30· Nederl,znds] Ik ga mijn docbter van school Tedjuzed,  tefuded (Heb je  honger.
Ik bel, een scI,ommel gekregen BI. baten I77· Berber] beb je dorst)  Itil, Berberl
Nederlands} boom t78. Nec!erlandsl band, plaitts [IJ4· Berberl
Uilenburcbt 133. Nederlandil sidi Arrbi (beer god)  [120. Berberl race (sujia) [r36. Somaliscbl
een  aap   [141.  Berberl

woord.  ik  [138,  Nederlandsl

De reacties in tabel 8.6 geven een aardige doorsnee van de verschillende reacties in de
drie groepen. Om te bezien ofde groepen verschillen in her type voorbeeld dat ze ge-
ven, zijn de reacties als volgt gehercodeerd: geen voorbeeld, 66n woord als voorbeeld
("stoel"), meerwoorduitingen als voorbeeld ("Ik ga mijn dochter van school halen")
en overige reacties. In tabel 8.7 staat een overzicht van de verdeling van de antwoorden
per groep, die daarna wordt toegelicht.

TABEL 8.7 Absolute en relatieve frequenties typen woordvoorbeelden per groep.

woribeelden       _ _                  _  M-uter    _.                          anotfal,eet                            gelefffrd

geen voorbeeld 4 16.796 4                 16.0%                             2                    9.1 %

66n wood                          16          66.7%                11          44.0%               16          72.7%

woordgroep/zin                                  2 8.3% 8 32.0% 4        18.206
overige reacties                 2         8.3%              2         8.0%               -          0.0%

totaal 24                     100% 25 100% 22              100%

De meeste kleuters en geletterden reageren met het noemen van losse woorden (res-
pectievelijk 67% en 73%), de analfabeten in meerderheid (56%) met iets anders dan
woorden. Het verschil tussen de groepen is niet significant, wanneer gekeken wordt
naar het weI of niet met Edn woord reageren (Fisher Exact-4.44, P=o·II), al moet daar-
aan worden toegevoegd dat Uit de antwoorden niet steeds af te leiden valt ofde infor-
manten objecten oflinguistische eenheden op het oog hebben (in beide gevallen kan
met jn woord gereageerd worden). De kleuters reageren steeds met eigennamen  o f
concrete substantiva; de geletterden lijken meer de linguYstische eenheid te bedoelen
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(sommigen hebben eerder het onderscheid met een zin genoemd) en reageren ook iets
vaker met meer abstracte woorden als 'piaats' of'ik'.

De meerwoorduitingen van de informanten zijn vaakvan het type 'iemand ids ver-
tellen' of'een mededeling doen: Dat past tamelijk goed bij wat eerder als omschrij-
ving van awarwetd aangehaald. Het zou dus kunnen zijn dat vooral Berbersprekers
voor deze variant van het voorbeeld kiezen (zowel analfabeten als geletterden) en alle
anderen voor afzonderlijke woorden. Daarom is (over groepen heen) ook gekeken
naar het verschil tussen Berbersprekers en de andere talen bij deze vraag. Van de 22
Berbersprekers geven er 5 (22.7%) een meerwoorduiting als voorbeeld van awar, van
de overige 49 informanten doen dat er 9 (I8.4%). Het kiezen voor een meerwoordui-
ting als voorbeeld komt dus niet exclusiefvan de Berbersprekers.

Moeilijke woorden
Op dezelfde wijze is ook gekeken naar de voorbeelden van moeilijke woorden die de
informanten geven. Eerst volgen in tabel 8.8 weer enkele voorbeelden. Tussen haakjes

wordt in een trefwoord aangegeven waarom een informant het een moeilijk woord
vindt. Daarna wordt aangegeven op welke wijze de antwoorden werden gecodeerd, en
wordt nagegaan of er in dit opzicht verschil is tussen de informantgroepen.

TABEL 8.8 Voorbeelden van moeilijke woorden per groep. Tussen haakjes argumenten.

kleuter analbbeet geletterd

Straat (moeilijk om over te steken)   In bet Somalischi Geen Un ISI, Stopcontact (Wat betekent bet
[IL Nederlands} Somaliscbj. precie )   [82,  Nedertands].

Medaille (kan de naam niet Ik ga op vakantie.  (Hoe scbrijfje      Strandig (Hoe scbrijfje dati)  [79,
ontbouden)  [IR Nederlands]. vakantiel) [s6. Nederlands} Berberl.

Een kunst (wat betekent bet Ik ken er geen een.  Tamazight is       Basagrisi (boofdpijn, Zonder
precies)  [27· Nederlandsl. makkelijk f73· Berberl. toelicbting) (80, Turksl.

Plantengieter (han steeds nier Praten met un vreemdeling Wajarallayaral (term uit een lied,
ontbouden boe die heet) bo, (moeilijk te begrijpen)fII4· ik weet niet wat dat betekent)
Nederlandsl. Turksl. <I33, Berberl.
Juf Tineke (verwarring met juf Boer in Marokko (die beeft bet Inlichtingen  07· Nederlandsl
Tine en juf Tiny) (23. zwaar) [61. Berber]. Dat kan van alles zijn fIIS,
Nedertands}. Ze willen mijn docbter naar een Turksj
Honderd dalmatiers (zoveel andere school sturen (moeilijk Communiceren (vreemd woord)
punten) Izf, Nederlands]. voor mij) [77, Berberl [138. Nederlandsl
Computerhof[er  [Ji,  Nederlands l.

Op basis van wat ze moeilijk noemen, zijn de reacties van de informanten als volgt ge-
codeerd. Elke categorie is voorzien van een voorbeeld.
Geen voorbeeld: "Mijn hoofd staat niet naar voorbeelden geven".
Referent of inhoud: "Vogel, want vliegen is hartstikke moeilijk".
Moeilijke (communicatie)situatie:  "Praten met een vreemdeling".
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Moeilijk(e) woord/naam: "Plantengieter".
Meta-opmerking:  "In het Tamazight is niks moeilijk".

TABEL 8.9 Absolute en relatieve frequenties typen voorbeelden van een moeilijk woord, per
groep.

voorbeeld moeilqkwoord kleuters analfabeten geletterden
geen voorbeeld 5 20.8% 8 33.396 1         4.8%

'moeilijke' referent 5 20.8% 5 20.8% 1           4.8%

moeilijke communicatiesituatie - 0.0% 4 16.796 2          9.5%
woord/naam                                                  14 58.3% 3 12.5% 14 66.796

meta-opmerking - 0.0% 4 16.796 3 14.3%

totaal      24 10096 24 100% 21        100%

In tabel 8.9 staat een verdeling van de reacties per groep op basis van bovenstaande in-
deling in typen. Wanneer eerst gekeken wordt naar het aantal keren dat de informan-
ten een afzonderlijk woord noemen, doen de kleuters en geletterden dat relatief vaak
(I4x) en de analfabeten nagenoeg niet (3x). Het verschil tussen de groepen is, uitgaan-
de van die tweedeling, significant (Chi-kwadraat=IS·95, P-0.00)· Uit de posthoc-ana-
lyse blijkt dat analfabeten significant verschillen van de geletterden en van de kleuters,
maar de kleuters verschillen niet significant van de geletterden."

Tweederde van de geletterden noemt woorden die moeilijk zijn (vooral moeilijk te
schrijven of moeilijk te onthouden).  Drie keer wordt een meta-opmerking gemaakt
("In mijn taal is nila moeilijk"), twee keer wordt naar een taalgebruikssituatie verwe-

zen ("Praten op het gemeentehuis") en Edn keer wordt naar een moeilijke situatie ver-
wezen ("Als iemand zegt: 'ik vermoord jou"'). Meer dan de helft van de kleuters
noemt eveneens woorden (of namen). De meest genoemde redenen om iets moeilijk
te vinden zijn "Ik kan het niet onthouden" of "Ik weet niet waI het precies is". De an-
dere  tien kleuters weten of geen voorbeeld Ie geven of noemen  'iets' dat moeilijk is.
Straatis bijvoorbeeld een moeilijk woord, omdat her moeilijk is om die over te steken,
of vogei "want vliegen is hartstikke moeilijk".

De analfabeten noemen in verreweg de meeste gevallen juist geen woord. Eenderde
geeft geen voorbeelden, meer dan eenderde verwilst naar een moeilijke situatie ("Mijn

i..kind moet van school af') of naar een lastige communicatieve situatie c Met vreemde-
lingen praten"). De meta-opmerkingen zijn vergelijkbaar met die van geletterden ("In
het Somalisch2 Niks.7.

De niet-lezers (kleuters en analfabeten) contrasteren met de lezers in die zin dat het
niet kunnen geven van een voorbeeld ofeen verwijzing naar een referent ofgebeurte-
nis in plaats van naar de taal relatiefveel voorkomt (respectievelijk meer dan 40% van
de reacties van kleuters en  meer dan  50% van analfabeten).  Bij het andere deel lopen
de reacties van de kleuters en de analfabeten juist uiteen. De kleuters noemen net als
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de geletterden moeilijke woorden of namen, de analfabeten daarentegen lijken meer
een moeilijke gesprekssituatie als criterium te hanteren. Ook hier geldt weer dat de
Berbersprekers niet systematisch afwijken van de anderen.'* Meta-opmerkingen wor-
den alleen door volwassenen gemaakt.

Lange woorden
Op vergelijkbare wijze is ook gekeken naar de voorbeelden van lange woorden die de
informanten geven. De kleuters noemen voorbeelden van 'lange' objecten als "verwar-

ming" of"lange broek", breiden hun eerder gegeven voorbeelden uit Chet eerder gege-

ven voorbeeld "SIOel" wordt "stoeltjes en tafeltjes"), spreken een woord zeer langge-
rekt uit ("Maaarjaaa"), maken met behulp van 'en toen' hele lange zinnen ("Eerst ben
ik naar huis gegaan en toen heb ik een boterham gegeten en toen heb ik bij een vriend-
je gespeeld ...".) of noemen een meerlettergrepig woord als "appelsien". De analfabe-
ten weten geen voorbeeld van ten lang woord, geven een opsomming of een lange zin,
noemen een lange referent of noemen twee woorden. De geletterden noemen vooral
woorden van drie of meer lettergrepen als "tikidkadayuuradde" (vliegticket), "zieken-
fondskaart", "tavanarasi", "mogelijkheden" of"postkantoor". De reacties zijn onder-
verdeeld naar her niet noemen van een voorbeeld, het noemen van een lang object (de

referent is lang), van een meerlettergrepig woord, van een meerwoorduiting of alle
overige voorbeelden. In tabel 8.Io staat een overzicht van de verdeling van de reacties.

TABEL 8.io Absolute en relatieve frequenties typen voorbeelden van een lang woord, per groep.

voorbeeld long woord kleuter analfabeet geletterd

geen voorbeeld 4         16.7%                10 41.7% 1             4.8%

lange referent 6 25.096 3 12.5% -             0.0%

meerlettergrepig woord 4 16.7% 2           8.3%               13         61.9%

meerwoorduiting 5 20.8% 2 8.3% 5          23.8%

overige reacties 5 20.8% 7 29.2% 2       9.506

totaal 24 100% 24 100% 21            100%

Het blijkt dat beide groepen niet-lezers heel gevarieerd reageren op de vraag een lang
woord te noemen en vaak niet met 6dn woord reageren. De geletterden daarentegen

reageren in meerderheid wel met 66n woord (62%) en elfvan de dertien keer met een
woord van drie of meer lettergrepen. Het verschil tussen de groepen op basis van die
tweedeling is significant (Chi-kwadraat=I8.29, p-0.00). Hier blijkt uit de post-hoc
analyse dat de analfabeten en de kleuters significant verschillen van de geletterden,
maar niet van elkaar." Bij Berbersprekers zou een meerwoorduiting eveneens een ade-

quaat antwoord kunnen zijn, maar de meerwoorduitingen bij de geletterden zijn af-

komstig van drie verschillende afnametalen (Berber, Nederlands en Turks), bij de
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kleuters vooral van afname in her Nederlands (op 66n na) en bij de analfabeten twee-
maal van het Berber.'4

Zes kleuters reageren met her noemen van iets langs in plaats van een lang woord,
vijfvatten de vreag vooral op als 'veel zeggen' (bij verschillende kleuters is dat een uit-
breiding van de uiting die ze als voorbeeld van een woord hadden gegeven) en de ove-
rigen weten het niet, geven een opsomming of houden de uitspraak van een (kort)
woord lekker lang aan. De meeste analfabeten weten niet goed raad met de vraag: ze
geven geen voorbeeld (bijna de helft) of reageren met een opsomming. Drie infor-
manten [62,64, en 65] verwijzen naar iets langs, twee anderen [76 en 126] noemen een
lange zin en een enkeling becommentarieert de vraag met: "Volgens mij is alles kort"
[67].

Lange naam
Omdat, anders dan bij de term woord, er van uitgegaan kon worden, dat alle analfabe-
ten vertrouwd zijn  met de term  naam,  werd de vraag toegevoegd of de informanten
een voorbeeld konden geven van een lange naam. Eerst volgen weer enkele voorbeel-
den per groep (tabel 8.lI).

TABEL 8.ii Voorbeelden van een lange naam, per groep.

kleuter anolfabeet geletterd

Weet ik niet. [..JAysegul is een       Satma Laidi Lefia 163, Berber] Noussire [82. Nederlandsl
korte naam en Esmeralda ook fI6.   Azekina I77. Berberl Teteringen [I04· Nederlands]
Nederlands] Aiiicbaaa [62. Berberl Abdurabman II#S· Somaliscb 
youssef I22,  Berberl Ik ken niemand met een lange Elizabeth I80. Turksl
Abdelhadi [24, Nederlands] naam f66. Turksl Cbmiifaa [I02, Neder!<inds]
pmtlenbak 134, Nederlandsl Fikria [64, Berber] Fatima EI34, Berber J
reus II44· Nederlandsl televisie fI32, Somaliscbj Juliette tiof, Nederlandsl
Lemi Poi Pong f,9. Nederlandsl Zakaria [76, Berber]

Op soortgelijke wijze als bij de lange woorden werden de antwoorden gerubriceerd als
geen voorbeeld, het noemen van een lange referent (voor zover dat eenduidig beoor-
deeld kon worden), van een meerlettergrepig woord, een naam voluit en overige reac-
ties, zoals iets anders noemen dan een naam. In tabel 8.I, staat een overzicht van de re-
acties per groep.
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TABEL 8.12 Absolute en relatieve frequenties typen voorbeelden van een lange naam, per groep.

voorbeeld lange naom kleuter onalfabeet getettenj

geen voorbeeld 3 12.5% 1 5.396 2            9.5%

lange referent 2 8.396 - 0.0% -            0.0%

meerlettergrepig woord                          12           50.0%                   10           52.7%                   1 7           81.0%

voor- en achternaam 2 8.3% 3 15.8% 1             4.8%

overige reacties 5 20.8% 5 26.4% 1             4.8%

totaal
-

24          10096               19         100%               21          100%

Een voorbeeld geven van een lange naam is kennelijk veel makkelijker dan van een
lang woord.  Bij een lang woord konden tien analfabeten geen voorbeeld bedenken, nu
is dat er maar Hn; bij een lang woord noemden twee analfabeten een meerlettergrepig
woord, bij een lange naam doet meer dan de helft dat. Hetzelfde geldt voor de kleu-
ters. Het verschil tussen de groepen is nu ook niet significant (Chi-kwadraat=5.29,

p=o.08).
Bijna alle reacties betreffen namen, en niet alleen de geletterden noemen in grote

meerderheid een meerlettergrepige naam, maar ook tenminste de helft van de kleuters
en analfabeten. De overige reacties betreffen vooral het noemen van voor- en achter-
naam, een lang uitgesproken naam en voorbeelden van iets anders dan een eigen-
naam. In de eerste twee gevallen reageren de informanten nog steeds met een naam,
maar vatten ze lengte op als 'de naam voluit' of als 'duur.' Er zijn slechts twee infor-

I 5manten (kleuters) die expliciet op een lange referent wijzen.

Samengevat, er zijn duidelijke verschillen tussen de lezers en de niet-lezers in de mate
waarin ze in termen van woorden reageren op vragen over woorden. Het verschil tus-

sen gebruik van de Nederlandse, Turkse en Somalische aanduiding'woord' en de Ber-
ber term 'awar' is klein. De meeste geletterden hebben weinig moeite met het geven
van diverse soorten woorden en gebruiken iets val{er formele woordkenmerken bij de
beantwoording van de vragen, zoals het contrast met een zin ofmet klanken. De reac-
ties van de kleuters en de analfabeten zijn gevarieerder; er lijkt zich een driedeling af Ie
tekenen als het gaat om het woordconcept van de niet-lezers. Een relatief kleine groep
(een kwart van zowel kleuters als analfabeten) slaagt er nier in de aandacht te richten
op de taal als taal en reageert op basis van kenmerken van referenten ofvan gebeurte-
nissen. Een andere groep (vooral volwassenen) interpreteert de vragen kennelijk als

vragen over taalgebruik ofcommunicatie. Zij omschrijven een woord als 'iets zeggen,
noemen een lastige taalgebruikssituatie als voorbeeld van een moeilijk woord en vat-
ten een lang woord op als 'veel zeggen.' Enkele analfabeten reageren evenals de meer-
derheid van de geletterden in termen van de bedoelde linguistische eenheid. Her on-
derscheid tussen de groepen is veel minder groot wanneer gesproken wordt over
namen in plaats van over woorden.
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Woordbeoordeling

De meeste items van de taak woordbeoordeling bestaan uit woorden, die varieren in
woordsoort en mate van abstractie, enkele items zijn meerwoorduitingen. De infor-
manten werd gevraagd aan te geven ofhet item al dan niet een woord was (awarvoor
Berbersprekers). Een bevestigend antwoord bij een woord en een ontkennend ant-
woord bij een meerwoorduiting zijn als I genoteerd, alle andere reacties als o. Omdat
de instructie in het Berber anders was dan in de andere talen, is voor berekening van
de betrouwbaarheid onderscheid gemaakt tussen het Berber en alle andere talen, die
onderling niet verschillen in instructie. De interne consistentie van de taak is niet
hoog. Cronbach's alpha voor alle afnames is 0.70 (n=58), voor het Berber 0.66 (n=22)
en voor alle andere talen 0.73 (n-36). Voor elke informant is de totaalscore berekend. 16

In tabel 8.13 staan de gemiddelde scores per groep en afnametaal.

TABEL 8.13 Gemiddelden, standaarddeviaties en aantal afnames woordbeoordeling, per groep
en taal.

taok ofnome Weuter analfabeet geletterd

gem n gem. sd n gem. sd        nsd

woordbeoordeling tl 12.29 1.98 7 13.00 2.17 20 15.55 1.81  11

(max=18)                 t2 11.53 2.26 15 10.80 6.14 5 11.00 4.81 10

totaal 11.77 2.16 22 12.56 3.29 25 13.38 4.18 21

Gemiddeld beoordelen de kleuters bijna 12 van de IS items correct, de geletterden
meer dan I3 en de analfabeten bijna dertien. De scores zijn, vooral bij de volwassenen,
bij afname in de moedertaal veel hoger dan bij afname in het Nederlands als tweede
taal. Omdat de instructie voor de Berbers anders was dan voor de andere groepen, is
eerst nagegaan of er een significant verschil  is tussen de scores in het Berber en  in de
andere moedertalen. Dat blijkt niet zo te zijn (t«,=I.IS, P-O.25).,7 Daarom worden in
het vervolg van deze analyse alle afnames in de moedertaal samengenomen.

In figuur 8.5 staat een overzicht van de gemiddelde scores per groep en afnametaal en
de uitkomsten van de variantie-analyse. Er is een significant hoofdeffect van afname-
taal, geen effect van groep en ook de interactie tussen groep en taal is niet significant.
Omdat het hier niet gaat om de mate waarin informanten een oordeel uit kunnen
spreken over woorden in een tweede taal, wordt in het vervolg alleen nog naar de sco-
res in de moedertaal gekeken. Dan blijkt uit een variantie-analyse met groep als factor
en score als afhankelijke variabele, dat het verschil tussen groepen wei significant is
(F,"=7·30, P=0·02).
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FIGuuR 8.5 Gemiddelde scores woordbeoordeling per groep en taal.
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FIGUUR 8.6 Boxdiagrammen scores woordbeoordeling per groep, eerste taal.
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In figuur 8.6 staan de boxdiagrammen van de scores van de drie groepen en de uit-
komsten van de pOSIhoc-analyse. De variatie in scores bij de kleuters en de geletterden
is relatief klein, bij de analfabeten groter. Uitschieters zijn er niet. Uit de posthoc-ana-

lyse blijkt dat beide groepen niet-lezers significant van de geletterden verschillen, maar
niet van elkaar. Geletterden beoordelen de aangeboden items significant vaker correct

dan beide groepen niet-lezers.
Omdat jonge kinderen vaker functiewoorden niet als woorden beschouwen en

vaak geen onderscheid maken tussen woorden en zinnen (zie hoofdstuk 3) is ook nage-

gaan of er verschil in beoordeling is tussen de verschillende linguistische eenheden

(meerwoorduitingen, inhoudswoorden, functiewoorden). De percentages correct zijn
het hoogste bij de inhoudswoorden (plusminus 80%) en het laagste bij de meerwoor-
duitingen (plusminus I7% correct bij de nier-lezers en 57% bij de geletterden). Bil de
inhoudswoorden is er nauwelijks enig verschil tussen de groepen; meerwoorduitingen
worden echter door kleuters en analfabeten eveneens als woord bestempeld. Het effect
van type item is significant en ook de interactie tussen groep en type is significant.,8 Bij
de functiewoorden zijn het vooral de kleuters die minder vaak van mening zijn dat het
om een woord gaat (zie hierna).

De informanten werd ook gevraagd toe te lichten waarom ze een item al dan niet
als woord beoordeelden. Hierna volgen enkele voorbeelden van reacties van kleuters
en analfabeten.

Kleuters
aap:  "Ja, dat is een woord, dat bestaat" [14I, Nederlands]
xemmem (denken): "Nee, nooit van gehoord" [28, Berber]
brief: "la, want die kun je lezen" [I6, Nederlands]
op: "Nee, te klein" [3I, Nederlands]
op:  "Nee, want dan is het leeg" [IS, Nederlands]
H# leest een boek:   "Ja, een lang woord, net zo lang als deze tafel" [32, Nederlands]
De winkel sluit om zes uur:  "Nee,  dat zijn twee woorden, de winkel / sluit om zes uur"
[2I, Nederlands]

Analfabeten
rkad (aap).  "Nee, dat is een dier, awar is gesproken" [63, Berber]
looga (maar):  "Dat is geen woord, dat kan niet alleen" [53, Somalisch]
dufunmek (denken):   "Nee, dat is geen woord, ik denk maar ik zeg het nier" [67, Turks]

.
televizyon:  "Dat is een woord, dat komt uit onze mond [66, Turks]
guryo (huizen): "Dat zijn woorden, dat zijn er meer" [52, Somalisch]
rkad (aap):"Ja, dat is een woord, want het is de naam van een dier" [73, Berber]
tien:  'la, dat is een woord, want je kunt het schrijven" [75, Nederlands]
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Een decl van de kleuters argumenteert op de al vaker genoemde wijze: zi j 'weten' of
'horen' gewoon dat iets al dan niet een woord is.'9 Sommige kleuters hanteren tame-
lijk systematisch een impliciere lengtemaat. Die wijzen een item afomdat het te klein
("veel te klein") is, of juist veel te lang.'° Voor anderen moet er een duidelijke referent
aanwezig zijn, zoals bij de kleuter die zegt dat op geen woord is, want als alles op is dan
is er niks meer [IS].  Edn kleuter besluit dat iets een woord is als hij weet wat het is, en
anders is het naar zijn oordeel geen woord.

Mer u,rzondering van de lengtemaat worden deze criteria allemaal soms ook door
de analfabeten genoemd, maar veel vaker maken zij de afweging of iets gezegd kan
worden, of het gevraagde voor kan komen in een taaigebruikssituatie. Dat leidt bij
meerwoorduitingen uiteraard tot een bevestigend antwoord. Bij enkele functiewoor-
den vragen ze zich af of ietS op zichzel f gezegd zou kunnen worden. Zo aarzelen vii f
Somalische informanten bij de meeste items niet of nauwelijks, ook niet bij de meer-
woorduitingen, maar bijna allemaal bij iyo (en) abma (of) en looga (maar): "Nee, dat

kan niet alleen" [53] of"Ja, maar dan moet er nog iets bij" [54]· Bij de functiewoorden
hanteren sommige geletterden eveneens als criterium of het woord geYsoleerd voor
kan komen.

Samengevat, als de informanten gevraagd wordt van inhoudswoorden, functiewoor-
den of meerwoord-uitingen aan te geven of her al dan niet om een woord gaat, ver-
schillen de kleuters en analfabeten significant van de geletterden, maar niet van elkaar.
Niet-lezers beschouwen meerwoorduitingen evenzeer als een woord en relatief'bete-
kenisloze' functiewoorden als deof ofhebben geen hoge woord-status. De groepen va-
rieren in de criteria waarop ze hun oordeel baseren. De kleuters hanteren verhou-
dingsgewijs vaak een impliciete lengtemaat ("te weinig" of juist "te veel"), een
referentieel criterium ("het bestaat") ofzeggen: "Dat hoor ik gewoon". De analfabeten
stellen zich vaker voor of iets gezegd kan worden  ("Dat komt uit onze mond") of ge-
schreven kan worden. De geletterden hanteren over het algemeen het linguistische
onderscheid tussen woord en zin. Functiewoorden worden door sommige volwasse-
nen afgewezen, omdat die naar hun oordeel nier geisoleerd kunnen voorkomen.

Zinssegmentatie

Anders dan bij woordconcept, dat bedoeld was om na te g;ian waar de informanten
aan denken bij ha begrip woord, was de segmentatietaak bedoeld om na te gaan waar
informanten grenzen markeren in gesproken uitingen. Bij de segmentatietaak werd de
informanten gevraagd een voorgelegde uiting'in stukles' te verdelen, de term woordof
awarwerd daarbij niet gebruikt. De informanten kregen geen voorbeelden, met uit-
zondering van vijf analfabeten die pas na het geven van een voorbeeld de taak wilden
uitvoeren (zij kregen een voorbeeld van segmentatie in woorden). Ten behoeve van
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een dichotomisering van de anrwoorden werd volgens de conventies in de verschillen-
de talen een zin die in woorden werd verdeeld als I genoteerd, alle andere verdelingen
als o." De interne consistentie van de taak is hoog. Cronbach's alpha is over alle afna-
mes 0.86 (n=67), bij de afnames in de eerste taal 0.82 (n=38) en bij afname in ha Ne-
derlands 0.90 (n=29).

TABEL 8.14 Gemiddelden, standaarddeviaties en aantal afnames zinssegmentatie, per groep en taal.

took dname kleuter onaifabeet geletterd

gem. sd n gem. sd n gem. sd        n

zinssegmentatie               tl 0.14 0.38 7 0.11 0.32 19 1.67 1.23 12

(max=3)    Q 0.21 0.43 14 0.00 0.00 5 2.70 0.67  10

totaal 0.19 0.40 21 0.09 0.28 24 2.14 1.13 22

In tabel 8.I·1 staat een overzicht van de gemiddelde scores per groep en afnametaal. De

geletterden segmenteren gemiddeld meer dan twee van de drie zinnen in afzonderlijke
woorden, de twee groepen niet-lezers segmenteren niet of nauwelijks in woorden. De
geletterden doen dat vaker in her Nederlands als tWeede taal dan in hun eigen taal (zie
hierna).
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FIGuuR 8.7 Gemiddeld aantal segmentaties van zinnen in woorden, per groep en afnametaal.
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In figuur 8.7 staar een overzicht van de gemiddelde scores per groep en afnametaal en
de uitkomsten van de variantie-analyse. Er is een sterk en significant hoofdeffect van
groep en de interactie tussen groep en taal is ook significant. Het laatste is een gevolg
van her feit dat de geletterden de zinnen in het Nederlands vaker in afzonderlijke
woorden segmenteren dan in hun eigen taal, terwijl dat verschil bij de nier-lezers er
niet is, omdat ze noch in de eigen taal noch in het Nederlands in woorden segmente-
ren. Bij de geletterden is het verschil tussen eerste en tweede taal vooral afkomstig van
de afname in het Berber.n In figuur 8.8 staan de boxdiagrammen van de scores van de
kleuters, analfabeten en geletterden en de uitkomsten van de paarsgewijze vergelijking
van de groepen.
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FIGUUR 8.8 Boxdiagrammen scores zinssegmentatie per groep.

De kleuters en analfabeten segmenteren, op een enkele Uitzondering na, de aangebo-
den zinnen in het geheel niet in afzonderlijke woorden. Twee kleuters [23,25] en twee
analfabeten, Difan [66] en Arkem III4] segmenteren 66n zin in afzonderlijke woor-
den. Bij de twee kleuters gaat het om Nederlandse zinnen, bij de twee analfabeten om
Turkse.*' De meeste geletterden segmenteren alle zinnen in afzonderlijke woorden,
maar bij de geletterden is de variatie maximaal. Uit de posthoc-analyse blijkt het ver-
schil tussen beide groepen nier-lezers met de geletterden significant te zijn, maar de
kleuters en analfabeten verschillen onderling nier van elkaar.

Gegevens over de totaaiscores van de segmentatie van de woordgioepen (zoals appeb
en tomaten of in de winkeO worden hier niet afzonderlijk gepresenteerd. Over het ge-
heel genomen worden die door de kleuters en analfabeten vaker in afzonderlijke woor-
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den verdeeld dan zinnen, maar ook bij de woordgroepen kiest de meerderheid van de
niet-lezers voor een andere vorm van segmentatie dan in afzonderlijke woorden. De
meest voorkomende segmentaties zijn van her type "appels / en tomaten" en de kleu-
ters segmenteren vaak in lettergrepen. Ook bij de woordgroepen is er een significant
hoofdeffect van groep (F,«,=I5·46, p=o.00), geen hoofdeffect van afnametaal (F,6,=I.63,
p=o.20) en weI een significante interactie tussen groep en afnametaal (F„,=6.77,
p=0.00).

De vraag is wat kleuters en analfabeten dan wel doen als reactie op een segmenta-
tie-opdracht. Bij wijze van voorbeeld volgen enkele realisaties van 66n van de items in
het Berber: Di tbanut dinni attas n defalo ed tumatic ('In de-winkel daarin veel van ap-

pels en tomaten') en datzelfde item in het Nederlands (zie ook de voorbeelden van
Satma en Arkem).

"Di tbanut / dinni at:as / n deffab d tumatic " (in de winkel / daarin veel 1 van appels en toma

ten) II26, al
"Tbanut / dinni attas / n tumatic d deffab" (winkel/daarin veellvan tomaten en appels)  [77, a]
"tbanut 1 n deflah / tumatic" (winkel l van appels / tomaten) [73, al
"Als je bet gaat verdelen,  kun je bet in beel veel verdelen.  Ieder een  tomaat"  t62, al

"Di tbanut / dinni attas /n de»b / d tumatic " II39, kl
"Di tbanut / dinni / attasi n defab / d tumatic " [I35, gl
"In i de l win 1 ket ili 1 gen i veel 1 a /pels 1 en 1 pe 1 ren" [#. k]
"In de winkel l ligt veel 1 appels en tomaten" £78, al
"In 1 de 1 winkel 1 liggen i veel tappels 1 en 1 tomaten" boi, gl

Voor een categorisering van de reacties is alleen naar de zinnen gekeken. Onderstaan-

de indeling wordt steeds voorzien van een voorbeeld.
Segmentatie in afzonderliike woorden:  "In /de / winkel / liggen / veel / appels / en / to-
maren".
Segmentatie in woordgroepen:  "In de winkel / liggen veel / appels en tomaten".
Segmentatie in lettergrepen:  "In / de / win / kel".
Geen segmentatie:  "Dat kan niet verdeeld worden".
Niet ge,soleerde functiewoorden: "Di thanut / dinni / attas / n deffah / d tumatic:
Hierbij zijn ook gerekend de reacties van informanten die alleen de inhoudswoorden
uit een zin noemen (bijvoorbeeld "winkel, appels, tomaten").14
Gemengde reacties:  "In de winkel / liggen / veel / a /pels / en / to / maten".
Reactie op de inhoud:  "Ja dat kan ik verdelen, zuiden en noorden. Je hebt meer stre-
ken in Somalie".
Overige reacties: Alle overige reacties, bijvoorbeeld herhaling van de zin.
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TABEL 8.15 Absolute en relatieve frequenties typen reacties op zinssegmentatie, per groep.

-»er-- - _ analtabeet geletterd
woorden 4 6.396 2        3.0%            44       66.7%

woordgroepen    10 15.9% 20 30.3%  0 0%
functiewoorden niet geisdeerd                    1117.5%                       1 7           25.8%                       1 6             24.2%

gemengd                                            16 25.4% 7 10.6% 4                 6.1 %

lettergrepen                                                             19 30.20/0 0 0% 2            3.0%

niet                                            0 0% 3         4.5%                 0              0%
reactie op de inhoud                                             0                   0%                       14           21.2%                          0                     0%

overige 3 4.8% 3         4.5%                 0              0%

63 100% 66 100% 66 100%

In tabel 8.4 staar een verdeling van de reacties per groep. De meerderheid van de ge-
letterden segmenteert zinnen in woorden, zoals hiervoor al bleek, de meerderheid van
de niet-lezers doet dat nier. De kleuters hebben een duidelijke voorkeur voor segmen-
tatie in lettergrepen (ongeveer een derde van alle reacties) of ze beginnen met een
woordgroep of woord om vervolgens  over te schakelen  op een segmentatie in letter-
grepen (gemengd). De analfabeten segmenteren vaak in woordgroepen of reageren op
de inhoud van de mededeling en proberen op basis daarvan 'iets te verdelen'. Een veel

voorkomende reactie bij alle drie de groepen is een segmentatie waarbij onbeklem-
toonde (functie)woorden als lidwoorden, voorzetsels ofvoegwoorden 'meeliften' met
het erop volgend inhoudswoord ofweggelaten worden. Dat geldt voor alle talen bij de

niet-lezers. Bil de geletterden is die categorie vooral afkomstig van de Berbers (en 6 n
Somalier) die woordgroepen als Yar seppitar ('naar het ziekenhuis'), di tbanut ('in de

winkel') of n defah ('van appels') net als de analfabeten niet segmenteren. Bij segmen-

tatie in het Nederlands en het Turks komt die categorie (niet isoleren van functie-
woorden) bij de geletterden niet voor. Vastgesteld was at dat de groepen verschillen in
het aantal keren dat ze zinnen in woorden segmenteren.

De groepen verschillen ook significant wanneer gekeken wordt naar de overige wij-
zen van segmenteren. (Fisher Exact, gecorrigeerd voor aantal waarnemingen, is 23·27,
p-0.00). Uit de posthoc analyse blijkt dat de wijze van segmenteren van de kleuters
significant afwijkt van die van de analfabeten, de overige verschillen zijn niet signifi-
cant.25 De wijze waarop de woordgroepen nader gesegmenteerd worden, weerspiegelt
dezelfde verdeling: de meest voorkomende 'foutcategorie' bil de analfabeten (en gelet-

terden) is het niet isoleren van onbeklemtoonde functiewoorden, bij de kleuters het

segmenteren in lettergrepen.

Samengevat, wanneer informanten gevraagd wordt zinnen ofwoordgroepen in 'stuk-
ies' te verdelen is voor de geletterden kennelijk segmentatie in afzonderlijke woorden
voor de hand liggend, voor de niet-lezers iets anders. De analfabeten segmenteren
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vaak in woordgroepen ofproberen op enigerlei wijze de inhoud van de mededeling Ie
verdelen. De kleuters segmenteren een zin vaak in lettergrepen. Onbeklemtoonde
functiewoorden worden relatief vaak ook door geletterden (vooral bij afname in  het
Berber) niet afzonderlijk geisoleerd.

Samenvatting

Op verschillende wijzen werd nagegaan waI het woordconcept is van volwassen anal-
fabeten vergeleken mer kleuters en laag opgeleide geletterde volwassenen. Daarbij
ging het enerzijds om wat Gombert (I992) metasemantisch noemt, de differentiatie
tussen woord en referent, en anderzij(is om hun interpretatie en afgrenzing van de
linguistische eenheid woord. In tabel 8.I6 staat een schematisch overzicht van de be-
langrijkste uitkomsten op de woordtaken.16

TABEL 8.16 Schematische samenvatting verschillen tussen groepen, woordtaken.

toak kleuter anolfabeet onalfabeet geletterd kleuter geletterd

objectivatie                                     +                              +
woordlengte                                                              +                            +
woordconcept                                                   +1-                                                +                                             +1-

woordbeoordeling (tl )                              -                                     +                                      +
zinssegmentatie                                                          +

+ = significant verschil, - = geen significant verschil, +/- = wisselend

Bij alle onderdelen (met uitzondering van de hier niet apart opgenomen vraag een
voorbeeld te geven van een lange naam) verschillen de reacties van de analfabeten sig-
nificant van die van laag-opgeleide, geletterde volwassenen. Zij vinden vaker dan ge-
letterden dat namen niet verwisseld kunnen worden en kunnen namen die zijn ver-
wisseld niet hanteren, zij vinden her moeilijker woorden op formele kenmerken op
lengte te beoordelen, verwijzen bij het praten over woorden vooral naar grotere gehe-
len uit de spreektaal en segmenteren zinnen niet in afzonderlijke woorden maar in
grotere delen of ze verdelen de inhoud. Bij de meeste taken verschillen de kleuters
eveneens significant van de geletterden en niet van de analfabete volwassenen. Daar is
maar een enkele uitzondering op, kleuters kunnen kennelijk makkelijker het spel met
de verwisseling van namen meespelen. Zij noemen ook vaker losse woorden bij het ge-
ven van voorbeelden van woorden, maar zij hebben daarbij waarschijnlijk vaker objec-
ten of namen op  het oog, terwijl de geletterden vaker de linguistische eenheid woord
bedoelen:7 In de toelichtingen bij de reacties zijn er meer verschillen tussen kleuters
en analfabeten, zoals bijvoorbeeld het feit dat kleuters bij het praten over woorden va-
ker een referentieel criterium of een lengrem:lai introduceren en de analfabeten rela-
tief vaak refereren aan taalgebruikssituaties en aan geschreven taal.
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De uitlcomsten bij de kleuters komen over het algemeen goed overeen met wat uit
veel eerder onderzoek naar voren kwam (zie hoofdstuk 3). De conclusie van Karmi-

10ff-Smith et al. (1996), dat vijf}arigen al een helder woordconcept hebben, kan echter
niet bevestigd worden.

De noties van de onderzochte analfabeten over wat als woord geldt, contrasteren
zowel met de bevindingen van Hamilton & Barton (I983), die geen verschillen von-
den tussen drie groepen volwassenen en juist grote verschillen met wat bekend was
over jonge kinderen, als met die van Scribner & Cole (I98I), die bij enkele vergelijkba-
re taken geen effect vonden van geletterdheid in het praten over woorden en in de be-
oordeling van woordlengte. Hamilton & Barton (1983) stelden vast dat zowel analfa-
bete als geletterde volwassenen een 'sophisticated awareness' hebben van de eenheid
woord. Het verschil met Hamilton & Barton is goed te verklaren. In hun onderzoek
kwamen alleen volwassenen voor die konden lezen en schrijven (ook al noemden ze de
zwakst lezende groep analfabeet). De gegevens van de geletterden uit dit onderzoek
passen wel goed in het beeld dat Hamilton & Barion oproepen: zij hebben relatief
weinig moeite om zich een voorstelling te vormen van de linguistische eenheid woord,
al formuleren ze dat zelden op het veronderstelde 'formele volwassen niveau', zoals

Barton (I985) dat noemt. Dat de uitkomsten zozeer afwijken van die van Scribner &
Cole, die bij geen van de woordconcept-taken een effect van geletterdheid vonden, is
opvallender, want ook bij hen betrof het een vergelijking van analfabeten met ver-
schillende groepen lezers. Bij de objectivatietaak komen de uirkomsten overigens wel
overeen, al is in hun onderzoek het resultaat van de statistische analyse anders dan
hier. Zo zijn bijvoorbeeld de scores bij de objectivatietaak vergelijkbaar met wai Scrib-
ner & Cole vonden in hun eerste objectivatie-experiment (zie billage I) en ook alle ar-
gumentaties die hun informanten aanvoerden om aan te geven waarom namen niet
verwisseld kunnen worden, komen in dit onderzoek voor. Bij het geven van voorbeel-
den van (lange) woorden daarentegen zijn de verschillen met hun onderzoek groter,
wellicht omdat ook de Vai-geletterden in hun onderzoek niet de visuele markering
van woordgrenzen vanuit het schrift kennen en de term woord in hun taal niet be-
staat. Bovendien hadden niet at hun geletterden in het Vai leren lezen en schrijven.
Wat dat betreft is het interessant te constateren dat de geletterde Berbers uit dit onder-
zoek (die het Berber als geschreven taal niet kennen) nog het meat overeenkomen
met wat Scribner & Cole bij de geletterden vonden. De gegevens Uit dit onderzoek
komen overigens wel overeen met die van Gombert (I994a), die eveneens vaststelde
dat volwassen analfabeten veel moeite hebben met het markeren van woordgrenzen in
gesproken mal en dat een deel van hen ook moeite heeft met het uitsluitend op forme-
le kenmerken beoordelen van woordlengte (zie ook Kolinsky et al., I987)·

In de ontwikkeling van het woordconcept van jonge kinderen worden twee achter-

eenvolgende stadia onderscheiden: eerst is er her denken over taal als denken over refe-
renten (waarover wordt gesproken), daarna is er het denken over mal als over 'wat ge-
zegd wordt' (zie hoofdstuk 3). Beide wijzen van redeneren komen bij de volwassen
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analfabeten ook voor, maar de laatste vaker dan de eerste (zie billage 9). In her laaiste
hoofdstuk wordt daar, in een breder metalinguistisch kader, nader op ingegaan.



HOOFDSTUK 9

Kennis van taal: zins- en tekstniveau

.
"Er zijn belemaal geen landen waar alle vrouwen getrouwd zijn.

Inleiding

Hoe herhalen analfabete volwassenen zinnen? Doen ze dat letterlijk ofherhalen ze de

boodschap? Hoe lossen zij syllogismen op2 Welke argumenten geven ze voor hun
oplossing  Hoe kijken zij aan tegen het onderscheid tussen fictie en werkelijkheid2

Hoe interpreteren en vertellen zij beeldverhalen2 Welke middelen gebruiken zij om
samenhang aan te brengen in een verhaa12 Verschillen zij in deze vaardigheden van

laag opgeleide, geletterde volwassenenf Van jonge kinderen  Verschillen zij onder-

ling7
In dit hoofdstuk staan de taken op zins- en tekstniveau centraal: zinsimitatie, syllo-

gismen, beeldverhaal (narratieve productie) en volksverhaal (navertellen): Bij dezins-
imitatietaak gaat het vooral om de vraag of de informanten al dan niet letterlijk herha-
len (zie hoofdstuk 4). Bij de analyse van de twee narratieve taken, her beeldverhaal en
het volksverhaal, zal het vooral gaan om wat Gombert (I992) meta-tekstuele vaardig-
heden noemt, de wijze waarop de verteller samenhang aanbrengt in een verhaal, bij-
voorbeeld in het verwijzen naar eerder genoemde referenten en in het leggen van rela-
ties tussen episodes. Hier zal niet geprobeerd worden de in omloop zijnde
uiteenlopende definities van coherentie en cohesie te bespreken en te wegen.2 Nage-

gaan wordt, zowel bij het beeldverhaal als bij het volksverhaal, het aantal episodes dat
wordt vermeld, de manier waarop die episodes met elkaar in verband gebracht worden
en de wijze waarop verwijzing naar referenten geintroduceerd en voortgezet wordt. De

analyses bij het beeldverhaal en het volksverhaal zijn beperkt toi die onderdelen die

(met hulp) ook zonder grondige beheersing van het Tarifit, Turks of Somalisch uit-

voerbaar en controleerbaar zijn. Er zijn, en dat geldt zeker voor het volksverhaal, gede-
tailleerder analyses mogelijk van bijvoorbeeld woordgebruik of gebruik van tijd en

aspect.
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In  de volgende paragraaf worden weer eerst fragmenten  Uit de gesprekken  met de
analfabeten Satma en Arkem gepresenteerd, samen met enkele observaties uit de beide
andere groepen, de kleuters en de geletterde volwassenen. In de paragrafen daarna
worden de taken vervolgens afzonderlijk besproken. Zinsimitatie komt eerst aan de
orde en daarna achtereenvolgens sy#ogismen, het beeldverbaalen het volksverbaal. De
laatsre paragraafbestaat uit een samenvattende bespreking. Een overzicht van de taken
staat in billage 3, van de informanten in bijlage 4 en in bijlage 7 is een overzicht re vin-
den van het aantal afnames per groep en taal.

Satma en Arkem

Van de hier weergegeven onderdelen is zinsimitane de eerste taak die na her vraagge-
sprek werd afgenomen, en horen syllogismen en her  volksverbaal rot de laatste taken.
Het moment van afname van het beeldverbaalvarieerde. De gesprekken rond syllogis-
men, beeldverbaalen volksverbaalworden in hun geheel gepresenteerd, van zinsimita-
tieworden alleen enkele representatieve voorbeelden gegeven. Waar relevant worden
de antwoorden in het Berber en het Turks gepresenteerd, met een vertaling in het Ne-
derlands. Waar alleen de inhoud van de reacties relevant is, wordt volstaan met een zo
letterlijk mogelijke vertaling in het Nederlands. De vragen en opmerkingen van de
onderzoeker staan cursief, de reacties van Satma en Arkem normaal.

Satma

Zinsimitatie
Ter instructie wordt verteld dat zo dadelijk iets gezegd wordt en dat het de bedoeling
is dat Satma dat precies nazegr. Er worden twee voorbeelden gegeven. Satma knikt dat
ze het begrijpt. 3

Is bet duidelijki
Ja,

Zeg maar na: Necc qaren ayi Hmed (Ik zij-noemen mij Achmed.  Ik heet Achmed).
Zo heet jij niet.
Nee,  dat  klopt.   Maar je  boefi  alleen  na  te  zeggen  wat  ik  zeg

Necc qaren ayi Hmed.
Necc qaren ayi H med.
Okee, de volgende, luister goed.
Tsaet inu tarrez (Horloge van-mij ging-kapot. Mijn horloge is stuk).
Tsaeet inu [arrez.

I.-]
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Di Hulanda anzaryeccat attas (In Nederland regen slaat veel. In Nederland regent het vaak).
Di Hulanda anzar yeccat attas. Klopt
[....1

Aryaz a yenna yi  belli  netta yexs  ad  isey ij  n  tunubin d jjdid.
(De-man deze hil-zei tegen mi j dat hij-wilde zal kopen een auto is nieuw).
(De man zei tegen mij da[ hi j een nieuwe auto wilde kopen).
Aryaz a yexs ad isey ij en tunubin d jjdid.
(De man wil een nieuwe :111 to kopen).
Tu'ya texs ad trab ad truggeb, minzi tsate: tiwed.
(Zij-was wilde zal zij-gaar zal teruggaan-naar-huis, want de-tijd is-gekomen).
(Ze wilde naar huis gaan, want het was hoog tijd)
Tuya texs ad trah ad truggeh, majemi, tsafet tiwed.
(Ze wilde naar huis, waarom, het was hoog tijd).

Bij de eerste zin reageert Sarina bijna automatisch, ook al weet ze wat de bedoeling is,
toch op de inhoud van de mededeling. Ze weet dat de onderzoeker niet Achmed heet.
De tweede keer zegrze woordelilk na wai gezegd wordt en ook alle volgende enkelvou-

dige zinnen herhaalt ze woordelijk, al voegt ze nog twee keer commentaar op de in-
houd toe. Bij de ingebedde zinnen doet ze iets anders. De eerste zin vereenvoudigt ze
tot een enkelvoudige zin die de kern van de mededeling behoudt: "De man wil een
nieuwe auto kopen". Bij de tweede zin is niet duidelijk of ze het voegwoord minzi
('want') verwart met majemi ('waarom') of dat ze van de aangeboden zin twee enkel-

voudige zinnen maakt, met een vraagwoord ertussen.

Syllogismen
Ter instructie wordt verteld dat het bij het volgende onderdeel om een soort raadsels

gaat (het begrip raadsel is bekend). De bedoeling is dat Satma eerst goed let op wat ge-

zegd wordt en dan een antwoord geeft op de vraag die gesteld wordt.

We beginnen.  Luister goed:

In Nederund zon alle steden mooi.
Amsterdam is een stad in Nederland.
Is Amsterdam mooiv

Amsterdam is mooi, ja.
Waarom denk je  dati  Hoe weet Je  dat2

Amsterdam is gewoon mooi en groot. Dat heb ik wel eens gehoord.

God, bet volgende. Let weer op wat ik zeg
Alle vrouwen in Markije zijn getrouwd

Fatma is niet getrouwd.
Woont Fauna in Markijel
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Nec, Fatma woont nict in Markile.
God, boe weet je dat ze niet in Markije woonti
Markiie ligt te ver weg. Fatma wil er misschien nier wonen en ze hoort thuis in her Rifge-
bied.

Alle stenen op de maan zijn blauw.

Een man gaat naar de maan en vindt een steen.
Welke kleur beeft die steen2
Wit.

Waarom denk je dat die wit isi
Er zijn witte stenen en er zijn zwarte stenen. Misschien zijn ze wel zwart.
Ik weet niet waarom het wit of zwart is. Er zijn witte en zwarte stenen, mag dat ook,
Kies maar een kleur.

Schrijf maar wit op.

De volgende: Mars is net zoiets afs de maan, een planeet, ver weg
Op Mars wonen alleen mensen met drie booffen.
Een man beeft geen drie boofden.

Woont die man op Marsi
Nee.

Hoe weet je dati
Er wonen alleen diegenen die drie hoofden hebben.

Okee, en de Llatste.

Acbmed ging naar een land waar hij nog nooit geweest was. Alle stenen in dat land waren geel.

Acbmed ging naar de rivier.  Daar lag een mooze steen.  Acbmed bulete zicb en raapte  de steen op.
Well:e kleur bad die steeni
Bij de rivier  Dan heeft hij een witte meegenomen.

Waarom  denk je dati
Die van de rivier zijn wit. Of blauw, hij heeft een blauwe meegenomen, denk ik. Blauw.

Omdat het vlak bij her water is. Daarom zijn de stenen daar blauw.

Bij de meeste syllogismen gebruikt Satma niet zozeer de informatie in de premissen als
weI haar eigen kennis van de wereld om de gestelde vraag te beantwoorden. Zijweet
hoe stenen eruit zien, weet welke kleur die door het water kunnen krijgen en weet dat
Fatma niet in Markije woont. Niet omdat ze niet getrouwd is, maar om diverse andere
redenen. De enige uitzondering daarop is het syllogisme over de mensen met drie
hoofden. Daar redeneert ze deductiefvanuit de premissen.
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Beeldverbaal
Het beeldverhaal wordr op rafel gelegd, zodat Satma het goed kan zien. Er wordt ver-
reid dat her een verhaal is, dat begint bij afbeelding I en doorgaat toI afl)eelding 8 (de
volgorde van de genummerde afbeeldingen wordt aangewezen). Satma wordt ge-
vraagd even rustig naar de afbeeldingen te kijken en dan het verhaal te vertellen. Satma
begint meteen en wijst steeds de afbeelding aan. De nummers verwijzen naar de af-
beeldingen (zie billage 3).

Heb je bet gezieni Begin maar.

I   Wanita jegu (Deze loopt).
2     Wanita ka  irkas supa  (Deze  is  soep aan het proeven).

3  Wa itet tbanan (Deze eet banaan).

4     Die eten ijsco (schakelt  over op Nederlands).
s  Die misschien vallen. Nee, warm, zomer.

Jekim di tfukt, wa (Hij zit in de zon, dem).
Jekim di tfukt, Itweqqeh (Hij zit in de zon. Hij is aan het zonnen).
Wa jekim di tfukt, di thracca nni (Deze zit in de zon, in dat net).
(Ze ziet nia wai de gebogen lijnen in de afl)eelding voorstellen).

6  Thahranta ka thewda (Dit meisje is gevallen).

Wanita ka jegs  atiseka  (Deze wil haar overeind helpen).
(Ze wijst naar de man op de afbeelding).

7  Wanita ka jesar ijsco. (Deze koopt een ijsje)
8  Wanita ka jegu jesra ijsco, jegu (Deze loopt, hij heeft een ijsje gekocht, hij loopt).

Safi jekmer (Dat was het).

Waarom valt bet meisje,  denk jel
Ze is uitgegleden en zelfs haar i jsje is gevallen. Ze is uitgegleden, zittend op de grond geko-

men en nu huilt ze. Ze is uitgegleden en gevallen.
Waarom koopt de man een 442
Hij kocht het omdat ie honger had. Of omdat ie het warm had.

Zouden we bij dat meisje op bezoek kunnen gaani
Ja, dat kan, dat is goed. Als ze gevallen is, kun je op bezoek gaan.
Wat denk je,  bestaat dat meisje ecbte

ja, dat is echt. Het kan gebeuren dat meisjes vallen.

Bij het vertellen van het beeldverhaal gaat Satma een voor een de afl,eeldingen langs

en vertelt, met een deiktische verwijzing (deze) naar de personages, wat er te zien is op
de afbeelding. Bij afbeelding 5, de afbeelding waarop her meisje valt, weet ze nier zo
goed hoe ze de gebogen lijnen moet interpreteren (vallen, zonnen ). Bij afbeelding 4

schakelt ze over op het Nederlands, misschien omdat ze het woord ijsco alleen in her
Nederlands kent. Bij afbeelding 5 schakelt ze weer over op het Berber. De afbeeldin-
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gen 7 en 8 interpreteert ze als twee personages die elk voor zich een ijsje hebben ge-
kocht. Dat blijkt ook uit de beantwoording van de vraag waarom de man een ijsje
kocht. De vragen die bedoeld waren om na te gaan of ze onderscheid maakt tussen
fictie en non-fictie,  beantwoordt ze alsof gevraagd werd of dir soort dingen kunnen
gebeuren. Meisje vallen wel eens, en dan is het goed om er even langs te gaan. Er
wordt nog even doorgepraat over echt en niet echt, en Satma vertelt meteen dat ha
journaal echt is, en dat films verzonnen zijn. De verhalen in films zijn niet echt ge-
beurd.

Volksverbaal
Ter introductie wordt verteld dat er een kort verhaal wordt voorgelezen, dat Satma
misschien wel eens gehoord heeft. Straks zal gevraagd worden of Satma het verhaal
kan navertellen. Maar eerst kan ze luisteren. Het verhaal'De man met de zeven doch-
ters' wordt voorgelezen. Satma knikt af en  toe en vertelt na afloop:  "Dat heb ik wel
eens gehoord. Dat vind ik mooi".

Waarom ging de menseneetster water kokeni

Om de meisjes op te eten. Omdat het haar dochters niet zijn, haat ze hen.
Zouden we bij die meisjes op bezoek kunnen gaan1
Ja, waarom nieti We kunnen bij hen op bezoek pan. Dat kan.

Bestaan die zeven dochters en  bun vader echt,  denk je1
Ja. Dat verhaal kan voorkomen. Dat kan gebcuren (Dat vaders hun dochters in de steek la-
ten,  bedoelt  ze).
Kun jij bet verbaal navertellenile mag bet gewoon opjouw manier doen,  in je eigen woorden.4

Een vrouw had zeven dochters gekregen.
Die vrouw ging dood.
Haar man hertrouwde.
Hij hertrouwde.
Die vrouw die hij trouwde, zei dat ze het moeilijk hebben.

"Ik kan je dochters echt niet bij me laten."
Die man nam die zeven dochters mee.
Hij dumpte ze in het bos om hour te zoeken.

Toen ging hij naar huis.
Verdwaalde die man toen of zo (tegen onderzoeker)2

Hij liet die dochters daar achter.

Ze liepen. Ze gingen naar een ander huis.
In dat huis zat een menseneetster.
Daar zat een menseneetster.
Toen de menseneetster hen zag, zei ze: "ik ga alle meisjes opeten".
De menseneetster ging water koken.
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Ze wilde her over hen heen gieten.
Maar zij waren van plaars verwisseld.
Die meisjes werden van plaats verwisseld door hun zus.

Ze legde de dochters van de menseneetster daar neer.
De menseneeister goot water over haar (eigen) dochters.

Die meis jes liepen weg
Ze gingen weg, ze trouwden. Ze kregen kinderen.
Hun vader die hen had weggedaan, kwam bij hen terug
Hij kwam bi j zijn dochter terug, bi j eende.
Ze liet hem binnen, ze gaf hem te tien.
Toen zei haar zoon ofdochter, hij zei: "heb je dan geen moeder, heb je dan geen
vader "
Ze zei: "dir is me overkomen en dit is me overkomen".
Die man weet dat, hij voelde dat dat zijn dochter was die hij toen in de steek had gelaten.

Toen zakte hij door de grond, zakte door de grond, zakte door de grond.
Alleen zijn baard bleefover.
Ze zei: "Ga vader, moge God je maken tot stof, op de heuvels."

Satma vertelt nagenoeg alle kernepisodes uit het verhaal na. Ze vertelt levendig, met
veel intonatie en veel meer mimiek dan bij de andere verteltaak. Drie minder belang-
rijke episodes vermeldt ze niet. Het eerste personage wordt onbepaaid geintroduceerd,
evenals elk nieuw element in het verhaal (een huis, een menseneetster). Bij terugver-
wijzen naar een eerder genoemde referent gebruikt Satma de derde persoonsvorm van
her werkwoord, maar vaak ook het referentiele voornaamwoord nni ('die'). Vaak her-
haalt ze een zin ofzinsdeel, soms om her verhaal op gang te houden, soms als een vorm
van versterking. Waar in het oorspronkelijke verhaal bijvoorbeeld smat dat de man de
grond inzakte tot alleen zijn baard nog over was, herhaalt Satma die formulering drie
keer.

Arkem

Zinsimitatie
De eerste negen zinnen heeft Arkem letterlijk herhaald. Dan volgt de tiende zin.

God, de volgende.
0 zaman gerQekten eve gitmek istedi, funkii  ok gecikti.
(Toen hem naar-huis gaan wilde, want veel te-laat-zijn).
(Hij wilde naar huis gaan, want het was veel te laat).
0 zaman gerGekten eve gitmek istedi,  ok gecikti (pinkii'want' overgeslagen).
Bu  sabab.firimci'yagittigfim  zamanda,   taze  birekemekaldim
(Deze ochiend naar-bakker ik-ging toen-daar vers een brood ik-kocht).
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(Toen ik vanochtend naar de bakker ging, kocht ik een vers brood).
Bu sabah firiinciya girrim bir taze ekmek aldim.

(Vanochtend ging ik naar de bakker, ik kocht een vcrs brood).

Muz ve domates band guzel geliyor ama, »iibe bana guzel dekiL
(Banaan en tomaat mij lekker kom-ik maar boon mij lekker nier).
(Bananen en tomaten vind ik lekker, maar bonen vind ik niet lekker).

Muz domates  ok guzel geliyor, fasulye guzel degil
(Bananen, tomaten vind ik heel lekker, bonen niet lekker).

Arkem voert de zinsimitatietaak ongeveer hetzelfde uit als Satma, zij het dat ze niet op
de inhoud reageert. Alle enkelvoudige zinnen worden woordelijk herhaald, de in-
gebedde zinnen worden enigszins vereenvoudigd.

Syllogismen

We beginnen. Luister goed
In Nederland zijn alle grote steden mooi.
Amsterdam is een grote stad in Nederland.
Is Amsterdam mooii

Ja, Amsterdam is mooi, omdat het een grote stad is.

Goed, bet volgende:
Alle vrouwen in Markije zijn getrouwd

Fatma is niet getrouwd
Woont Fatima in Markijee
En waarom is Fatma niet getrouwdi
Luister maar naar wat ik zeg (herbaalt syllogisme).
Fatma woont in Markije. of ze woont in Turkije (lacht) Fatma is niet getrouwd, hF. Alle
vrouwen zijn getrouwd, zij is niet getrouwd. Maar waarom is ze niet getrouwd1

Woont ze in Markije,  denk jei
Ik weet het niet. Ze woont daar, of ze woont in Holland.

Okee, de volgen(le:
Alle stenen op de maan zijn blauw.

Een man gaat naar de maan en vindt een steen.
Welke kleur beef: die steen.
Blauw
Ja,  hoe wed je dad
Omdat de hemel blauw is.
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De volgende. Let goed op wat ik zeg
Op Mars wonen alleen mensen met drie boofden.
Een man heeji geen drie boofden.
Woont die man op Marsi
Nee, je kan daar niet wonen.

Waarom niet.  denk je,
Okee, als hij er een keer naar roe gaat, kan hij er wonen.

En de biatste:

Acbmed King naar een  land waar bij nog nooit geweest was.  Alle stenen in  dat  land waren groen.
Acbmed King naar de rivier.  Daar  lag een moore steen. Acbmed bukte zicb en raapte de steen op.
Welke kleur had die steent

Hij pakt hem bij de rand van de zee2 Een witte steen. Aan de rand van de zee zijn Witte Ste-

nen. Ofgele.

Bij het eerste syllogisme beantwoordt Arkem de vraag meteen vanuit de premissen, bij
de volgende syllogismen geeft ze een paar keer eerst het goede antwoord, maar in haar
toelichting redeneert ze vooral op basis van haar ervaringskennis: de lucht is blauw,
dus stenen op de maan ook en aan de rand van het water zijn de stenen wit.5 Een ant-
woord als "omdat alle stenen er blauw zijn", geeft ze in elk geval niet.

Beeldverbaal
Ter introductie wordt het beeldverhaal aangewezen, wordt verteld dat het om een ver-
haal in plaatjes gaat en op de volgorde gewezen. Arkem kijkt eerst naar de afbeeldin-
gen en begint dan te vertellen. De nummers verwijzen naar de afbeeldingen (zie bijla-
ge Io voor de Turkse tekst).

I  Hil wandelt recht naar zijn kamer. Nietwaar1 Hij loopt
En deze... (wijzend op de winkelier) trekt hij aan touwen in zijn handeni
Dir is waarschijnlijk touw.

Dat zijn bananen.
2  Bananen. Hij geeft waarschijnlijk bananen aan die man. Hij geeft bananen.

3  En die heeft bananen gekocht. Hij eet.
4  Daarna.. zij (Arkem zier niet war her meisje in haar hand heeft).

Dat is ijs
Zij eet ijs

8   Deze eet ook ijs (springt naar afl)eelding 8).
7 Deze vraagt war het kost.

F   En als laatste... Zij Zit.
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6  Hij zegt waarschijnlijk "Geefje hand" tegen her kind. Die man tegen dat kind. Strek je
hand uit, geef je hand. Her kind is waarschijnlijk gevallen (tegen onderzoeker). Ze zit.
Hij zegr: "Strek je hand uit.

7  Op deze koopt deze man ook ils.
8 Deze gaat weg terwijl ze haar i jsje eet.

Waarom valt bet meisjel
Haar ijsje is gevallen. Ze glijdt uit en vaIt. Ze raakt de bananenschil en glijdr uit.
Waarom koopt die man een ijsje 

Hij wil dat waarschijnlijk voor het kind kopen.
Zouden we  bij  dit meisje op bezoek kunnen gaan, denk jei
Ja, we kunnen haar bezoeken. Ze is gevallen, ze is ziek.
Wat denle je,  bestaat dit meisje  ecbt1
Ja, als ze nier gestorven is, dan leeft ze.

Arkem hanteert, evenals Satma, een deiktische manier van verwijzen, maar legt vaker
(hoewel nier overal) een verband tussen twee opeenvolgende afbeeldingen. Halverwe-
ge gaat ze van all)eelding 4 naar afbeelding 8 (ze gaat verder op de volgende 'regel'),
dan terug naar 7 om vervolgens alsnog vanaf afbeelding 5 alle afl:,eeldingen  nog eens
langs te lopen. De twee kernepisodes Uit het verhaal (het meisje glijdt uit over de bana-
nenschil die de man heeft weggegooid en de man koopt een nieuw ijsje voor haar),
vermeldt ze bij het vertellen niet. De twee vragen over die centrale episodes beant-
woordt ze even later overigens correct;  het lijkt erop alsof ze pas op dat  moment ziet
hoe het verhaal in elkaar zit.

Volksverbaal
Eerder in het vraaggesprek is al even gesproken over Hoca-verhalen en Arkem heeft
verteld dat ze die wel eens gehoord heeft. Ter introductie wordt verteld dat nu een
kort verhaal over Nasrenin Hoca wordt voorgelezen en dat Arkem daarna gevraagd
wor(it het na te vertellen.
Het verhaal 'De gestorven ketel' wordt voorgelezen.

Arkem reageert meteen als het verhaal uit is:
Hij zegt dat de ketel gestorven is, omdat hij de kerel nier wil geven.

Waarom zegt Nasrettin Hoca dat de ketel gestoruen isl
Hij zegt dat omdat hij de ketel niet wil geven.

Zouden we bij Hoca op bezoek kunnen gaan ali we dat willeni
Ja dat kan. We kunnen op bezoek gaan. Bij iedereen. Dat is vrij.
Bestaat Nasrettin Hoca ecbti
Nasrettin Hoca2 Hi j is gestorven.
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Kun je bet navenelleni Probeer maar.

"De buurman. het was een gierige buurman, hb  (tegen onderzoeker)
Ja.

De gierige buurman... hij komt bij hem voor de ketel.

Hij krijgt die ketel van dinges van de buurman.

Er gaat een tijd voorbij.
Hij brengt de kete! terug
Hij zet de kleine in zijn eigen en brengr de grote naar hem.
"Hij heeft gebaard", zegt hij
Maar ketels kunnen niet baren (tegen onderzoeker).
Ik kan her nier vertellen (tegen onderzocker).
Wat gebeurt er opeens'
Tenslotte komt hij nog eens voor de ketel.
De buurman geeft de ketel opnieuw.
Er verstrijkt tijd, hij wacht, de ketel komt niet.

"Maar waarom heb je hem niet gebracht " vraagt hij aan zijn buurman.
"De ketel is gestorven". zegt hij
Tot zover, hij is gestorven,rot zover weet ik het.

Arkem heeft, zo blijkt uit haar eerste spontane reactie, de kern van het verhaal precies
begrepen. Maar ze vindi her moeilijk om het verhaal precies na te vertellen. Het is niet
helemaal duidelijk uit haar navertelling of Nasrettin Hoca in eerste instantie twee ke-
tels teruggeeft. De slotpassage («Eerst geloofde je wel dat een ketel kan baren, dan
moet je nu ook geloven dat die kan sterven") weet ze niet meer precies. Het eerste per-
sonage wordt meteen met een bepaald lidwoord geyntroduceerd (de buurman) en in
her vervolg heeft ze ook moeite bij het switchen van referent. Het is niet meteen dui-
delijk wic precies wordt aangeduid met'hij' of'zijn'. Soms slaat dat terug op Nasrettin
Hoca, soms op diens buurman.

Bij twee van de hier besproken taken is er veel overeenkomst tussen Satma en
Arkem. De wilze waarop zij de zinsimitatietaken uitvoeren, komt overeen met wat de
meeste analfabeten doen. Ze hebben weinig moeite met letterlijk herhalen, behalve bij
een paar lange, ingebedde zinnen. Enkele analfabeten vertellen ook korte zinnen niet
letterlijk na. De uitvoering door de kleuters is hiermee moeilijk te vergelijken, omdat
de meate kleuters de taak in het Nederlands hebben gehad. De geletterden lijken bij
afname in de moedertaal minder moeite te hebben met het woordelijk nazeggen van
de langere zinnen.

De wijze waarop Satma en Arkem de meeste syllogismen oplossen, namelijk door
hun ervaringskennis in te zetten, typeert goed wat zowel de meeste analfabeten als een
groot deel van de kleuters doen. Ilissa [SI], analfabete, demonstreert een ander type re-
actie. Zij is het meestal niet eens met de mededeling in de premisse, zoals uit de vol-
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gende reactie blijkt: "Her kan niet dat daar alle vrouwen getrouwd zijn." Pan de gelet-
terden reageren de meesten juist heel anders, bilvoorbeeld zoals Marika [133] die
antwoordt dat de stenen op de maan blauw zijn "omdat alle stenen daar blauw zijn" en

"dat Fatma niet in Markije woont "orndat daar alleen getrouwde vrouwen wonen.
De wijze waarop Satma en Arkem her beeldverhaal vertellen, lijkt op wat ongeveer

de helft van de analfabeten doet. De anderen vertellen een doorlopend verhaal (som-
migen vanaf het moment dat het meisje valt), en de meesten hanteren eveneens een

deiktische wijze van refereren. Ook bij de kleuters komt zowel het beschrijven van de
afzonderlijke afbeeldingen als het vertellen van een samenhangend verhaal voor, maar
de wijze van vertellen varieert veel meer dan bij de volwassenen. Enkele kleuters bij-
voorbeeld vertellen complete dialogen bij 66n afbeelding (zie bijlage II voor enkele
voorbeelden).

De enigszins onsamenhangende manier waarop Arkem het Hoca-verhaal vertelt,
komt niet veel voor bij de analfabeten. Meer navertellingen lijken op die van Satma,

levendig en compleet.

Zinsimitatie

Om een totaalscore te bepalen, zijn alle woordelijke herhalingen van de zinnen als I

gecodeerd, alle andere reacties (zoals parafrases of het overslaan van woorden) als o.
De interne consistentie is voldoende hoog tot hoog. Cronbach's alpha voor alle afna-

mes is 0.85 (n=50), voor afname in de eerste taal 0.72 (n=26) en voor afname in het Ne-
derlands als tweede taal 0.83 (n=26). Omdat zes analfabeten vijf items van deze taak
niet hebben gehad, en ook aan een gedeelte van de kleuters de laatste items niet zijn
voorgelegd, is voor berekening van de totaalscore uitgegaan van de IO items die alle in-
formanten gedaan hebben. In tabel 9.I staat een overzicht van de gemiddelde scores

per groep en afnametaal.

TABEL 9.1 Gemiddelden, standaarddeviaties en aantal afnames zinsimitatie, per groep en taal.

taak ainame kleuters anallobeten geletterden

gem. sd n gem. 0 n gem. sd         n

zinsimitatie             tl 7.67 2.52 3 6.84 1.42    19 8.70 0.67   10

(max=10) t2 5.73 2.37 15 3.80 1.30 5 4.20 2.49 5

totaal 6.06 2.44 18 6.21 1.86      24 7.20 2.62     15

Het blijkt dat van de tien aangeboden zinnen, varierend in lengte van drie tot veertien
woorden, de geletterden er gemiddeld ongeveer zeven letterlijk en foutioos herhalen,
de kleuters en de analfabeten ongeveer zes. Het verschil tussen eersre en tweede taal is
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groot en varieert van plusminus twee zinnen bij de kleuters tot vier zinnen bij de gelet-
terde volwassenen.

F-ratio

groep (Fz.51) 2.30
9.

afnametaal
(Fl,51)

29.34**

8 0--- groep x taal (F2.51) 1.51

7·
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FIGUUR 9.1 Gemiddelde scores zinsimitatie per groep en taal.
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FIGUUR 9.2 Boxdiagrammen scores zinsimitatie per groep, eerste taal.
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In figuur 9.I staan de gemiddelde scores per groep en afnametaal van de zinsimitatie-
taak en de uitkomsten van de variantie-analyse.6 Het hoofdeffect van afnametaal is,
zoals te verwachten was, bij deze taakgrooten significant. Omdat het in dit onderzoek
niet gaat om her meten van de vaardigheid in een tweede taal, is voor een nadere analy-
se van de zinsimitaties alleen gekeken naar de afnames in de eerste taal van de infor-
manten.

In figuur 9.2 staan de boxdiagrammen van de scores van de drie groepen op de zins-
imitatietaak bij afname in de eerste taal en de uitkomsten van de variantie-analyse met
groep als factor en van de posthoc-analyse (Tukey HSD), waarbij de groepen paarsge-

wijs vergeleken worden. Wanneer zinsimitatie in de moedertaal vergeleken wordt, is
er wel een significant hoofdeffect van groep (F,6„-6.18, p-0.OI). Uit de posthoc-analy-
se blijkt dat de analfabeten significant verschillen van de geletterde volwassenen

CP=o·04). Voor een geletterde is het blijkbaar toch gemakkelijker een zin letterlijk te
herhalen dan voor een analfabeet. De vergelijking met de kleuters is moeilijk interpre-
teerbaar, omdat maar drie kleuters deze taak in de moedertaal hebben uitgevoerd en
de verschillen tussen deze drie kleuters erg groot zijn. Het verschil tussen de analfabe-
ten en geletterden is overigens groter, wanneer gekeken wordt naar de scores van de
informanten die alle I5 zinnen nagezegd hebben. De analfabeten zeggen gemiddeld
9.79 zinnen woordelijk na (sd 2.I9), de geletterden I2.78 (sd I.39). Dat verschil is uiter-
aard eveneens significant (t=-3.64, P-0.002). De moeilijkheidsgraad van de zinnen
neemt toe naarmate de zinnen langer worden. Vooral de samengestelde zinnen wor-
den minder vaak woordelijk herhaald dan de overige zinnen.7 Omdat het blijkbaar
ook in de moedertaal nier voor iedereen gemakkelijk is om een zin letterlijk te herha-

len, is ook nog gekeken naar wat informanten precies doen als ze een zin niet-letterlijk
herhalen.

De niet-woordelijke herhalingen van de informanten werden als volgt gecodeerd. 8

Woord(en) niet herhaald:   Een of enkele woorden uit de aangeboden zin komen  niet

voor in de herhaling. Voorbeeld: "Ze wilde naar huis" in plaats van ze wilde nu tocb
ecbt naar buis; "De man wilde een auto kopen" in plaars van De man zei dat bij een
auto wilde hopen.
Parafrase: Woorden of zinsdelen worden vervangen door synoniemen  o f van volgor-
de veranderd. Voorbeeld: "Als her donker is, schijnt de zon aan de hemel" in piaits
van staat de zon aan de ben:el; "Het regent heel vaak in Nederland" in plaats van In Ne-
derand regent bet beel vaak. Als parafrase zijn ook genoteerd de reacties waarbij een
woord wordt toegevoegd (bilvoorbeeld "vind ik heel vies" in plaats van vind ik vie).9
Reactie op de inhoud: Reactie op de inhoud van de te herhalen zin. Voorbeeld: "Ja, het
is elfuur", wanneer gevraagd wordt de zin Weet u misscbien boe laat bet is2 re herhalen.
Wanneer de zin Deze pen is van mij werd herhaald als "deze pen is van jou" is dat ook
bij deze categorie ondergebracht
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overige reacties: Alle andere afwijkingen van een letterlijke herhaling. Voorbeeld:
"

Vliegtuiggekomen  als reactie op de zin Bent u met bet vliegruig naar Nederland geko-
men,

In tabel 9.2 staat een frequentie-overzicht van de niet-woordelijke herhalingen per
groep.'° De percentages zijn berekend over alle reacties. Drie kleuters, I9 analfabeten
en IO geletterden hebben deze taak in de eerste taal gemaakt. Omdat dat maar zo wei-
nig kleuters zijn, en bij de kleuters de verschillen tussen de afnametalen minder groot
zijn dan bij de volwassenen, zijn ter vergelijking ook de gegevens van de andere groep
kleuters opgenomen.

TABEL 9.2 Absolute en relatieve frequenties van niet letterlilke herhalingen bij zinsimitatie per

groep, eerste taal; bij kleuters ook tweede taal.

categorie kleuter (tl) kleuter 02) ano#abeet geletterd

woord(en) niet herhaald 1 14.3%   14 24.1%   35 58.3% 5 38.5%
parafrase 3 42.9% 27 46.6% 18 29.9% 6  46.296

reactie op de inhoud - 0.0% 9 15.5% 5 8.396 - 0.0%

overige fouten 3 42.9% 8 13.8% 2 3.3% 2 15.4%

totaal 7 100% 58 100%  60 100%  13 100%

Alle typen reacties komen bij alle groepen voor, met uitzondering van reacties op de
inhoud, die alleen bij de kleuters en de analfabeten voorkomen. Het verschil in reac-
ties tussen de groepen is niet-significant (Fisher Exact=8.3I, p=o.18)." De groepen ver-
schillen bij afname in de moedertaal dus wel significant in de mate waarin ze een zin

woordelijk kunnen herhalen, maar niet in de wijze waarop ze niet-letterlijk herhalen.
Een groot gedeelte van de vaker voorkomende niet letterlijke herhalingen betreft

samengestelde zinnen en het gebruik van enkele functiewoorden, een kleiner gedeelte
verandering in woordvolgorde. Daarnaast zijn er verschillende realisaties (zoals het
noemen van een synoniem), die eenmaal voorkomen. In het Berber bijvoorbeeld
wordt de zin Aryaz ayennayi belli nettayexs ad isey ij n tunubin d jjdid CDe man zei dat
hij een nieuwe auto wilde kopen') zeven maal vereenvoudigd toi "De man wilde een
nieuwe auto kopen" of "De man zei hij wilde een nieuwe auto kopen". Vijf maal
wordt het voegwoord maca (maar) weggelaten, en vijfmaal wordt het voegwoord
minzi (want)  weggelaten of vervangen.  Ook in het Turks en Somalisch  betreffen de
meeste afwijkingen van woordelijke realisaties het weglaten van voegwoorden, zoals
bi j Illissa [sI] die "tagta" ('het werd laat') zegt, in plaats van way iska tag«y ('omdat het

.

laat werd'), of kleine wijzigingen in achtervoegsels zoals bij Asraan [53], die "qalinka
('de pen') zegt, in plaats van qalinkaan ('deze pen'). De meeste andere afwijkingen ko-
men incidenteel voor. Die betreffen vooral functiewoorden zoals di Hollandain plaats
van ra Hollanda (van versus naa,). De geletterden maken overigens dezelfde fouten,
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maar minder vaak. In de meeste gevallen bestaan de afwijkende herhalingen uit gram-
maticaal correcte zinnen die qua inhoud vergelijkbaar zijn met de aangeboden zinnen.
De uitingen worden wel herhaald, maar niet letterlijk.

Samengevat, de groep lezers herhaalt zinnen in de moedertaal vaker letterlijk dan bei-
de groepen niet-lezers, waarbij het verschil tussen analfabeten en geletterden signifi-
canr is. Lange, maar vooral samengestelde zinnen zijn moeilijker letterlijk re herhalen
dan korte en enkelvoudige zinnen, vooral voor niet-lezers. Een substantieel deel van
de analfabeten (6 van de 24) heeft ook moeite met het letterlijk herhalen van relatief
eenvoudige zinnen. Bij niet letterlijke herhalingen blijken vooral verbindingswoorden
in samengestelde zinnen (zoals wantof omdat) door de analfabeten minder gebruikt te
worden; zij vereenvoudigen veelal de aangeboden zin.

Syllogismen

Bij de reacties op de syllogismen is een I genoteerd als de vragen correct beantwoord
zijn en er op basis van de premissen geredeneerd is, en een o wanneer dat niet het geval
is. Bijvoorbeeld bij Alle vrouwen in Markije zijn getrouwd. Fatma is niet getrouwd.
Woont Fatma in Markijei is een ontkennend antwoord goed als dat gemotiveerd
wordt met "want alle vrouwen ziin daar gerrouwd"  of"ji j zei roch dat daar alleen ge-

.trouwde vrouwen wonen, maar niet als een eveneens ontkennend antwoord toege-
licht wordt met "Want ik ken Fatma, die woont hier." De interne consistentie van de
taak is voldoende hoog. Cronbach's alpha voor alle afnames is 0.84 (n=61), voor afna-
me in de eerste taal 0.83 (n=27) en voor afname in het Nederlands als tweede taal 0.86
(n=34)· Zes analfabete informanten hebben bij de syllogismen 66n item niet gemaakt.
Bi j die informanten is de toraalscore berekend op basis van het percentage correct bij
de items die ze wel gehad hebben. In tabel 9.3 staat een overzicht van de gemiddelde
totaalscores per groep en taal.

TABEL 9.3 Gemiddelden, standaarddeviaties en aantal afnames syllogismen, per groep en taal.

toak ofnome kleuter analfabeet geletterd

-gem        -idn          _jm           sd           n                gem. _   _  0_ _ _n

syllogismen         tl 1.50 2.38 4 1.00 1.26 20 3.73 1.49        11

(max=5)                   t2 1.69 1.49     13 0.60 1.34 5 2.89 2.15      9

totaal 1.65 1.66 17 0.92 1.27     25 3.35 1.81    20

De geletterden lossen gemiddeld meer dan drie syllogismen correct op, de analfabeten
minder dan dEn en de kleuters ruim anderhalf. Er is, vooral bij beide groepen niet-
lezers, weinig verschil tussen afname in de moedertaal en in her Nederlands.
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In figuur 9.3 staan de gemiddelde scores van de kleuters, analfabeten en geletterden op
de syllogismetaak, uitgesplitst naar afnametaal en daarnaast de uitkomsten van de va-

riantie-analyse.
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Het hoofdeffect van groep is significant, er is geen effect van afnametaal en ook
geen interactie tussen groep en taal. De geletterden lossen de vraagstukjes gemiddeld
veel beter op dan beide groepen niet-lezers en her verschil tussen afname in moeder-
taal en Nederlands als tweede taal is gering.

In figuur 9.4 staan de boxdiagrammen van de scores per groep met daarnaast de uit-
komsten van de posthoc-analyse. Zowel bij de kleuters als bij de geletterden is de
spreiding maximaal, maar de mediaan bij de kleuters ligt bij een correctscore van I, bij
de geletterden van 4. De scores van de analfabeten varieren veel minder. Twee analfa-
beten, namelijk Zjadika [74] en Bahiba [76] zijn extreme uitschieters met een correct-
score van vier en Leoni [I3I] heeft in totaal drie syllogismen correct beantwoord. Beide
groepen niet-lezers verschillen significant van de geletterden en er is geen verschil tus-
sen de kleuters en analfabeten.

Nagegaan is vervolgens welke argumentaties de informanten hanteren bij de toe-
lichting op hun antwoorden. Enkele voorbeelden van redeneren van de drie groepen
staan (enigszins verkort) in de tabellen 9.4 en 9.5.
Het eerste voorbeeld is het maansyllogisme:
Alle stenen op de maan zijn blauw.

Een man gaat naar de maan en vindt een steen.
Welke kleur beeft die steene

TABEL 9.4 Voorbeelden van antwoorden op het maansyllogisme per groep.

kleuter anotfabeet geletterd

0,iKeveer zwart [Is] Zwart. is daar beel erg beet [50] Blauw, alle stenen zijn er blauw
Geel, de maan is ook geel l191 Er zijn belemaal geen stenen op de   (593

Wit, ik beb wet eens stenen gezien   maan IS,J Als ie er ecbt geweest is. en alle
I251 Dan moet ik bem eerst zien f73] stenen zijn er blauw, dan beefi ie

Groen met zwart, bad ik in Blauw, alle stenen zijn er blauw een blauwe steen mugenomen

Turkije gezien I261 [761 1,33J

Blauw. dat kan ile boren uit jouw   Witte. daar is bet wit, daar is Alle stenen zijn daar blauw. dus

mond 1321 geen blauwigbeid f771 die ene ook I1351

Grijs. alle stenen zijn grijs B31 Zwane ofwitte. dat ligt aan de Grijs, een beetje b™in. is op tv
geweest [I04]Wit, vind ik mooi tr4Il pond Ing

Bmin, kijk maar naar buiten 861 Blauw, dat zegjij net DISJ

Het tweede voorbeeld is het Markije-syllogisme:
In Markije zijn alle vrouwen getrouwd
Fauna is niet getrouwd.
Woont Fatma in Markije2
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TABEL 9.5 Voorbeelden van antwoorden op het Markije-syllogisme, per groep.

kleuter analfabeet geletterd

Ja, zomaar [i,J Hoe  kan je nu weten ofze Nee, want ze moet getrouwd zijn
Nee, omdat ze geen Turk is I20] getrouwd id  ofnietf 1731 om er te wonen IsQJ

Nee, want de andere zijn Nee. je zei tocb dat er alleenNee, die woont bierI26]
Nee, want als daar alle vrouwen getrouwd 1741 getrouwden wonen f791

getrouwd zijn en zij nog niet. is ze   Ja, waarom zouden ze bet baar Nee, ied€reen is daar getrouwd
niet normaal f271 verbieden [126] Ir341

Daar niet, misschien ergens anders Het kan niet dat alle vrouwen in     Ik beb geen mening. Dat is:en

f341 Markije getrouwd zijn BI1 privt-situatie 11361

lie ken Fatma niet [661

Uit de voorbeelden blijkt al dat vooral drie typen argumentaties voorkomen. Het eer-
ste type kan omschreven worden als deductief argumenteren op basis van de premis-
sen. Dat blijkt hier vooral uit antwoorden waarin terugverwezen wordt naar de eerste

premisse ("Want alle vrouwen zijn daar getrouwd"), al dan niet in combinatie met een
terugverwijzing naar de vragensteller  ("Dat heb je net zelf gezegd").  Dat type argu-
mentatie wordt door de meeste geletterden gehanteerd en daarnaast ook door drie
kleuters en twee analfabeten bij bijna alle syllogismen [27,3I, 32,74,76] en door en-
kelen [23, SI, I31] bij een paar syllogismen.

Op de tweede plaats is er de argumentatie die gebaseerd is op eigen ervaring, met
voorbijzien van het gestelde in de eerste premisse. Dat zijn bijvoorbeeld de redene-

ringen van de informanten die weten dat stenen, dus ook stenen op de maan, bruin,
zwart of grijs zijn of die menen te weten dat iemand die Fatma heet uit Marokko
komt. Daar horen ook de argumenten bij van de informanten die zeggen dat ze geen
antwoord kunnen geven, omdat ze nooit op de maan zijn geweest of nog nooit van
Markije hebben gehoord. Die ervaringsgerichte argumentaties worden vooral door
analfabeten en kleuters gehanteerd en ook door twee geletterde informanten.

Dan is er nog een derde type argumentatie, dat verwant is aan het voorgaande,
maar uitsluitend door enkele volwassenen en niet door kleuters wordt gehanteerd. Die
informanten becommentarieren de premisse, verwerpen die in de meeste gevallen en
vinden dat ze om die reden geen antwoord kunnen geven op de vragen. Zij vinden het
uitgangspunt klaarblijkelijk onzin. "Op de maan zijn helemaal geen stenen", zegt Illis-
sa [R] bijvoorbeeld, en bij het volgende syllogisme is ze minstens even stellig in haar
afwijzing: "Er zijn geen steden waar alle vrouwen getrouwd zijn: Die argumentatie is
anders dan de voorgaande. De informanten zetten weliswaar hun eigen kennis van de
wereld in, maar deze keer niet om de vraag Ie beantwoorden, maar om her hele syllo-
gisme als niet realistisch af te wijzen. Er zijn enkele analfabeten [SI, 73,77] die dat bij
meerdere items doen, anderen doen dat een enkele keer. Ook een van de geletterden
[I36] reageert expliciet in die termen wanneer hij aangeeft dat hij niet kan reageren op

proposities waarin hij niet gelooft ("Ik geloof niet dat dat kan, dus daar wil ik niet op
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reageren") ofwaar hil niks mee re maken heeft ("Dat is privd"). Er zijn ook informan-
ten die hun antwoord niet nader beargumenteren. In tabel 9.6 staat een overzicht van
de frequenties van de reacties; daarbij is het reageren op de premissen ("Het kan niet
dat die vrouwen getrouwd zijn") gescheiden gehouden van de overige ervarings-
gerichte reacties ("Want ik ken Fatma, die woont hier").'*

TABEL 9.6 Absolute en relatieve frequenties van de typen argumenten bij de syllogismen, per groep.

kleuter ano#abeet geletterd

vanuit premisse                       29    32.9%               22    19.5%              67     67.0%
vanuit eigen ervaring                   33     38.8%                72    63.7%               25      25.0%
discussie premisse -            0.0%                              1 2 10.6% 2          2.0%
geen argument                          24 28.3% 7 6.2% 6         6.0%

totaal 85 100%  113 100%  100 100%

De meerderheid van de analfabeten argumenteert op basis van eigen ervaringen, de
meerderheid van de geletterden deductief vanuit de premissen en bij de kleuters zijn
de reacties meer gespreid (zie ook billage I2). Dat verschil is significant (Fisher
Exact-19.27, p-O.000). Uit de posthoc-analyse blijken de analfabeten significant te
verschillen van de geletterden, de overige verschillen zijn niet significant.

I3

Samengevat, de lezers onder de informanten kunnen syllogismen significant beter
oplossen dan de niet-lezers (kleuters en analfabeten), die onderling niet verschillen.
De argumenten bij fout-reacties betreffen bijna steeds de inzet van eigen ervaringen;
enkele volwassenen gaan daarin nog een stap verder en accepteren de premisse als zo-
danig niet. Bij beide groepen niet-lezers komen enkele informanten voor die kennelijk
geen moeite hebben met syllogismen en bij de lezers zijn er enkele die net als de analfa-
beten alleen op basis van eigen ervaringen en niet op basis van premissen redeneren.

Beeldverhaal

Van in totaal 58 informanten (I9 kleuters, zo analfabeten en 19 geletterden) zijn band-
opnamen met hun realisarie van her beeldverhaal beschikbaar. De acht afbeeldingen
vormen een verhaal over een man die een bananenschil weggooit, een meisje met een
i jsje dat daarover uitglijdt en de koop van een nieuw ijsje voor het meisje. In bijlage Il
staan, ter vergelijking met de voorbeelden van Satma en Arkem, enkele voorbeelden
van transcripten van kleuters, analfabeten en geletterden in her Nederlands en het
Berber. Eerst is nagegaan ofde informanten al dan niet een verhaal vertellen bil de af-
beeldingen. Daarbij is de volgende onderverdeling gemaakt.
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Geen verhaal: Informanten beschrijven of typeren afzonderlijke afl:,eeldingen, zonder
enige blijk te geven van samenhang tussen de afl,eeldingen of van het feit dat de ver-
schillende afbeeldingen dezelfde personages betreffen Bijvoorbeeld: "Deze man koopt

"een banaan. Deze man eet een banaan .
Gedeelteliik verhaal·. Informanten beginnen met her beschrijven van afzonderlijke af-
beeldingen, maar schakelen na enige tijd (steeds bij de afbeelding van de valpartij)
over op samenhang in de vertelling. Bijvoorbeeld: "Dir meisje eet een ijsje. Dit meisje
valt. Deze man komt haar helpen. Hij helpt haar.")
verhaa/: De informanten brengen de afl)eeldingen met elkaar in verband en beschou-
wen de afgebeelde personages op de verschillende afbeeldingen als dezelfde.

TABEL 9.7 Absolute en relatieve frequenties typen narratieve producties bij het beeldverhaal, per groep.

kleuter anotfobeet                   geletterd

geen verhaal 3 15.8% 8 40.0% -             0.0%

gedeeltelijk verhaal 2 10.5% 3 15.0% -             0.0%

verhaal                                             14 73.7% 9           45.0%                  19            100%

totaal                                          19 100% 20           100%                19           100%

In tabel 9.7 staat een overzicht van de verdeling van de drie typen reacties per groep.
Alle geletterden vertellen een samenhangend verhaal bij de afbeeldingen, driekwart
van de kleuters en ongeveer de helft van de analfabeten doen dat eveneens. Wanneer
gedeeltelijkeen verhaal vertellen ook meegerekend wordt als 'verhaal', dan vertelt on-
geveer 85% van de kleuters, 60% van de analfabeten en 100% van de geletter(len een
verhaal. Het verschil tussen de groepen bij die IWeedeling is significant (Chi-kwadraat
= Io·33, P-0.006) en uit de paarsgewijze vergelijking van de groepen blijkt dat alleen
het verschil tussen de analfabeten en de geletterden significant is(Chi-kwadraat=9.56,
 =0.002)*14 Omdat het in dit onderzoek niet gaat om een beoordeling van de vaardig-
heid in de tweede taal van de informanten,  maar om de vraag of er verschil is tussen
een 'geletterde' en een 'orale' wijze van vertellen, wordt niet ingegaan op de precieze

'.verwoordingen bij het vertellen ("Die nieuwe 11 SJ e wordt op dezelfde wijze gescoord
als «Dit meisje krijgt een nieuw ijsje"). Voor de analyse van de vertelproducten is ge-
bruik gemaakt van de procedure in de Taaltoets Allochtone Kinderen (Verhoeven &
Vermeer, 1996)." Daarbij wordt gekeken naar elementen die coherentie en cohesie
van de tekst weergeven, in de handleiding omschreven als respectievelijk betekenisre-
laties en vormrelaties. Voor het eerste wordt het aantal vermelde episodes nagegaan,
voor het tweede de wijze waarop de relaties tussen die episodes gerealiseerd worden.
Omdat in de hier te analyseren data vermelding van episodes in elk geval niet zonder
meer als coherentie betiteld kan worden (informanten die afzonderlijke afbeeldingen
beschrijven, vermelden wel episodes, maar nier altijd ook samenhang in betekenis),
wordt in het navolgende alleen gesproken over aantal vermelde episodes en over sa-
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menhang. Bij het beeldverhaal kunnen volgens de handleiding II episodes genoemd
worden.16 Verhoeven en Vermeer onderscheiden daarnaast vijfelementen, waaruit sa-

menhang kan blijken in de vertelling:
-  De oppositie tussen de man en het meisje, bijvoorbeeld deze man, versus dit meisje,

bii versus  zij of de demonstrativa wanita (m) versus tbanita (v) in het Berber.
- De (oorzaak-gevolg) relatie tussen de bananenschil en de valpartij, bijvoorbeeld:

"Ze glijdt over de bananenschil", of "Ze valt, dat is zijn schuld, want hij  had die
schil zomaar weggegooid".

-  Het huilen en de terugkomst van de man, bijvoorbeeld: "Ze huilt en nu komt deze
man terug" of"Hij hoort haar huilen, hij komt terug."

- Het gevallen ijsje en de koop van een nieuw ijsje, bijvoorbeeld: "Hij koopt voor
haar een ander ijsje" of"Ze krijgt een nieuw ijsje."

-  De relatie tussen het nieuwe ijsje en het vrolijke weghuppelen, bijvoorbeeld: "Ze is
weer blij."

TABEL 9.8 Gemiddelden, standaarddeviaties en aantal afnames episodes en samenhang beeld-
verhaal, per groep en taal.
taak ofnarne kleuter analfabeet geletterd

gem. sd n gem. sd n gem. sd     n

episodes beeld-             tl 7.50 2.89 4 6.06 2.19   17 9.00 1.33   10

verhaal (max=11)          Q 8.07 1.58    15 7.67 3.21 3 9.56 1.01     9

totaal       7.95     1.84       19           6.30       2,34       20          9.26       1.19       19

samenhang beeld-         tl 2.75 1.71 4 2.12 1.41  17 4.10 0.99   10

verhaal (max=5)            t2 3.07 1.53 15 2.67 2.52 3 4.22 0.97        9

totaal 3.00 1.53     19 2.20 1.54 20 4.16 0.96 19

In tabel 9.8 staat een overzicht van de gemiddelde scores van het aantal vermelde epi-
sodes en het aantal elementen samenhang per groep en taal.

De geletterden vermelden gemiddeld ruim negen episodes en vier keer samenhang,
de kleuters gemiddeld acht episodes en driemaal samenhang en de analfabeten gemid-
deld ruim zes episodes en anderhalve keer samenhang. De scores in het Nederlands als
rweede al zijn steeds iets hoger dan in de eerste taal.

In figuur 9.5 staat een overzicht van het gemiddelde aantal vermelde episodes per
groep en taal en de uitkomsten van de variantie-analyse.

De scores in het Nederlands zijn in alle gevallen iets hoger dan in de eerste taal van
de informanten, maar het effect van afnametaal is niet significant. Er is wel een signifi-
cant hoofdeffect van groep. De interactie tussen groep en taal is niet significant.
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In figuur 9.6 staan de boxdiagrammen van de scores per groep en de uitkomsten van
de posthoc-analyse. De variatie aan vermelde episodes is bij de analfabeten het grootst,
bij de geletterden het kleinst. Uitschieters zijn er alleen bij de geletterden, namelijk
Fichria  [Iof] en Tahya  [II7].  Uit de posthoc-analyse blijkt dat de kleuters significant
verschillen van de analfabeten maar niet van de geletterden, en dat de analfabeten sig-
nificant verschillen van de geletterden.

Uit de protocollen blijkt dat her verschil tussen de groepen op dit punt vooral te
maken heeft met het feit dat een deel van de kleuters en analfabeten de afbeeldingen
anders interpreteert dan bedoeld is.,7 Voorbeelden daarvan zijn vooral de afbeelding
van het vallen, die door sommige analfabeten geynterpreteerd wordt als zitten, schom-
melen of zonnebaden (zie het voorbeeld van Satma) en de afbeelding van her huppe-
lende meisje die door een enkeling juist als stilstand geinterpreteerd wordt: "Zij be-
weegt niet,  dat kan ook niet, want ze staat op dEn  been"  [64]
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FIGUUR 9.7 Gemiddelde scores samenhang beeldverhaal, per groep en taal.

In figuur 9.7 staat een overzicht van de scores samenhang per groep en taal.
Er is een significant hoofdeffect van groep, geen effect van afnametaal en er is ook

geen interactie tussen groep en taal.

In figuur 9.8 staan de boxdiagrammen van de groepen en de Uitkomsten van de post-

hoc-analyse.
Bij beide groepen niet-lezers verschillen de scores maximaal; er zijn zowel kleuters

als analfabeten die geen enkele samenhang naar voren brengen bij het vertellen en er



Kennis van taal: zins- en tekstniveau 233

6
Posthoc (Tukey HSD)

K-A n.s.

MN :Me*k:     A-G „
4.                                                                                                            ·'· " ' ' ·  · ""' " Y

»1 K-G      *

2· 01 5

f
  1.
:  0•         -
C13

E -1

N=            19                20                19

kleuter analfabeet geletterd

groep

FIGUUR 9.8 Boxdiagrammen scores samenhang beeldverhaal per groep.

zijn kleuters en analfabeten die alle elementen noemen. De geletterden reageren veel
homogener. De meeste scores zijn vier of hoger; de twee uitschieters [IIA IIS] noemen
twee elementen. Van de vijfelementen, die in de handleiding van de TAK onderschei-
den worden, wordt het laatste (het meisje is blij omdat ze een nieuw ijsje heeft gekre-
gen) door de meerderheid van de informanten niet genoemd. De meesten volstaan
met een relatief neutrale mededeling zoals "Ze gaat weer naar huis." De oppositie tus
sen man en meisje wordt door nagenoeg iedereen gerealiseerd en ook de relatie tussen

de valpartij en de hulp van de man (voor sommigen een andere man) wordt door de
meesten gelegd. Het verschil tussen de groepen (vooral tussen geletterde en ongelet-
ter(ie volwassenen) komt vooral van de niet-onderkende relatie tussen de man die een
ijsje koopt en het feit dat her ijsje van het meisje gevallen is. Voor een decl van de in-
formanten koopt de man gewoon een ijsje voor zichzelf. Daar zijn overigens verschil-
lende redenen voor: sommige informanten hebben niet gezien dat het meisje uitgleed
over de bananenschil (Waarom zou de man dan een nieuw ijsje moeten kopen2), som-
migen hebben niet gezien dat her ijsje gevallen is en weer anderen hebben de man die
een ijsle koopt niet gddentificeerd als dezelfde man die de bananenschil weggooit.

Ook op enkele andere wijzen is nog gekeken of er verschil is tussen de niet-lezers en
de geletterden in de wijze van vertellen van het beeldverhaal. Op de eerste plaats valt

op dat een deel van de kleuters en analfabeten systematisch de onderzoeker bij de ver-
telling betrekt, zoals Kachoura [78] in billage II. Ook een andere wilze van dialogisch
vertellen, door Sulzby (I995) getypeerd als 'stemmeties' gebruiken, komt voor, zoals
bij Ridana [,8] in billage II. Beide varianten van dialogisch vertellen komen bijna uit-
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sluitend bij de niet-lezers voor, de eerste vooral bij de analfabeten, de tweede vaker bij
de kleuters. De geletterden vertellen op rwee na het verhaal geheel in monoloogvorm.

Voor de wijze waarop de verwijzing naar personen plaatsvindt, is alleen gekeken
naar de informanten die geheel ofgedeeltelijk een verhaal vertellen (alle andere verwij-
zingen zijn uitsluitend deictisch). Het eerste personage in her beeldverhaal, een man,
wordt door de meeste van deze informanten (6 kleuters, 9 analfabeten en 9 geletter-
den) deiktisch geintroduceerd ("Deze man loopt"). Vijf kleuters en zeven geletterden
introduceren dit personage onbepaald ("een man" of"ij n waryaz"). Die onbepaalde
wijze van introductie komt niet voor bij de analfabeten. De overigen beginnen met
een bepaalde introductie ("de man"). Er is weinig verschil tussen de groepen in de wij-
ze waarop ze in her vervolg deze man aanduiden (in de meeste gevallen met hil of het
derde-persoonsprefix); een deictische verwijzing komt bij de geletterden en de analfa-
beten nog Edn keer voor, bij de kleuters vier keer. Bij de eerste introductie van het
meisie beginnen opnieuw vooral de kleuters (IOX) en de geletterden (8x) met een on-
bepaalde introductie ("een meisje", "ij n tahrant"), maar nu doen vier van de twaalf
analfabeten dat eveneens. In verreweg de meeste gevallen wordt het meisje in het ver-
volg aangeduid met zij of het derde-persoonsprefix (respectievelijk I 2 x door de kleu-
ters, Iox door de analfabeten en 12X door de geletterden). In totaal zeven informanten
(een kleuter, drie analfabeten en drie geletterden) beschouwen de afbeelding waarop
de man terugkomt, als de introductie van een nieuw personage: er komt een andere
man die haar hoort huilen en haar een ijsje geeft. De meerderheid van de overigen
duidt het aan als 'de man'. Bij geen van deze verwijzingen naar personen is er een sig-

I8nificant verschil tussen de groepen.

Naar aanleiding van het beeldverhaal werden ook enkele vragen gesteld aan de infor-
manren, zowel over de inhoud als over het onderscheid tussen feit en fiCtie. De eerste
vraag bij het beeldverhaal ging over de oorzaak van de valpartij, de tWeede over de re-
den van het kopen van een ijsje. In tabel 9.9 staat een overzicht van de antwoorden per
groep.

TABEL 9.9 Absolute en relatieve frequenties antwoorden inhoudsvragen bij het beeldverhaal,
per groep.

kleuter analfabeet geletterd
Waarom valt het meisje? fout 7 36.896 7 31.8% - 0.0%

goed                  12     63.2%             15 66.2% 20 100 %
Waarom koopt die man een ijsle? fout 6      31.6%              13 61.9% 1 5.0%

goed              13 68.4% 8   38.1%    19  95.0%

De vraag waarom ha meisje valt wordt door alle geletterden goed beantwoord, en
door zeven kleuters en zeven analfabeten fout. In de meeste gevallen is dat laatste een
gevolg van het feit dat de bananenschil op de afbeelding niet als zodanig herkend
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wordt en daarmee ook niet als oorzaak van de valpartij. Enkele geletterden die de ba-
nanenschil evenmin herkend hadden leggen, als de vraag gesteld wordt, alsnog een
verband tussen het weggooien van de bananenschil en de valpartij. Een paar analfabe-
ten doen dat eveneens. De informanten die het fout hebben proberen de afbeelding

.op een andere manier Ie interpreteren: "Her is daar glad" of"Daar ligt een plas.
Het antwoord op de tweede vraag kan niet uit de afl)eeldingen gehaaid worden,

maar moet uit het verhaal afgeleid worden. Dat blijkt vooral voor de analfabeten las-
tig. Zes kleuters, dertien analfabeten en 66n geletterde hebben die vraag fout. Niet al-
leen degenen die de afbeeldingen niet als verhaal geduid hebben, maar ook zes ande-
ren interpreteren de man bij de ijskar als een op zichzelfstaande gebeurtenis: hij koopt
voor zichzelf een ijsje.

19

Gevraagd werd ook of we bij her meisie uit de serie afbeeldingen op bezoek zouden
kunnen gaan,  en  of ze echt bestaat. In tabel 9.Io staat een overzicht van de antwoor-
den.

TABEL 9.10 Absolute en relatieve frequenties antwoorden op de fictievragen bij het beeld-
verhaal, per groep.

kleuter analfabeet geletterd

Zouden we bij dit meisje op           ja                    9     47.4%            17 81.0% 9         45.0%
bezoek kunnen gaan? nee 10 52.696 4        19.0%                 11               55.0%

Bestaatzij echt, denk 12?               ja                  3     15.60% 15 75.0% 7         36.8%
nee              16 84.2% 5 25.0%  12 63.2%

Er zijn opvallend veel informanten, ieIS minder dan de helft van de kleuters en de ge-
letterden, en ruim driekwart van de analfabeten, die een of beide vragen met  'ja'  be-
antwoorden. De besliste nee-zeggers wijzen onmiddellijk op het feit dat het hier maar
om een verhaal gaat of om een meisje op papier. De meeste kleuters die bij de eerste
vraag wel op bezoek zouden gaan (sommigen onder de toevoeging dat ze wel eerst
moeten weten waar het meisje woont), zien er bil de tweede vraag vervolgens geen
probleem in te melden dat her meisje niet echt bestaat, maar "alleen maar van papier
is." De volwassenen die het houden bij een bevestigend antwoord, interpreteren de
vragen alsof die gingen over de levensechiheid van het verhaal. Of, zoals Mahika [64]
het formuleert: "Die dingen gebeuren." De analfabeten beantwoorden die vragen veel
vaker bevestigend dan de kleuters en geletterden. Alle informanten maken overigens
bij doorvragen meteen onderscheid tussen bijvoorbeeld films ("Dat is verzonnen") en
het journaal ("Dat is echt gebeurd").'° Het lijkt dus onwaarschijnlijk dat deze vragen
inzicht geven in de vraag ofde informanten onderscheid maken tussen fictie en werke-
lijkheid.*'
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Samengevat, vooral een gedeelte van de volwassen analfabeten heeft moeite met het

interpreteren en het vertellen van een verhaal bij een reeks afbeeldingen. Ongeveer
eenderde beschrijft, evenals een gedeelte van de kleuters, afzonderlijke afbeeldingen in
plaats van een doorlopend verhaal te vertellen. Vooral her interpreteren van typische
beeldconventies lijkt de analfabeten patten te spelen. De niet-lezers noemen minder
elementen die samenhang aangeven dan de geletterden. Informatie die afgeleid moet

worden en niet expliciet in de afbeeldingen gegeven is, is vooral voor de volwassen
analfabeten moeilijk. De meerderheid van de analfabeten, maar ook een relatief groot
deel van de geletterde volwassenen interpreteert vragen over het fictie-gehalte kenne-
lijk in termen van 'levensechtheid'.

Volksverhaal

Een gedeelte van de volwassen informanten heeft naast de narratieve productietaak
(het beeldverhaal) nog een andere verteltaak uitgevoerd: het navertellen van een ver-
haal uit de eigen orale traditie. Omdat de verhalen in de drie talen verschillend zijn, en
her aantal informanten vooral bij het Somalisch en het Turks erg klein is, zal over alle
talen heen alleen gekeken worden naar de wijze waarop de vragen beantwoord wer-
den. Daarnaast zullen de navertellingen in het Berber vergeleken worden op het aantal
vermelde episodes, op de wijze waarop verwijzing naar referenten geYntroduceerd en
gecontinueerd wordt en op het expliciet gebruik van temporele en/ofcausale markeer-
ders. Vooraf echter moet opgemerkt worden, dat de categorie 'geen verhaal verteld'

die bij het beeldverhaal vaak genoteerd werd bij de analfabeten, bij het navertellen van
her volksverhaal niet of nauwelijks voorkomt. Bijna alle informanten, ook de analfa-

beten, vertellen de essentie van het voorgelezen verhaal, vaak met veel meer mimiek en
intonatie dan bij andere gespreksonderwerpen. De aanvankelijke aarzeling tijdens de
instructie ("Ik weet niet of ik dat kan, het verhaal navertellen") is bij op twee na alle
analfabeten weg als het verhaal eenmaal voorgelezen is. De meesten beginnen meteen

te vertellen, zij her dat Mitouma [771 nog even de hulp van Allah aanroept voor ze be-

gint. Voor sommige informanten was dit onderdeel overigens aanleiding om te vertel-
len dat ze het verhaal iets anders kennen, ofom daarnaast nog een ander verhaal te ver-

tellen, dat ze mooi vonden.
Bij elk verhaal in alle talen zijn vragen gesteld om na te gaan of de informanten de

kern goed begrepen hadden en net als bij het beeldverhaal ook twee vragen over het
fictie-gehalte van het verhaal. Omdat de vragen in elke taal anders zijn, wordc alleen
verwezen naar het nummer van de vraag. In tabel BII staat een overzicht van de fre-

quenties van de antwoorden.
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TABEL 9.11 Frequenties antwoorden op de vragen bij het volksverhaal per groep.

analfabeet geletterd

vraag 1 inhoud goed                    10                 9
fout                          2                     -

vraag 2 inhoud* goed                      7                  7
fout                                    1                             1

vraag 1 fictie goed                      4                  6
fout                          8                     3

vraag 2 fictie goed                      6                  7
fout                                   6                            2

* niet gesteld bij het Somalische verhaal

De eerste twee vragen over de inhoud van het verhaal beantwoorden de analfabeten

nagenoeg op dezelfde wijze als de geletterden; de kern van het verhaal is goed begre-
pen. Dat is anders bij de vragen over fictie, die door meer analfabeten fout beant-
woord worden. Zij reageren op vragen over her fictieve karakter van de personages als-
of het om reele gebeurtenissen gaat,  maar ook bij die vragen is her verschil tussen de
groepen niet significant (p-waarde Fisher Exact test respectievelijk 0.22 en 0.40)· Net
als bij het beeldverhaai licht meer dan de helft van de analfabeten (en ook enkele gelet-
terden) een bevestigend antwoord op die vragen toe in termen van levensechtheid.
Het komt voor dat mannen "alleen maar dochters" hebben o f"dat vaders hun kinde-

"ren in de steek laten . Bijna alle informanten die deze vragen ontkennend beantwoor-
den, wijzen crop dat het maar een verhaal is, niet echt dus. Alleen Mitouma  [77], die
eveneens vindt dat je niet op bezoek zou kunnen gaan, heeft daar een andere reden
voor: "Daar is de menseneetster."

Voor een analyse van de navertellingen worden alleen de verhalen in het Berber ge-
bruikt. Van acht analfabeten en vijf geletterden zijn bandopnamen beschikbaar.  De

analyse hier betreft een eerste globale indicatie van enkele kenmerken van de navertel-

lingen, zoals lengte, aantal episodes en het expliciete gebruik van verwijswoorden en
verbindingswoorden.

Het voorgelezen verhaal (De man met de zeven docbters) telt 200 woorden. In her
verhaal zijn in totaal 25 episodes te onderscheiden (zie billage I3) waarvan nagegaan kan
worden ofze al of niet genoemd worden in de navertelling. In tabel 9.12 staat een over-

zicht van het gemiddelde aantal gebruikte woorden en her aantal vermelde episodes.
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TABEL 9.12 Gemiddeld aantal woorden en aantal vermelde episodes volksverhaal, per groep.

took afname onalfabeet geletterd

volksverhaal gem. 0 n gem. sd n
aantal woorden Berber 167.13 72.76 8 231.80 77.20 5
aantal episodes (max=25) Berber 17.25 3.73 8 20.40 2.51 5

Er is een grote individuele variatie in de uitvoerigheid waarmee het verhaal wordt na-
verteld, varierend van 7I woorden  [I27]  toI 332 woorden  [I34]:* De acht analfabeten
gebruiken gemiddeld I67 woorden en de vij fgeletterden gemiddeld 232 woorden. Dat
verschil is nier significant (t,=-I.53, p=o·I6). Gemiddeld noemen de analfabeten in
hun navertelling ruim I7 episodes (met een spreiding van I 2-22), de geletterden ver-
melden er gemiddeld ruim 20 (met een spreiding van I8-24). In figuur 9.9 staan de

boxdiagrammen van de analfabeten en geletterden met betrekking tot het aantal ver-
melde episodes.
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FIGuuR 9.9 Boxdiagrammen episodes volksverhaal, Berber, per groep.

De spreiding bij de analfabeten is veel groter dan bij de geletterden, het verschil tussen
de groepen is niet significant (t„=-I.65, p=o.I3). Er zijn twee analfabeten, Demmed
[I26] en Amar [727] die een cruciale episode aan her slot weglaten in hun reproductie
(zij beeindigen beide het verhaal met de constatering dat de vader zijn dochter terug-
vond), alle anderen nemen alle belangrijke episodes op in hun navertelling en laten

hooguit details weg. Ze vermelden bijvoorbeeld niet de rol van de hond ofzeggen niet
expliciet dat de meisjes eerst te eten kregen bij de heks.
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Lastiger is  het om eenduidig na te gaan of de informanten verschillen in de wijze
waarop ze de relaties tussen de gebeurtenissen verwoorden. Het gebruik van voeg-
woorden als 'omdat' of 'zodat' komt ook in het voorgelezen verhaal slechts een enkele
keer voor. Kossman (I997) noemt dat zelfs een van de kenmerken van Berbersprook-
jes: het wordt aan de luisteraar overgelaten wat de reden zou kunnen zijn van een be-
paalde handeling.*' In de meeste gevallen lijken de informanten de oorzaak-gevolg of
middel-doel relaties tussen episodes goed re doorzien, al blijft dat vaak impliciet. Door
drie verschillende beoordelaars worden elf van de dertien vertellingen van de infor-
manten als begrijpelijk en samenhangend beoordeeld, twee niet.14 Voor de analyse
hier wordt alleen gekeken naar eenduidig te markeren elementen, namelijk het expli-
ciete gebruik van middelen om uitingen ofepisodes met elkaar te verbinden en de wij-
ze waarop verwezen wordt naar referenten.

Informanten kunnen al dan niet op verschillende wijzen aanduiden dat de ene epi-
sode op de andere volgt, bijvoorbeeld doorhet gebruik van temporele markeerders als
toen', 'en toen', 'daarna', 'terwijl' en kunnen expliciet gebruik maken van linguYsti-

sche middelen om causaliteit uit te drukken, zoals met de woorden 'want,' 'daardoor'
of'zodat'.  In het Berber zijn die twee typen woorden niet steeds eenduidig te onder-
scheiden, onndat sommige woorden zowel het een als het ander kunnen betekenen
(uca bijvoorbeeld kan zowel met 'toen' als met 'dus' vertaald worden). Enkele voor-

beelden zijn de volgende:
uca ( en dan',  en toen' daarna', ook 'dus')
umi ('toen, op dat moment', ook 'omdat').
uma ( zodat',  om te').
Ami ('totdat').

senni (letterlijk 'van  daar weg;  'vervolgens').
xxenni ('toen', in de context van een vertelling ook 'dus').

..,
minzi C want, omdat').
bac ('zodat', 'om te').
maca ('maar').

ula ('en', 'omdat', alleen gebruikt binnen zinnen).
zega (pas toen)

s uyenni (daarom)

In tabel 9.I3 staat een overzicht van de explicier gebruikte temporele/causale markeer-
ders door de analfabeten en de geletterden. Onder overige staan alle woorden die inci-
denteel voorkomen, zoals rexxu ('nu'), minzi ('want')off uyenni ('daarom').

De acht analfabeten gebruiken gezamenlijk in totaal 28 keer expliciet een tempore-
le of causale markeerder (met een spreiding van 0-7), de vijf geletterden gezamenlijk

49 keer (met een spreiding van 5-Ii). Het leeuwendeel daarvan wordt echter gevormd
door de vooral temporeel gebruikte uca, umi en bij drie geletterden almi (totdat) en
senni (daarna). De analfabeten gebruiken vooral de aanduiding umi, de geletterden



240 Met ongeletterde ogen

uca, die overigens in beide gevallen bijna uitsluitend met 'toen' vertaald zijn. Bij de ge-
letterden is de variatie groter. Omdat het aantal markeerders niet onafhankelijk is van
de lengre van het verhaal (r=o.72, p=o.000), is voor een vergelijking van de groepen
het percentage markeerders berekend op basis van het toraal aantal woorden per na-
vertelling.

TABEL 9.13 Frequenties gebruikte temporele/causale verbindingen volksverhaal, per groep.

gebruikte verbindingiwoorden anaHabeet (n=8) geletterd (n=S)

uco ('toen', 'en dan', 'dus')                                               3                                       15
umi ('toen', 'op dat moment', 'omdat')                               14                                            10
a/mi ('totdat')                                                                        3                                              6
xxenni ('toen')                                                                                3                                                    1
senni ('daarna')                                                                      -                                              5
ula ('en')                                                                        -                                         1
maca ('maar')                                                           1                                      2
bac ('zodat')                                                                   -                                         2
overige                                                             4                                  7

totaal                                                                                  28                                            49

gemiddeld (sd) 3.SO (2.88) 9.80 (2.86)

7 -                                                                                                                          t-waarde

6·                                                            tll=  4.00**

1 5.
*   4.

6                                         1- 3•
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FIGUUR 9.10 Boxdiagrammen percentage temporele/causale markeerders per groep.
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In figuur 9.Io staan de boxdiagrammen van her percentage expliciet gebruikte tempo-
rele/causale markeerders per groep,

De analfabeten gebruiken gemiddeld I.75% van de woorden als expliciet verbin-
dingswoord, de geletterden gemiddeld 4.36%. Dat verschil is significant (t„=-4.00,
p=o.00).*i

Ook is gekeken naar de wijze waarop verwezen wordt naar referenten. Op twee analfa-
beten na introduceren alle informanten het eerste personage expliciet onbepaald (ij n
waryaL 'een man'). Alleen Hatfa [64] en Demmed [I26] beginnen hun verrelling alsof
de luisteraar de personages al kent: "Hun moeder was gestorven", zegt Hatfa en Dem-
med begint met "Ze liet haar vader hertrouwen" (vergelijk ook Arkem). De continue-
ring van een referent wordt door bijna alle informanten aangegeven met ofwel het

derde-persoonsprefix bij het werkwoord (bijvoorbeeld tbenas, 'ze-zei') ofwel door het
betrekkelijke voornaamwoord nni (ggseboa nni'over die zeven'). Een nieuwe referent
wordt door elf van de dertien informanten opnieuw expliciet onbepaald geintro-
duceerd ("een andere vrouw", "een licht", "een ver land"). Twee analfabete informan-
ten, Hatfa en Demmed, gebruiken geen enkele keer onbepaaldheid, alle overigen
doen dat bij elke nieuwe entiteit in het verhaal, met uitzondering van de eerste intro-
ductie van de menseneetster, die kennelijk geen onbepaalde introductie behoeft (ver-
gelijk'de koningin') en door bijna iedereen bepaald wordt geintroduceerd.*6 De gelet-
terden introduceren gemiddeld meer dan vijf keer een nieuwe referent met het
onbepaalde il n (gem.=5·40, sd=I.52), de analfabeten gemiddeld bijna vier keer
(gem.=3·62, scI=2.07)· Omgerekend naar rato van de lengte van het verhaal is er in
deze geen verschil tussen de analfabeten en de geletterden (t„=-0.I6, p-0.88).

Samengevat, behoudens verschillen in reactic op de vragen over het fictieve karakter
van het verhaal, zijn er weliswaar grote individuele verschillen in de wijze waarop de
informanten een verhaal navertellen, maar weinig verschillen tussen de analfabeten en
de geletterden. Bijna alle informanten vertellen het verhaal in essentie na en bij de in-

troductie, continuering en wisseling van referenten is er evenmin verschil tussen de

groepen. Alle geletterden vertellen een coherent en samenhangend verhaal, op twee na
doen de analfabeten dat ook. Wel maken de geletterden significant vaker expliciet ge-
bruik van temporeel/causale markeerders.

Samenvatting

In tabel 9.I# staan de belangrijkste verschillen tussen de drie groepen bij de taken nog
eens schematisch samengevat. Een minteken is genoteerd wanneer er geen verschil is
russen de groepen, een plusreken wanneer dat verschil significant is.

De analfabeten verschillen bij de meeste onderdelen significant van de geletterden,
de kleuters bij de meeste onderdelen niet van de analfabeten. Bij zinsimitatie hebben
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de analfabeten vooral moeite met langere samengestelde zinnen en parafraseren ze va-
ker. De kleuters vermelden meer episodes van het beeldverhaal dan de analfabete vol-
wassenen. Bij het navertellen van het volksverhaal is er geen verschil tussen analfabe-
ten en geletterden in her aantal episodes dat ze vermelden en ook niet in het verwilzen
naar referenten, maar wel in het expliciete gebruik van temporeel/causale verbindings-
elementen.

TABEL 9.14 Schematische samenvatting verschillen tussen groepen bij de taken op zins- en tekst-
niveau.

took kleuter- analfabeet- kleuter-

anatfabeet geletterdgeletterd

zinsimitatie (tl )                                                                -                                +

syllogisme                                                     -                       +                       +
episodes beeldverhaal                                   +                     +                     -

samenhang beeldverhaal                             -                   +                   +
episodes volksverhaal                                                                       -
temporele/                                                                            +
causale markeerders volksverhaal

- = geen significant verschil, + = significant verschil

Wat de syllogismen betreft is er een helder en eenduidig onderscheid tussen Iezers en
niet-lezers in de mate waarin ze op basis van de proposities een syllogisme oplossen.
De kinderen verschillen weI van de volwassen niet-lezers in die zin dat 66n type argu-
mentatie (het afwijzen van de premisse als niet-realistisch) alleen door volwassenen
wordt gehanteerd. Omdat nagenoeg dezelfde syllogismen zijn gebruikt als in het on-
derzoek van Scribner & Cole (I98I) is een nadere vergelijking van de uitkomsten inte-
ressant. De geletterden uit dit onderzoek hebben een gemiddelde score die redelijk
vergelijkbaar is ma wai ook Scribner & Cole vonden (gemiddeld plusminus 70% cor-
rect), maar de analfabeten uit dit onderzoek hebben gemiddeld een veel lagere score
(gemiddeld 20% correct versus plusminus 70% in het onderzoek van Scribner &
Cole) en het verschil tussen nier-lezers en lezers is hier groot en significant, terwij 1
Scribner & Cole geen effect vonden van geletterdheid. De uitkomsten van deze taak
passen veel beter bij wat Luria (I976) vond en het is opmerkelijk om te zien dat de ge-
gevens die Luria in de jaren dertig in Oezbekistan vond, op bijna identieke wijze opge-
tekend zijn in Nederland aan het einde van de twintigste eeuw. Omdat Scribner &
Cole in hun eerste onderzoek COnSIateerden dat veel informanten op basis van eigen
ervaringen redeneerden, be(lachten zij in een vervolg-experiment syllogismen die de
inbreng van de eigen ervaringen zouden beperken. Dat bleek ook het geval. In dit on-
derzoek hadden diezelfde syllogismen die uitwerking in het geheel niet. Integendeel
bijna, want veel informanten brengen niettemin hun ervaringen met bijvoorbeeld ste-
nen of de maan in, en anderen brengen hun gebrek aan ervaring in als reden om geen
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oordeel te kunnen vellen.,7 Logica kan de analfabeten in elk geval niet ontzegd wor-
den (op dat punt kunnen Scribner & Cole bijgevallen worden); misschien is het wel
veel logischer om te reageren zoals een decl van de analfabeten deed: "Er bestaan hele-

.maal geen landen waar alle vrouwen getrouwd zijn. Misschien is de interessante vraag
weI, waarom de geletterden, op een enkeling na, niet of nauwelijks op deze manier rea-
geren. In het slothoofdstuk wordt hierop teruggekomen.

De verschillen tussen de groepen bij het beeldverhaal lijken vooral een gevolg van

onderwijservaring. in tweeerlei zin in dir geval: de ervaringen met beeld (en dan vooral
beeldconventies) en ervaringen in het vertellen van verhalen bij afbeeldingen. De
analfabeten zijn in beide relatiefonervaren; zij hebben inmiddels al heel wat ervaring

opgedaan met afbeeldingen, maar in de meeste gevallen met geisoleerde afbeeldingen
die in het kader van woordenschat Nederlands vooral benoemd moeten worden, en in
iets mindere mate met gebeurtenissen op afl)eeldingen (vaak foto's) die beschreven
moeten worden. Dat is ook wat een deel van hen doet bij her beeldverhaal, ook al is in
alle gevallen uitdrukkelijk naar voren gebracht dat het om een verhaal gaat. Het feit
dat enkele afl)eeldingen verkeerd geYnterpreteerd worden, heeft waarschijnlijk niet zo-
zeer met hun waarneming, of met waarnemen in het twee-dimensionele vlak te ma-
ken, maar meer met het feit dat bijvoorbeeld beeldkenmerken die beweging zouden
moeten suggereren (zoals bij her vallen ofhet huppelen) niet bekend zijn. Dat de kleu-
ters in deze beter presteren en minder verschillen van de geletterden, heeft ongetwij-
feld Ie maken met her feit dat zij juist wel veel ervaring hebben opgedaan met het be-
kijken van en vertellen bij beeldverhalen. Wel is het met linguistische middelen
aanbrengen van samenhang blijkbaar moeilijker voor niet-lezers dan voor lezers, want
in dit opzicht verschillen de beide groepen niet-lezers wel van de geletterden. Dat de

niet-lezers, maar ook een deel van de lezers, op een deiktische manier naar de referen-
ten verwijzen, zal ookeen gevolg zijn van de onderzoekssituatie waarin zowel de infor-
mant als de onderzoeker de afbeeldingen kunnen zien. Die veronderstelling wordt be-
vestigd door het feit dat bij het volksverhaal de meeste analfabeten geen enkele moeite
hebben met de linguistische verwijzing naar verschillende referenten.

De analfabeten verschillen in grote lijnen weinig van de geletterden in het navertel-
len van een eerder voorgelezen volksverhaal. Alle cruciale episodes zijn aanwezig en de
vertellingen worden, op twee na, als begrijpelijk en samenhangend beoordeeld. Wat

verdwijnt zijn details, niet de cruciale episodes. De groepen verschillen wel in het ex-
pliciete gebruik van temporele/causale markeerders. Dat is temeer interessant, omdat
die in her voorgelezen verhaal weinig voorkomen en omdat het hier het Berber betreft,
dat ook de geletterden niet als geschreven taal kennen. De geletterden voegen kenne-
lijk toe wat hun schrifrverwerving in een andere taal (Arabisch, Frans of Nederlands)
hen geleerd heeft aan linguistische middelen om ook expliciet samenhang aan re bren-
gen. Overigens gebruiken alle informanten vooral temporele markeerders en weinig
causale. In het slothoofdstuk wordt daar nog op ingegaan.
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Conclusies en discussie

Inleiding

Wat weten volwassen analfabeten over schrift en geschreven taal, Wat weten zij over
(structurele) kenmerken van taa12 Verschillen zij in deze van een andere groep niet-
lezers, jonge kinderen? Verschillen zij van laagopgeleide geletterde volwassenen? Zijn
er verschillen tussen de analfabeten onderling  Deze vragen met betrekking tot kennis
van taal en schrift stonden centraal in dit onderzoek. De eerste vraag (kennis van
schrift) kwam voort uit onderzoek naar ontluikende geletterdheid van jonge kinderen,
onderzoek dat nooit eerder bij volwassen analfabeten is uitgevoerd. De vraag naar
kennis van taal werd gemotiveerd door enerzijds de 'geletterdheidshypothese' van
Olson (I994), die ervan uitgaat dat veranderingen in denken over taal een gevolg zijn
van systematische kennismaking met een schriftsysteem, en anderzijds ontwikke-
lings-hypotheses als die van Karmiloff-Smith et al. (I996), waarin dergelijke verande-
ringen vooral worden toegeschreven aan de vroege ontwikkeling van  taal of cognitie.
Analfabete volwassenen vormen een proef op de som voor die contrasterende hypo-
theses, omdat zij anders dan jonge kinderen ervaren taaigebruikers zijn, maar net als
jonge kinderen niet systematisch kennis hebben gemaakt met geschreven taal. De ge-
letterdheidshypothese voorspelt immers vooral verschillen tussen niet-lezers (kleuters
en analfabeten) en lezers, terwijl de ontwikkelingshypotheses vooral verschillen voor-
spellen tussen kinderen en volwassenen (analfabeten en geletterden).

In hoofdstuk 2 werd opgemerkt dat de al dan niet gevonden verschillen tussen analfa-
beten en geletterden soms meer te maken hebben met de selectie van informanten dan
met een reele toetsing van de effecten van geletterdheid. Wanneer analfabeten vergele-
ken worden met relatiefhoogopgeleiden, is de kans groot dat opleidingsniveau en niet
geletterdheid oorzaak is van de gevonden verschillen tussen groepen. Wanneer vol-
wassen lezers vergeleken worden met volwassenen die ondanks minstens zes jaar on-
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derwijs niet hebben leren lezen, worden ongetwijfeld verschillen gevonden, maar
waarschijnlijk niet de hier bedoelde. In dit onderzoek werd gekozen voor analfabete
en geletterde volwassenen die, behalve in hun leesvaardigheid, zo min mogelijk van el-
kaar verschilden.' Nederlandse volwassenen die niet (goed) kunnen lezen zijn bijna al-
tijd minstens zes jaar naar school geweest. Daarom werden de analfabete informanten
gezocht onder allochione volwassenen die als kind geen of slechts weinig onderwijs
hadden gevolgd en in de meeste gevallen net begonnen waren met alfabetiseringson-
derwijs.* Voor de geletterde referentiegroep werden informanten uit corresponderen-
de etnische groepen geselecteerd die ongeveer vier jaar basisonderwijs achter de rug
hadden. Zij waren dus bepaald niet hoogopgeleid, maar konden wel een eenvoudige
tekst vlot en met begrip lezen. De kleuters werden eveneens geselecteerd uit dezelfde
ernische en sociale groepen als de volwassenen. Een gevolg van deze selectieprocedure
was dat het onderzoek werd uitgevoerd in vier talen (Berber, Turks, Somalisch en Ne-
derlands). Het onderzoek bij de analfabete volwassenen werd zoveel mogelijk afgeno-
men in hun moedertaal; een Uitzondering werd gemaakt voor informanten die al op
relatiefjonge leeftijd naar Nederland waren gekomen en het Nederlands redelijk goed
beheersten. Bij de meeste kleuters moest afgezien worden van afname in de moeder-
taal: afname in her Nederlands bleek gemakkelijker te zijn. Het onderzoek werd uitge-
voerd bij 25 analfaberen, 24 kleuters en 23 laagopgeleide volwassenen voor het meren-
deel afkomstig uit Marokko, Turkile en Somalie. Wat eerst een nadeel leek, vier
verschillende afnametalen, bleek dat bij nader inzien niet te zijn. Wanneer analfabeten
in vier verschillende talen op dezelfde wijze reageren op vragen over taal, zegt dat im
mers meer over een analfabete kijk op taal dan wanneer de gegevens uitsluitend in 66n
taal verzameld zouden zijn.

In eerder onderzoek zijn de resultaten van volwassen analfabeten weliswaar vergele-
ken met wat soortgelijk onderzoek bij kinderen opleverde, maar nooit eerder zijn aan
deze twee groepen niet-lezers dezelfde onderzoekstaken voorgelegd. In dit onderzoek
is dat wel gedaan. Er is gebruik gemaakt van experimentele taken uk eerder onderzoek

met daarbij de nadruk op die onderdelen die eerder tot tegenstrijdige uitkomsten had-
den geleid. Omdat in dit onderzoek de analfabeten de kerngroep van informanten
vormen, was her zaak (naast de vergelijking met de twee referentiegroepen) hun den-
ken over schrift en taal zo goed mogelijk te exploreren. Daarom werd telkens, na een
eerste standaardvraag, zo veel mogelijk doorgevraagd. Dat bleek niet altijd even ge-
makkelijk. Een vraag als "Waarom denk je dat " interpreteerden ze vaak als een indi-
catie van een verkeerd antwoord. Een vraag als "Hoe weer je dat " had die negatieve
connotatie veel minder.

Anders dan in veel literatuur is in deze studie systematisch onderscheid gemaakt
tussen reflectie op geschreven taal en op gesproken taal.3 Voor wat de kennis van
schrift betreft werd nagegaan of de informanten grafemen kenden,  of ze geschreven
omgevingstaal konden interpreteren, of ze schrift konden onderscheiden van andere
visuele symbolen en welke ideeen ze hadden over de correspondentie tussen schrift en
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spraak en over geschreven claI. Hun kennis van taal werd nagegaan op her niveau van
de fonologie, van her woord en van de tekst. Op het niveau van de fonologie werd na-
gegaan ofde informanten konden rijmen en rijm konden beoordelen en, in beperkte
mate, of ze in staat waren tor sublexicale segmentatie. Op het niveau van het woord
werd nagegaan ofde informanten differentieerden tussen woord en referent en in wel-
ke mate ze vertrouwd waren met de linguistische eenheid woord, bijvoorbeeld aan de
hand van het geven van voorbeelden van woorden, het beoordelen van diverse uitin-
gen op woordstatils en het segmenteren van zinnen. Op het niveau van zin en tekst,
ten slotte, werd nagegaan of de informanten zinnen al dan niet letterlijk konden her-
halen, op welke wijze zij syllogismen oplosten en op welke wijze ze samenhang aan-
brachten in het vertellen van een beeldverhaal en het navertellen van een verhaal uit de
eigen cultuur.

De volwassen analfabeten uit dir onderzoek zijn als kind niet of nauwelijks naar
school geweest. De meesten van hen hebben inmiddels een begin gemaakt met alfabe-
tiseringsonderwijs. In de overige achtergrondgegevens wijken zij niet afvan de laagop-
geleide geletterden uit dir onderzoek. De meesten zijn net als hun partners al geruime
tijd in Nederland, hebben geen of laaggeschoold werk en typeren zichzelf als taalge-
bruikers die het beste, het liefste en het meeste hun moedertaal spreken. De analfabe-
ten schatten hun eigen kennis van tijd en getal hoger in dan in het onderwijs vaak ge-
beurt. Zij vragen zich bijvoorbeeld verbaasd af waarom de onderzoeker denkt dat zij
de klok of de dagen van de week nier zouden beheersen. Het maken van eenvoudige
berekeningen vinden de meesten wel lastig. De analfabeten verschillen overigens wel
significant van de geletterden in scores op de Raven Standard Progressive Matrices,
hoewel de scores bij beide groepen laag zijn (zie ook de paragraaf'Kennis van taal').
De analfabeten hebben bijna allemaal een lezer/schrijver in hun directe nabijheid en
zijn vertrouwd met diverse, vooral pragmatische functies van schriftgebruik.

In dit slothoofdstuk ligt de nadruk op een interpretatie van de uitkomsten bij de vol-
wassen analfabeten in het licht van de onderzoeksvragen en van bevindingen van an-
dere onderzoekers. Wai de kleuters betreft worden alleen een paar saillante gegevens

besproken. Achtereenvolgens wordt ingegaan op de drie onderzoeksvragen over ken-
nis van schrift, kennis van taal en over verschillen tussen de analfabeten onderling.

Kennis van schrift

Simulatie van lees- en schrijfgedrag, een onderzoeksprocedure die bij jonge kinderen
af en  toe een fascinerend zicht geeft op hun opvattingen over schrift en geschreven
taal, komt voor volwassen analfabeten nauwelijks in aanmerking. Zij geven, wanneer
zo'n taak wordt voorgelegd, vaak meteen te kennen dat ze niet kunnen lezen en schrij
ven en weigeren uitvoering.4



248 Met ongeletterde ogen

Niettemin stellen de uitkomsten van de wel gehanteerde instrumenten goed in
staat om de kennis van schrift en geschreven taal van de analfabeten te relateren aan
wat bekend is over ontluikende geletterdheid van jonge kinderen. Dat geldi zowel
voor hun kennis van grafische kenmerken van schrift als voor hun vaardigheid in het
lezen van 'environmental print' en hun kennis van en opvattingen over de sarnenhang
tussen gesproken en geschreven raal (de code en her register). In tabel IO.1 worden de
uitkomsten van de paarsgewijze vergelijkingen nog eens schematisch samengevat. Dat
beide groepen niet-lezers bil dir onderdeel significant van de lezers zullen verschillen,
was uit de aard der zaak te verwachten. Bij de eerste onderzoeksvraag ging het dan ook
vooral om de vergelijking van beide groepen niet-lezers: de kleuters en de analfabeten

TABEL 10.1 Schematische samenvatting paarsgewijze vergelijking van groepen bij kennis van
schrift.

took      -----_ kleut£r-qnal.lok,t_
_

analfabeet-geletterd kieuter-geletterd

grafemen                                           +                            +                            +
opschriften                                          -                            +                            +
logo'S                                            -                          +                          +
tekens                                     -                       -                      -

schrift-spraak                                      +                             +                            +
eigenschappen schrijftaal                    -                        +                        +
+ = significant verschil, - = geen significant verschil

De paarsgewijze vergelijkingen in tabel IO. I laten zien dat de volwassen analfabeten
net als de jonge kinderen eenvoudige woorden niet alleen niet zelfstandig kunnen le-
zen (dat was al een selectie-criterium), maar dat ze evenals jonge kinderen geschreven

omgevingswoorden ook niet op een andere manier herkennen. Logo's herkennen ze
alleen wanneer er sprake is van duidelijke beeldkenmerken (zoals de bogen van
McDonalds). Net als de kleuters weten zi  schrifttekens goed te onderscheiden van an-
dere visuele symbolen als afbeeldingen of geometrische figuren. Hoewel  hun Opvat-
tingen over wat wel en niet geschreven kan worden varieren, vinden ze bijna allemaal
dat wat op schrift gezet wordr waar moer zijn en status moet hebben. Sommigen vin-
den dat alleen naamwoorden opgeschreven kunnen worden, anderen dat iets een dui-

delijk schriftgebruiksdoel moet dienen en bijvoorbeeld in een advertentie of briefzou
moeten kunnen staan. De kleuters noemen het gebruiksdoel niet. De analfabeten we-
ten goed waar schrift toe dient en noemen een grote variatie aan functies en gebruik
van geschreven taal. Zij kennen significant meer letters dan de kleuters en realiseren
zich ook beter dat schrift gesproken taal representeert.

Hier wordt slechts rerloops ingegaan op de bevindingen bij de kleuters in relatie tot
de beschikbare onderzoeksliteratuur. Her blijkt dat de kennis van schrift van de kleu-
ters in dit onderzoek beperkter is dan die van kleuters uit veel vergelijkbaar onderzoek
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naar ontluikende geletterdheid.' De gegevens ondersteunen de suggestie van Ander-
son & Matthews (I999) dat de theorievorming over ontluikende geletterdheid goed
aansluit bij de opvoedingspraktijken in middle-class gezinnen, maar nader onderzoek
verdient als het gaat om kinderen Uit minder geletterde milieus.

Uit bovenstaande samenvatting kan geconcludeerd worden dat beide groepen
niet-lezers veel overeenkomsten vertonen in hun kennis van schrift. Voor zover er ver-
schillen zijn tussen kieuters en analfabeten, zijn die te verklaren vanuit opgedane leer-

ervaringen en illustreren ze dat er grenzen zijn aan wat informele crvaringen met
schrift vermogen. Verder kan geconcludeerd worden dat inzake kennis van functies en
gebruik van her schrift, de dichotomie tussen geletterd en ongeletterd genuanceerd
moet worden (Wagner, I993; Koch, I997) Beide conclusies worden hier nader toege-
licht.

De buitenkant van het schrift (de vorm) heeft weinig geheimen voor de analfabeten:
ze weten goed hoe schrift eruit ziet, herkennen meerdere schriftsystemen en kennen
heel wat letters van het Latijnse alfabet, al is de herkenning van distinctieve kenmerken
soms weinig stabiel. Daarin komen ze overeen met de kleuters in dit onderzoek en met
de jonge pre-lezers uit eerdere studies (Levine, I977; Sulzby & Teale, 199Ii Bialystok,
I995)·

Volwassen analfabeten die veel met schrift in aanraking komen en die at veel grafe-
men kennen, leren niet spontaan lezen en kunnen frequent voorkomende omgevings-
taal ook niet op een andere manier interpreteren, zoals bijvoorbeeld op basis van visu-
ele kenmerken als lengte, contour of saillante letters. Evenals bij jonge kinderen blijft
er van 'environmental reading' weinig over als de oorspronkelijke context van de om-
gevingstaal ontbreekt (Masonheimer et al. 1984; Bialystok, I995). Als er iets herkend
wordt, dan is dat op basis van contextkenmerken, en niet van orthografische informa-
tie.

Wat de visie op de correspondentie tussen gesproken en geschreven taal betreft, zijn
er grote verschillen tussen de analfabeten onderling, maar gezamentilk verregenwoor-
digen zij het hele scala aan stadia dat onder meer Ferreiro (I985b, I997) en Homer &
Olson (1999) aantroffen bij jonge kinderen. Dat scala loopt van een emblematische, fi-
guratieve opvatting van geschreven taal (een schriftteken representeert een object) tot
en met de beginnende lezer die weet dat elk schriftteken in het Latijnse alfabet staat
voor een segment van de gesproken taal. De meest 'primitieve' opvatting geldt voor
slechts enkele informanten die een correspondentie verwachten tussen geschreven taal
en referenten. Sommige andere analfabeten weten wei globaal dat de gesproken Uiting
is weergegeven op papier, maar weten niet hoe. Weer anderen verwachten van naam-
woorden ofsemantisch pregnante adjectieven of verba weI dat ze een plaats hebben in
de geschreven uiting, maar nier van grammaticale elementen als voorzetsels of lidwoor-
den. Zij negeren de in hun ogen onbeduidende functiewoorden. Ten slotte zijn er de
informanten, die alle kenmerken van de beginnende lezer vertonen. Zij komen overeen
met wat Ehri (I99I) aanduidt als de'phonetic cue' lezers, die nog met volledig zelfstan-
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dig kunnen lezen, maar al wei zoveel kennis hebben van grafeem-foneem combinaties
dat ze op basis van enkele letters (vooral beginletters) aan kunnen geven war op een be-
paalde plaats zou kunnen staan. Olson (I997) merkt ten aanzien van jonge kinderen
op, dat er een opvallende parallel is tussen de historische ontwikkeling van schriftsyste-
men (van pictografisch naar ideografisch/logografisch tot uiteindelijk fonografisch) en
de denkbeelden die jonge kinderen er achtereenvolgens op nahouden. Zo duurt het
bijvoorbeeld lang voordat jonge kinderen aan grammaticale functies een eigenstandige
plaats toekennen in een geschreven zin (zie ook de paragraaf 'Kennis van taal'). Omdat
dit geen longitudinaal onderzoek was en er geen gegevens zijn over de periode na her al-
faberiseringsonderwijs, kan nier vastgesteld worden of het om stadia gaat die ook vol-
wassen analfabeten doorlopen, of om individuele verschillen. Uit eerder onderzoek
naar verwerving van geletterdheid van volwassenen kan afgeleid worden dat vanafha
moment dat teksten gelezen worden, de leerders attent raken op wat als afzonderlijk
woord geldt, ook zonder dat docenten daar expliciet op ingaan (Kurvers & Van der
Zouw,  1990).  Producten van beginnende schrijvers kunnen daar overigens een beter
zicht op geven dan het leesgedrag van beginnende lezers.

Dat de volwassen analfabeten in 'print awareness' verder zijn dan de jonge kinde-
ren, kan worden toegeschreven aan het feit dat zij een begin hebben gemaakt met for-
meelleesonderwijs en niet zozeer aan in formele observaties van schriftgebruik. Die in-
terpretatie wordt ondersteund door het feit dat zowel degenen die als kind weI enig
onderwils in her Latijnse alfabet hebben gehad als degenen die al langer op alfabetise-
ringsles zijn, meer kennis demonstreren dan echte beginners.

Inzake de opvattingen over wat wel en niet geschreven kan worden, wijken de me-

ningen van de analfabeten afvan die van de geletterden, die van mening zijn dat elke
gesproken uiting in een schriftelijke versie kan worden omgezet (Pontecorvo, 1997)·
Die afwijkende visie betreft zowel still als inhoud van geschreven taal. De meeste anal-
fabeten in dit onderzoek kennen geschreven taal een status aparte toe, deels omdat ze
nog niet precies weten wat weergegeven wordt in geschreven taal, deels omdat ze vin-
den dat niet alles op papier gezet kan worden. Geschreven taal is voor de meesten in
elk geval niet wat Bloomfield (I973: 2I) in reactie op zijn voorgangers omschreef als
"just a way of recoding language". De visie van de analfabeten op geschreven taal
komt eerder overeen met wat Blanche-Benveniste (I994) fraai omschreefals 'zondags-
taal.' Een uiting moet enige status ofkwaliteit hebben om op schrift gesteld te kunnen
worden en nog meer dan een mondelinge uiting voldoen aan wai Grice (1989) het
maxime van kwaliteit noemt. Alleen ware uitingen kunnen op papier gezet worden.
Watin Somalie waar is, kan volgens sommigen alleen in het Somalisch op schrift gezet
worden en wat in Nederland waar is, alleen in het Nederlands. Geschreven taal stelt in
hun ogen hogere eisen aan formaliteit en beleefdheid, en veel voorbeelden die ze van
schriftgebruik geven, passen in dat beeld van geformaliseerd taalgebruik.6 Andere
analfabeten wilzen vooral op relevantie (een andere maxime van Grice): alleen uitin-
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gen met een in hun ogen reeel schriftgebruiksdoel lenen zich om op schrift gezet te
worden.

De kennis van de volwassen analfabeten over schriftgebruik is vergelijkbaar met de
pragmatisch en religieus georienteerde functies die Heath (1983) registreerde in haar
onderzoek in Tracton en Roadville en die Leseman & De Vries (I990) in Rotterdam
signaleerden. Ze noemen het lezen van de krant, het invullen van formulieren, het
schrijven van brief}es naar de school van de kinderen, het lezen van de Koran, van on-
dertiteling op de televisie, van hijsluirers en advertenties. De op individuele ontplooi-
ing, ontspanning of expressie gerichte functies van lezen ofschrijven worden minder
vaak genoemd. Die kennis sluit aan bij de al genoemde vaststelling van Wagner (I993)
en Koch (I997) dat de dichotomie geletterd-ongeletterd nuancering behoeft. Wagner
herinnert eraan dat het idee van universele geletterdheid (iedereen moet kunnen le-
zen, dus ik ook) nogal westers is en dat veel samenlevingen geletterd zijn (ofwaren) op
basis van een vorm van arbeidsdeling. Iedereen kan gebruik maken van geschreven
taal, maar niet iedereen hoeft zelfte kunnen lezen en schrijven. Koch (I997) hanteert,
sprekend over de Middeleeuwen, de term 'quasi-literates'. Daarmee doelt hij op anal-
fabeten die participeren in de geletterde instituties van hun omgeving zonder het me-
dium zelf te beheersen en die volgens hem niet gelijkgesteld moeten worden met on-
geletterden uit geheel orale samenlevingen.

De analfabeten in dit onderzoek passen goed in dir beeld van ongeletterden in een
schriftcultuur. Zij zijn zich heel wel bewust van het feit dat ze in een geletterde samen-
leving leven, kennen diverse functies van geschreven taal, leven remidden van lezers en
schrijvers en zien met regelmaat diverse toepassingen van schriftgebruik. Zij typeren
zichzelf ook als de 'quasi-literates' van  Koch die heel goed weten wat geschreven taal

vermag, zonder dat ze zelf de kunst van het ontcijferen beheersen:  "Ik kan wel  in de
.krant kilken, maar dan weet ik nog niet wai er staat . Tot hun spijt overigens, want

uitspraken als "je bent geen mens als je niet kunt lezen" laten zien dat ze maar al te
graag tot de ingewilden willen behoren.

Kennis van taal

Vele malen is al gebleken dat hetfoneem niet bestaat in het denken over en manipule-
ren van taal door niet-lezers, zowel kinderen als volwassenen. Om die reden is fo-
neemmanipulatie in dit onderzoek dan ook slechts beperkt onderzocht. Niettemin
kan die conclusie opnieuw bevestigd worden. De volwassen analfabeten geven immers
te kennen dat een woord niet gesegmenteerd kan worden ofverdelen meerlettergrepi-
ge woorden, net zoals de meeste kleuters dat doen, hooguit in lettergrepen. Ook dat
sluit aan bij eerdere bevindingen waarbij een lettergreep veel gemakkelijker te isoleren

bleek dan een foneem (zie de desbetreffende paragrafen in de hoofdstukken 2 en 3)
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Eerder kwam ook al naar voren dat vaardigheden als rijmen, rijmbeoordeling en
auditieve discriminatie veel gemakkelijker zijn dan foneemmanipulatie en dat het
daarbij kennelijk om andere fonologische vaardigheden gaar (zie hoofdstuk 2 en 3).
Dat rijmen evident veel gemakkelijker is dan foneemmanipulatie wordt in dit onder-
zoek wel voor de kleuters bevestigd, maar niet voor de volwassen analfabeten. De Uit-
komsten bij de kleuters sluiten goed aan bij her tweefactormodel (Muter et al., I998;
Francis, I999) dat fonologische taken herleidt tot een segmentatiefactor, waarop alle

foneemmanipulaties hoog laden, en een andere factor waarop rijm, rijmbeoordeling
en soms ook auditieve discriminatie hoog laden. De eerste factor is afhankelijk van er-
varingen met systematisch onderwijs in de alfabetische schriftcode, de tweede veel
minder (Mommers, I990). Dat verklaart echter niet waarom Edn groep niet-lezers, de
volwassen analfabeten, moeite heeft met eindrijm. In hoofdsruk 7 werd er ter verkla-
ring al op gewezen dat de kleuters de nodige ervaring hebben met rijmen en dat ook de
factor taal een rol kan spelen. In het Turks kunnen de analfabeten redelijk rijmen, ter-
wijl in het Berber en Somalisch vaker met alliteratie (beginrijm) gereageerd wordt.
Een andere mogelijke verklaring voor her verschil tussen de kinderen en de volwassen
analfabeten is dat het rijmen van de kleuters wel als impliciet of'on-line' getypeerd
kan worden, maar dat van de volwassenen minder.7 Voor die interpretatie pleit dat
kleuters vaak met pseudowoorden reageren, terwijl de volwassenen veel vaker uitslui-
tend mer bestaande woorden rijmen. De verschillen tussen de analfabete en de gelet-
terde volwassenen zijn dan overigens alleen te verklaren wanneer verondersteld wordt
dat die automatische on-line reacties van jonge kinderen later enigszins verloren gaan,
en bij (geletterde) volwassenen vervangen worden door een bewust geleerde en vervol-
gens geautomatiseerde, fonologische strategie.8

Bij onderzoek naar het woordconceptgaat het zowel om het kunnen onderscheiden van
woord en referent (metasemantisch) als om kennis van de linguistische eenheid woord
(metalexicaal).

Bijna alle analfabeten vinden dat namen niet verwisseld kunnen worden, omdat
het een gegeven orde verstoort, hetzij van religieuze ("Namen die god gegeven heeft,
mag de mens niet veranderen") hetzij van pragmatische aard ("We zouden elkaar niet
meer begrijpen als we zomaar namen veranderen"). Als dat toch wordt gedaan, kun-
nen zij vragen daarover niet meer beantwoorden. De kieuters kunnen het spel met de
naamsverwisseling over her algemeen wat beter meespelen, wellicht omdat ze in hun
doen-alsof-spel de wereld wel vaker op z'n kop zetten (Chukovsky, I963; Pellegrini &
Gatda, 1993).

De reacties van de analfabeten ondersteunen de conclusie van Scribner & Cole
(I981) dat de uitkomsten niet geYnterpreteerd mogen worden als het niet kunnen
scheiden van woord en referent. Dat ook de analfabeten in dir onderzoek weten dat
het object niet samenvalt met de naam ervan wordt mooi geillustreerd door uitspra-
ken als die van Satma: "Ook al verwissel je de namen, je herkent toch de hond". Scrib-
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ner & Cole trekken een andere conclusie echter nier. de reacties van de analfabeten la-
ten ook zien Cook daarvoor is Satma illustratief) dat veel volwassen analfabeten het
moeilijk vinden de taal toi object van reflecrie te maken en de aandacht op de taal zelf
te richten. Ze kunnen de vragen nier beantwoorden, niet omdat ze denken dat de
naam van een object herzelfde is als her object, maar omdat ze de vragen nier interpre-
teren als vragen over taal maar als vragen over referenten.

Waar bij de vragen over de verwisseling van namen de reacries van de analfabeten
tamelijk homogeen ziin, ziin bij het beoordelen van woordlengte de reacties van de
analfabeten (evenals die van de kleuters) verdeeld: een klein deel wijst systematisch op
de maat van de referent, de overigen reageren wei degelijk op de taal en niet op de refe-
rent. Wel hanteren de meeste analfabeten daarbij een andere strategic dan de geletter-
den, die hun oordeel explicier baseren op het aantal segmenten (lettergrepen, woor-
den of klanken). De meeste analfabeten benaderen  die taak holistisch en hanteren
argumenten als 'het duurt langer' of 'dat is meer awar'. Ook deze uitkomst (een klei-
ner deel van de analfabeten reageert op de referent, een groter deel op raal, maar dan
wel holistisch) sluit aan bij eerder onderzoek.9

Het maken van onderscheid tussen woord en referent is, zo kan geconcludeerd wor-
den, niet het grootste probleem voor de niet-lezers. Die uitkomsten sluiten goed aan bij
bevindingen in de onderzoeksliteratuur dat metasemantische vaardigheden toi de
vroegst beheerste metalinguistische vaardigheden behoren (Gombert, 1992; Doherty,
2000).

Bij de lexicale taken zijn de uitkomsten eenduidiger. De linguistische eenheden die

volgens de schriftconventies in de verschillende talen als woord gemarkeerd moeten

worden, zijn niet de eenheden waarvan de analfabeten zich direct bewust zijn. Dat zijn
ze niet als ze zinnen segmenteren, ook niet als ze voorbeelden geven van diverse woor-
den en lang niet altijd als ze de woordstatus van functiewoorden en zinnen beoordelen

ofop zoek gaan naar een bepaald segment in een geschreven zin. Wat semantisch of
conceptueel een eenheid vormt, zoals een mededeling ofeenheid van referent ofplaats
('de oude man' respectievelijk 'in de winkel') blijft bij elkaar. Daarbij rekent zich een

tweedeling af tussen enerzijds inhoudswoorden als nomina, verba en soms adjectieven
en adverbia en anderzijds functiewoorden als lidwoorden, sommige voorzetsels en
voegwoorden als en of of De laaiste krijgen veel minder vaak de status van woord. In
de segmentatietaak worden die functiewoorden en voegwoorden hoegenaamd niet als
afzonderlijke woorden geisoleerd; ze worden weggelaten of liften mee met inhouds-
woorden. Ze worden in de woordbeoordelingstaak vaak van commentaar voorzien,
omdat er geen duidelijke referent bil hoort, omdat ze "te klein" zijn ofomdat er vol-

" "
gens de analfabeten   nog tets bij hoort  . En biJ de vragen over de correspondentie tus-
sen schrift en spraak krijgen precies die woorden geen eigen plek in de geschreven zin.

Deze uitkomst van het woordconcept van de analfabeten sluit niet aan bij de con-
clusies van Karmiloff-Smith en al. (I996) dat zelfs vierjarigen weinig moeite hebben
maher markeren van woordgrenzen, ook niet bij functiewoorden, en evenmin bij die
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van Scribner & Cole (198I), die geen effect van geletterdheid vonden op ha woord-
concept van de volwassenen in hun onderzoek. Veeleer bevestigen de resultaten de op-
vatting van Ehri (I985) en Olson (I994), dat geletterdheid bewust maakt van wai in de
taalbeschrijving als woord is gaan gelden. Men zou kunnen tegenwerpen dat de gelet-
terden in dir onderzoek die woorden evenmin steeds isoleren, maar die uitzondering
op het woord-voor-woord segmenteren doet zich vooral voor bij afname in het Ber-
ber, de moedertaal die de informanten niet in geschreven vorm kennen.

Voor de opvatting dat elke spreker van een taal weet waar het ene woord eindigt en
het volgende begint (zie hoofdstuk 2), biedt dit onderzoek geen evidentie. Dat lijkt in
tegenspraak met de vaak aangehaalde observatie van Sapir (1970) dat ongeletterde
Nootka-sprekers geen enkele moeite hadden met het woord voor woord dicteren van
zinnen, maar dat hoeft het geenszins te zijn: de indianen van Sapir deden waarschijn-
lijk hetzelfde waI de analfabeten in dit onderzoek ook doen. Zijn observaties betreffen
echter een polysynthetische taal, waarin de grammaticale functies waar analfabeten
juist moeite mee hebben, niet of nauwelijks als afzonderlijke woorden bestaan. Een
twee(ie argument dat vaak wordt aangehaald om aan te geven dat sprekers van een taal

geen enkele moeite hebben met het markeren van woordgrenzen, komt van Gelb
(I963), die vaststelde dat her woord al in de oudste schriftsystemen als eenheid werd
gebruikt. Maar ook dat is geen contra-indicatie: de'woorden' in die eerste schriftsyste-
men zijn immers de woorden waaraan ook de analfabeten vaak een woordstatus toe-
kennen.  Man  /  eten  / vis bijvoorbeeld was in die eerste woordschriften de grafische
weergave van een uiting als "De man eet een vis". De grammaticale details, zo werd
verondersteld,  kon de lezer zelf wel toevoegen (cf. Sampson, I985; DeFrancis,  I989;
Olson, 1996).10

Her foneem en het woord zijn linguistische eenheden waar de analfabeten zich niet
primair van bewust zijn. Niet toevallig wellicht zijn dat ook de twee eenheden waar-
over in de linguistiek de laaiste jaren (opnieuw) discussie is onistaan. Zo verbaast de
linguYst Spencer zich al in I99I over de naar zijn oordeel buitensporige aandacht (en
die is sindsdien alleen maar toegenomen) voor fonemisch bewusizijn in de literatuur
over aanvankelijk lezen, terwijl in de linguistiek het problematische foneem volgens
hem al lang heeft plaatsgemaakt voor hogere eenheden als de lettergreep." Onder
meer Adams (1990) en Treiman (1992) wijzen op de onderschatte rol van 'aanzet-rijm'
Conset-rime) als relevante fonologische parameter en Dupoux & Mehler (1992) zijn
van oordeel dat in de presentatie van 'on-line' studies naar taalverwerking veel meer
rekening gehouden moet worden met geletterdheid, omdat die representaties kan toe-
voegen die er eerder niet waren. Morais & Kolinksy (i995) beamen het laaiste wanneer
ze vaststellen dat in experimenten rond spraakperceptie geletterde en ongeletterde vol-
wassenen bij sommige onderdelen verschillende procedures lijken te hanteren.

Wat het woord betreft is al vastgesteld dat orale talen als her Vai en her Berber geen

equivalent hebben voor de term 'woord' zoals het Nederlands of het Engels die ken-
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nen. Olson (I994) wijst erop dat de Engelse term 'woord' in de zin van linguistische
eenheid pas in zwang kwam na I400 en dat de oudere betekenis ved ruimer is en vaak

I 2

betrekking had op een complete uiting (vergelijk awar in her Berber).
Onder meer Blanche-Benveniste (I997) vraagt zich afofhet niet hoog tijd wordt on-

derscheid Ie maken tussen 'word in the system' en 'word in the utterance' en verschil-
lende talen nog eens Ie bezien naar de mate waarin die twee uiteenlopen dan wel sa-
menvallen. Het Nootka van Sapir (I970) zou wel eens goed kunnen passen in wat zij
talen noemI waarin 'word in the system' en 'word in the utterance' samenvallen.
Backus (in druk), ten slotte, vraagt zich af of de theorievorming over de organisatie van
het lexicon niet aan herziening toe is, nu steeds duidelijker wordi dat bil code-swit-

ching vaak semantische of conceptuele eenheden de eenheid van insertie vormen en
niet 'woorden' in de grammaticale betekenis van de term.

WaI de taken op zins- en tekstniveau betreft, springen twee uitkomsten het meest in
het oog.'3

Ongeletterden maken bij het nazeggen van zinnen ofhet vertellen van een verhaal
minder expliciet gebruik van linguistische middelen om zinnen of zinsdelen (hierar-
chisch) met elkaar in verband te brengen. Bij zinsimitatie wordt weliswaar bijna
steeds, een enkele uitzondering daargelaten, de boodschap herhaald, maar tamelijk
systematisch worden de ingebedde zinnen vereenvoudigd tot enkelvoudige zinnen.
Bij het (na)vertellen van een verhaal uit de eigen cultuur zijn de analfabeten (op een

enkeling na) net als de geletterden goed in seat de kerngebeurtenissen uit het verhaal
op een begrijpelijke wijze te vertellen en de verwijzingen naar referenten correct aan te

duiden, maar zij maken wel veel minder gebruik van expliciete temporele/causale
markeerders. Dat lijkt op een van de meest genoemde kenmerken van oraliteit, name-
lijk nevenschikking in plaats van onderschikking (Chafe, I986; Ong, I982; Olson,
I994)· Lezers, die meer vertrouwd zijn met het schrifiregister dat bij gebrek aan

niet-linguistische context explicieter moet zijn, maken ook als ze vertellen kennelijk
meer gebruik van zulke linguistische middelen.

Op de tweede plaats vati op dat beide groepen niet-lezers heel anders reageren op
syllogismen dan de geletterden.,4 De scores van de geletterden uit dit onderzoek zijn
vergelijkbaar met wat ook Scribner & Cole (198I) vonden, maar die van de analfabeten
zijn veellager. Her significante verschil tussen niet-lezers en lezers past veel beter bij wat
Luria (I976) vond. In dir geval is het onwaarschijnlijk dat de keuze van de concrete
items de verschillen in uitkomst met Scribner & Cole kan verklaren, want op 66n na
zijn dezelfde syllogismen gebruikt. Het verschil tussen analfabeten en geletterden kan
in dit geval al evenmin voortkomen uit her feit dat de geletterden uitvoerig hebben ge-
oefend met syllogismen. Zij hebben immers niet meer dan basisonderwijs gevolgd en
het is hoogst onwaarschijnlijk dat 'les in syllogismen' tot de leerstof behoorde.

Her is ook onwaarschijnlijk dat het verschil in reacties voortkomt uit het feit dat
analfabeten niet logisch kunnen denken. Allemaal begrepen ze bij het Berbersprookje
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de'logica' van her wisselen van plaats en het is bepaald niet onlogisch, zoals ook Scrib-
ner & Cole (I98I) terecht opmerken, bij een syllogisme te reageren met. "Er zijn hele-
maal geen landen waar alle vrouwen getrouwd zijn". Het verschil tussen de groepen
wordt waarschijnlijk meer bepaald door lees- en schrijfonderwijs, dat meer dan welke
vorm van taalgebruik ook, attendeert op taal of tekst waarbij de woorden vooral of uit-
sluitend naar elkaar verwijzen." Olson (I994) noemI her syllogisme her prototype van
de geletterde 'discourse: Ong (1982:53)  merkt in dit verband op: "

[Fernandez] point-
ed out that a syllogism is self-contained: its conclusions are derived from its premisses
only. He notes that persons not academically educated are not acquinted with this
special ground rule but tend rather in their interpretation ofgiven statements, in a syl-
logism as elsewhere, to go beyond the statements themselves, as one does normally in
real life situations or in riddles, common in oral cultures. I would add the observation
that the syllogism is thus like a text, fixed, boxed off, isolated". Blijkbaar is dat werken
met een gesloten systeem van uitspraken iets war beginnende lezers nog moeten leren.
Informant Latini [59], die als kind twee jaar onderwijs heeft gehad, verwoordt die
overgang van analfabeer naar geletterde heel precies als hij bij het eerste her beste syllo-
gisme de vraag stelt: "Wat moet ik doen? Mijn mening geven of reageren op jouw
woorden " De analfabeten in dit onderzoek doen het eerste, de geletterden reageren

I6

op de woorden van de interviewer.

De analfabeten verbinden, overigens niet alleen bij deze taak, aangeboden uitingen ta-
melijk systematisch met de stand van zaken in de wereld zoals zij die kennen, zoals

overigens in andere situaties iedereen zou doen. Hun reacties lijken op die van de cur-
sisten uit een alfabetiseringsgroep die na lezing van een tekst belangstellend informe-
ren hoe het nu is met de hoofdpersoon of die bij hun eigen kennis te rade gaan als ze
vragen bij een tekst moeten beantwoorden (zie hoofdstuk I). De reacties van de analfa-
beten die van mening zijn dat de personages uit de verhalen daadwerkelijk bestaan,
passen evenzeer in dat patroon. Het kost kennelijk leertijd om een tekst te zien als het
op zichzelf staande product waar het onderwijs in tekst verklaren veel gebruik van
maakt. "Separating 'Things of the imagination' from life: Learning to read and write"
noemde Heath (1986: 156) dat ooit. Hun spreken over taal en rekst is in hoge mate'ge-
contextualiseerd'

In tabel 10.2 staan de uitkomsten van de paarsgewijze vergelijking van de groepen in-
zake kennis van taal nog een keer schematisch samengevat. De geletterdheidshypothe-
se voorspelt vooral dat niet-lezers van lezers zullen verschillen (een patroon - + +), de
ontwikkelingshypotheses dat de kinderen afwijkend reageren van beide groepen vol-
wassenen (een patroon + - +).

Uit dit overzicht blijkt dat de uitkomsten van dit onderzoek meer steun bieden
voor de geletterdheidshypothese dan voor de ontwikkelingshypotheses:7 De gelet-
terdheidshypothese voorspelde immers grotere verschillen tussen lezers en niet-lezers
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dan tussen kinderen en volwassenen. Dat is precies wat gevonden wordt, zowel op fo-
nologisch niveau, op woordniveau, als op het niveau waar uitingen met elkaar in ver-
band gebracht worden. Zeven van de elf taken laten het door de geletterdheidshypo-
these voorspelde patroon zien en de vier uitkomsten die daarvan afwijken (rijmen,
episodes beeldverhaal, objectivatie en zinsimitarie), geven evenmin steun aan de ont-
wikkelingshypotheses:8 De afwijkende uitkomsten (wei verschil tussen kleuters en
analfabeten, maar niet tussen kleuters en geletterden) worden door geen van de mo-
dellen voorspeld. Die laten zich her best verklaren vanuit de onderwijservaring van
kleuters. I9

TABEL 10.2 Schematische samenvatting paarsgewijze vergelijking van groepen bij kennis van taal.

taak kleuter-onalfabeet andfobeet-geletterd kleuter-geletterd

rlimen                                                     +                         +
woordsegmentatie (in fonemen)                     -                         +                          +
objectivatie                                              +                         +                          -
woordlengte                                             -                         +                          +
woordconcept ./+                     +                    -/+

woordbeoordeling (tl )                                             -                                   +                                   +

zinssegmentatie                                         -                         +                          +
zinsimitatie (tl )                                                          -                                   +                                    -

syllogisme                                                -                         +                          +
episodes beeldverhaal                              +                       +                        -

samenhang beeldverhaal                         -                     +                      +

+ = significant verschil, - = geen significant verschil, -/+ = wisselend

Dir onderzoek bevestigt vooral wat op diverse wijzen door Luria (1976), Ong (I982) en
Olson (1994; I997) is betoogd. Systematische kennismaking met geschreven taal leert
op een andere manier luisteren naar taal en geeft toegang toI een andere representatie
van taal dan die van de orale praktijk (Blanche-Benveniste, 1994)· Taal is voor de
meeste analfabeten een referentieel systeem en een communicatiemedium, maar niet
zonder meer ook een te analyseren object Cop verschillen tussen de analfabeten onder-
ling wordt in de volgende paragraaf ingegaan). Dat wordr taal kennelijk pas bij ken-

nismaking met een gematerialiseerde versie ervan op schrift. Dat bleek nier alleen uit
de reacties op de instructies ("Wat moet ik verdelen ") maar op tal van manieren ook
uit de antwoorden bij de taken. Als de analfabeten uitingen op hun schrijfbaarheid be-
oordelen, letten ze op waarachtigheid en begrijpelijkheid. Als ze voorbeelden geven
van woorden, noemen ze speech acts' ofconcrete objecten en activiteiten. /Us ze pra-
ten over eenheden van taal, spreken ze over de werkelijkheid of over het communica-
tieve domein waarin mededelingen gedaan warden. Als ze zinnen segmenteren, han-
teren ze veeleer semantische dan linguistische strategieen. Als ze syllogismen oplossen,

baseren ze zich op hun kennis van de wereld en niet op de premissen. Er wordt ook
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door de analfabeten veel gereflecteerd, maar vooral op de inhoud van wat gezegd
wordt in relatie tot hun kennis van de wereld of op hoe iets gezegd wordt (beleefd o f
niet bijvoorbeeld), maar niet op de taalvormen zelf.

De uitkomsten die afwijken van het algemene beeld, zoals het rijmen van de kleu-
ters,  roepen de vraag op of het ter verklaring van de uitkomsten niet voldoende is om
aan te sluiten bij de 'Praxistheorie' die Scribner & Cole (1981) naar voren brengen als
alternatief voor de geletterdheidshypothese: niet geletterdheid bepaalt wat mensen
weren en denken over taal, maar hun concrete ervaringen met bepaalde taken. Welis-
waar passen de uitkomsten bij rijmen en beeldverhalen goed bij die interpretarie, maar
andere systematische verschillen tussen lezers en niet-lezers zijn moeilijker te verklaren
vanuit die theorie, zoals de syllogismen en de matrices van Raven. In hoofdstuk 5
werd, om met het laaiste te beginnen, al opgemerkt dat het onwaarschijnlijk is dat de
geletterden in dir onderzoek al voor hun gang naar school intelligenter waren dan de
analfabeten. Daarvoor bepaalden toch vooral toevallige demografische en persoonlij-
ke omstandigheden wie wel en wie geen onderwijs kon volgen. Het is ook onwaar-
schijnlijk dat de groepsverschillen bij de Raven een gevolg zijn van her feit dat de gelet-
terden uit dit onderzoek ved met dit type matrices geoefend hebben. De meesten
hebben niet meer dan vier jaar basisonderwijs gevolgd en toch hebben zij ineens beter
zicht op hoe ze naar zo'n matrix moeten kijken. De observatie van Jorna (2000) dat in
het alfabetiseringsonderwijs Nederlands als tweede taal de scores op een aan de Raven
verwante toets bij elke volgende niveaugroep hoger waren, ondersteunt deze veron-
derstelling.*° Kennelijk maken volwassenen, naarmate ze meer ervaring hebben met

2Ileesonderwijs, dit type toetsen steeds beter.    Het ligt meer voor de hand de verklaring
te zoeken in de overeenkomsten in formele kenmerken van het schrift en van matrices
als die uit de Raven. In beide gevallen gaat het er immers om, zicht te krijgen op de
distinctieve kenmerken van grafische patronen en op het gelijktijdig leren letten op de

/2horizontale dimensie van de regel en de verticale van de pagina.
Voor syllogismen werd hiervoor eveneens opgemerkt dat het onwaarschijnlijk is

dat de geletterden daar expliciet mee geoefend hebben en dat het waarschijnlijker is
dat ervaringen met de 'binnenwereld' van teksten een belangrijke rol spelen.

Wellicht zijn enkele uitkomsten van Scribner & Cole (I98I) achteraf minstens zo
goed te interpreteren vanuit de geletterdheidshypothese. Zij vonden bij de meeste
metalinguYstische taken geen effecten van uitsluitend lees- en schrijfvaardigheid (hun
geletterde Vai hadden geen formeel leesonderwijs gevolgd), al wijzen ze wel op het feit
dat het bg de geschoolde en ongeschoolde geletterden om verschillende talen en ver-
schillende schriftsystemen ging. Een van hun bevindingen is vergelijkbaar met wai
ook uit dit onderzoek blijkt: de Vai-geletterden waren explicieter dan de analfabeten
in het dicteren van tel[sten. Op het niveau van her woord vonden ze geen verschillen
tussen geletterde en ongeletterde Vai (en op het niveau van her foneem zouden ze die
waarschijnlijk ook niet gevonden hebben). Her Vai is namelijk een syllabisch schrift
dat woordgrenzen bovendien niet markeert. Het feit dat zij geen verschillen vonden in
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woordconcept tussen analfabeten en Vai-geletterden kan dus evenzeer geinterpreteerd
worden als een bevestiging van de stelling van Olson (I994) dat het denken over taal
verandert onder invloed van de categorieen die door het schriftsysteem worden aange-
reikt.

Verschillen tussen individuen

De laatste onderzoeksvraag betreft de onderlinge verschillen binnen de groep analfa-
beten. In de hoofdstukken 6 toi en met IO is bij de verschillende onderdelen van ken-
nis van schrift en taal niet alleen nagegaan of de groepen verschillen en zo ja, welke
groepen van elkaar verschillen, maar ook is systematisch nagegaan welke verschillende
typen toelichtingen en argumenten de informanten hanteren en ofer in deze verschil-
len bestaan tussen de analfabeten onderling. Zo verwachten bij correspondentie tus-
sen schrift en spraak enkele analfabeten alleen concrete zelfstandige naamwoorden in
een geschreven zin en proberen andere te spellen voor ze een vraag beantwoorden. Bij
woordlengte-beoordeling oordeelt een kwart van de analfabeten systematisch op basis
van de referent, een enkeling verdeelt een woord eerst in lettergrepen en de meeste
analfabeten letten wel op de taal, maar nemen daarbij niet het aantal segmenten als
maat. Bij rijmen blijkt een kleine groep analfabeten systematisch naar betekenisver-
wantschap te zoeken in plaats van naar klankverwantschap, terwijl van de laatste groep
een enkeling eindrijm hanteert en de overigen andere vormen van klankverwant-
schap. Bij zinssegmentatie verdelen sommige analfabeten de inhoud en niet de uiting,
terwijl anderen wel de uiting in kleinere eenheden verdelen, sommigen in zinsdelen en
anderen in (vooral) inhoudswoorden met daaraan gekoppeld functiewoorden als lid-
woorden en voorzetsels. Bijde syllogismen baseren twee analfabeten zich systematisch
op de premissen, terwijl enkele anderen die bediscussieren en de meesten hun erva-
ringskennis inzetten bij het beantwoorden van de vragen (zie ook de bijlagen 6,8, gen
I2). Op basis van die verzamelde gegevens kan de conclusie worden getrokken dat de
analfabeten vooral drie groepen vertegenwoordigen.

Op de eerste plaats is er een kleine groep die in antwoorden en reacties doorgaans
Cook al is dat niet bij elke taak her geval) reageert zoals ook de geletterden doen. Dat
zijn bijvoorbeeld de reacties van de informanten 74,67,76, I20 en I3I, die drie ver-
schillende moedertalen spreken. Hun kennis van schrift en taal lijkt nog het meest op
die van de geletterden. Zij behoren bijna allemaal toi de informanten die hetzij een
korte tijd op school hebben gezeten, hetzij al langer op les zijn of op  informele wijze
lezen hebben geleerd:' Zij kunnen wellicht beter als beginnende lezers getypeerd
worden.

De tweede groep bestaat uit informanten bij wie denken over taal vooral betekent
denken over wat gerepresenteerd wordt in de uitingen. Zij praten over inhoud, niet
over vorm. Mihaika [64], Kachoura [78] en Diham  [56] doen dat vaak, enkele andere
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informanten [52,54,62,63,65,77, I27] b ij een gedeelte van de taken meer dan de an-
dere analfabeten.

De derde groep, en dat is de omvangrijkste, reflecteert wei degelijk op taal, maar
niet zozeer op structurele eenheden en formele kenmerken als wel op complete uitin-
gen en taalgebruiksaspecten, zoals zil dat ook doen bij her reflecteren op schrift. Zij
verwilzen naar gesproken taal  als ze voorbeelden geven, vragen zich af of iets gezegd
kan worden, noemen complexe taalgebruikssitaties als ze een voorbeeld geven van een
moeilijk woord en interpreteren een vraag naar lange woorden bijvoorbeeld als 'veel
zeggen' of iets war 'lang duurt: Zij geven blijk van wat Berthoud-Papandropoulou
(I978) aanduidt als metalinguystische refiectie in de zin dat niet meer geoordeeld
wordt over waarover gesproken wordt, maar over wat gezegd wordt. Niet de referent,
maar de uiting is de eenheid van reflectie, zonder dat die, zoals bij de geletterden, ana-
lytisch wordt waargenomen als een gestructureerd geheel. Waarschijnlijk vertegen-
woordigen zij nog het meest het prototype van de analfabeet. Het onderscheid tussen
de laarste twee subgroepen is overigens gradueel: bij de meeste analfabeten komen, af-
hankelijkvan de taak, beide typen reacties voor, maar het ene type bij sommigen meer
dan her andere. Zo werd al aangegeven dat bij de objectivatie-taak (kat-hond) bijna
alle analfabeten op de referent reageren en niet op de taal, terwijl zes analfabeten dat
bij de woordlengretaak nog steeds doen en de overigen op de taal reageren en niet op
de referent.

De verschillen tussen de 'beginnende lezers' onder de analfabeten en de overige

twee groepen zijn goed te begrijpen vanuit meer of minder ervaring met systematisch
leesonderwils, zoals in de vorige paragrafen naar voren kwam. Voor de verschillen tus
sen de twee laatste groepen (de op referenten en op uitingen gebaseerde reacties), die
bij kinderen getypeerd zijn in termen van twee opeenvolgende stadia, zijn geen duide-
lijke informantkenmerken aanwijsbaar. De informanten die relatief vaak de  referent
en niet de uiting als eenheid van reflectie nemen, zijn bijvoorbeeld gemiddeld niet ou-
der dan de anderen, hebbenop ddn uitzondering [I26] na geen afwijkende scores op de
Raven, zij komen uit verschillende taalgroepen en lijken ook in overige achtergrond-
gegevens niet van de anderen Ie verschillen. Wellicht dat gedetailleerder kennis van
hun alledaagse ervaringen met schriftgebruik daar meer informatie over zou kunnen
bieden.

Hiervoor werd al ingegaan op verschillen tussen de experimentele groepen en op ver-
schillen tussen de analfabeten onderling. De vraag is of er niet meer verschillen zijn
tussen de twee groepen niet-lezers, de kleuters en de volwassen analfabeten, dan de al
genoemde taken als rilmen en beeldverhaal en het feit dat de analfabeten vaak refere-

ren aan situaties van mal- en schriftgebruik, en de kleuters veel minder. Die zijn er wel,
al blijken die niet zozeer uit de scores op de taken als uit de oplossingsstrategieen en de
argumentatie bij de antwoorden. De kleuters reageren bijvoorbeeld vaak spontaan en

"         "snel bij een taak, stellen weinig vragen bij de instructie, horen of zien lets gewoon   en



Conclusies en discussie 261

doen wat ze denken dat gevraagd wordt. De volwassen analfabeten daarentegen aarze-
len, becommentarieren de instructie of de items, zijn zich bewust van het feit dat ze
fouten kunnen maken, maken meta-opmerkingen, weigeren soms om een oak uit Ie
voeren of vertellen dat ze geen voorbeeld kunnen geven.

De kleuters lijken meer en vaker impliciet te werk te gaan en een vorm van on-line
taalverwerking (cf. Karmiloff-Smith et al., I996) te hanteren die soms wel en soms niet
succesvol is. Rijmen en segment:eren in lettergrepen bijvoorbeeld (in beide zijn de
kleuters goed) worden vaak als een meer on-line verwerking van taal geinterpreteerd
(Muter & Snowling, 1998; Francis, I999). Misschien geven veel kleuters met hun ant-
woord "Dat hoor ik gewoon" zelfal te kennen dat ze zich baseren op niet bewuste ver-
werking van mal. Ze ga;in impliciet te werk, terwijl de meeste volwassen analfabeten
expliciet de aandacht vestigen op de taal, al is her (nog) nier op de taal als gestructu-
reerd systeem van zinnen, woorden en klanken. In de dynamiek van de metalinguisti-
sche ontwikkeling zoals Gombert (1992) die schetst, zou dat erop kunnen duiden dat
de volwassen analfabeten een fase verder zijn in hun kennis van taal dan de jonge kin-
deren, zonder dat dit automatisch leidt tot hogere scores op metalinguistische taken.
Wanneer de reacties van de kleuters als meer impliciet of epilinguistisch getypeerd
kunnen worden (Gombert, I992) en die van de volwassen analfabeten als meer meta-

linguystisch (zij het niet analytisch), kan dat misschien verklaren waarom de scores van
de kleuters soms hoger zijn dan die van de volwassen analfabeten. Een volgende fase in
ontwikkeling leicit immers niet altijd meteen tot betere prestaties.

De geletterde bril

Dit onderzoek ging over her onbekende denken over taal en schrift van analfabeten.
Misschien gaat dit onderzoek uiteindelijk wei minstens zozeer over wat Ong (I982,
I992) en Olson (I994) de 'diep-gewortelde geletterde kijk op taal' noemen, war Kraak
(I996) typeert als de 'alfabetische bril' en wat Coulmas (I989) aanduidr als de nia-
bewuste aanwezigheid van schriftelijkheid in linguistisch onderzoek.

Die geletterde kijk vindt een verhaal over de kiespijn van Hassan zo vanzelfspre-
kend fictie, dat her vreemd wordt gevonden wanneer een analfabete belangstellend in-
formeert hoe het nu met Hassan is. Die kijk maakt dat men zich, bij het oplossen van
een syllogisme,  niet meer afvraagt of alle vrouwen wet getrouwd kunnen zijn en dat
men het vanzelfsprekender vindt om een uiting als 'de oude man' in drie woorden te
verdelen, dan om die als een ondeelbare eenheid te zien, zoals veel analfabeten dat
doen. Die visie vindt het normaler om bij een classificatietaak hamer en spijker uit el-
kaar te halen, omdat het een gereedschap is en her ander niet, dan om het vanzelfspre-
kend te vinden ze bij elkaar te houden omdat ze elkaar bij het timmeren nodig hebben
(Ong, I982). Dat geletterde oog krijgt een spiegel voorgehouden door de analfabeten
uit dit onderzoek.24
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Toekomstig onderzoek zou Enzensbergers (I990) lof op het analfabetisme serieus

mogen nemen, al was het maar omdat analfabeten ons met hun kijk op taal veel kun-
nen leren overeen al te vanzelfsprekende geletterde kijk op taal of (waar Enzensberger
over spreekt) op literatuur: "Haar elementaire vormen, van de mythe tot het kinder-
rijm, van her sprookje tot het lied, van het gebed IOt het raadsel, zijn stuk voor stuk
ouder dan het schrift. Zonder mondelinge overlevering zou er geen poezie zijn en zon-
der analfabeten geen boeken" (1990:83).

In dit onderzoek werd, doelbewust, gebruik gemaakt van experimentele taken die
vooral uit een geletterde wetenschapstraditie stammen. Die keuze betekent achteraf,
maar dat moest wel nog eerst aangetoond worden, dat veel nadruk is komen te liggen

op wai de analfabeten niet kunnen of niet doen in vergelijking met geletterden. In een
ander onderzoek, met een ander perspectief, zou het interessant zijn op zoek re gaan

naar metalinguYstiek in de alledaagse orale praktijk van analfabeten: wanneer en waar-
om wordt iets 'krom' taalgebruik genoemd, welke metalinguistische termen, welke
metaforen, welke vormen van taalspel worden gebruikt Wordt bijvoorbeeld in woord-
grappen ook door analfibeten gebruik gemaakt van homonymie zoals in 'puns' en in
geheimtalen van manipulatie van lettergrepen of fonemen zoals in 'Pig Latin' (Chiaro,
1992)1 Of zijn dat gpisch geletterde vormen van spelen met taa12

Methodologisch biedt zo'n onderzoek een andere mogelijkheid om de 'package'
van geletterdheid en scholing uit elkaar te halen, dan de oplossing die Scribner & Cole
(I981) daarvoor zochten: geletterden die buiten het formele onderwijs om lezen en

schrijven hadden geleerd.
Morais & Kolinsky (I995:334) vinden dat ook bij onderzoek naar spraakherkenning

analfabeten te veel genegeerd zijn: "This is not only because it is difficult to find and
test illiterates in the countries where cognitive psycholinguistics  [...] is highly devel-
oped, but also because, until very recently, there has been an underestimation of the

.importance of the interactions between spoken and written language  .
Niet alleen de 'oralisten', ook de niet geschreven talen lenen zich zeer voor verder

onderzoek. In welke mate interfereert geschreven taal met de natuurlijke ontwikke-
ling van een taal (Coulmas, I989)1 Is her waar, wat Ong (I982) veronderstelt, dat addi-                
tiviteit geleidelijk aan plaats gaat maken voor subordinatie onder invloed van schrift-
gebruik en dat woorden als 'en' zich ontwikkelen tot een steeds gedifferentieerder
systeem van verbindingswoorden  Is het waar, wat Olson (I994) veronderstelt, dat
veel metalinguistische termen pas ontstaan nadat een taal een schriftelijke pendant
heeft gekregen  Is her waar, wat Coulmas (I996) opmerkt, dat het bij beginnend

schriftgebruik een tijdlang onduidelijk is waar woordgrenzen precies gemarkeerd
moeten worden  Een taal als het Berber, tot VOOr kort niet of nauwelijks geschreven,
zou interessante observaties kunnen bieden.

Enzensbergers lof op het analfabetisme was overigens geenszins bedoeld als een plei-
dooi voor een terugkeer naar de romantiek van de oraliteit. Hij wilde eerder de gelet-
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terde wereld wijzen op de arrogantie van her idee dat pas met het schrift de literatuur
werd uitgevonden. Ook de suggestie dat taalgebruik en taalkennis van analfabeten en
studie naar de ontwikkeling van orale talen een interessante aanvulling vormen op be-
staand (psycho-)linguistisch onderzoek, is niet bedoeld als een pleidooi voor zo'n Ie-
rugkeer. Integendeel, de emancipatie en integratie van analfabete nieuwkomers in Ne-
derland (en van hun kinderen) is het best gediend wanneer zii zo snel en efficient
mogelijk leren lezen.25 Sterker nog, er is enige reden om te veronderstellen dat her voor
volwassenen veel moeilijker is dan voor jonge kinderen om een tweede taal nog vloei-
end te leren zonder de steun van her schrift.

De conclusie van dir onderzoek, dat ook bii volwassen analfabeten het vermogen
toi het lezen van geschreven omgevingstaal op slag verdwijnt, wanneer de context
wordt weggehaald en alleen de grafische informatie overblijft, is ook van direct prak-
tisch nut. Daarmee worden immers opvattingen als die van Frank Smith (I973, zie ook
Juel, IggI), lange tijd de theoreticus van het alfabetiseringsonderwijs aan volwassenen,
gelogenstraft. Smith gaar er, evenals andere voorstanders van niet-stadia modellen van
leren lezen, van uit dat beginnende lezers voldoende hebben aan toenemende ervaring
met geschreven woorden om te leren lezen. Specifieke orthografische informatie over
foneem-grafeemcorrespondenties zou daar volgens hem niet voor nodig zijn. We zou-
den, zegt Smith, net zo efficient leren lezen als we ons schrift opvatten als een ideogra-
fisch schrift. Dat is ook de visie van voorstanders van een globaalmethode die voorstel-
len de lastige omweg van de fonologische code over te slaan.26 De uitkomsten van dit
onderzoek bevestigen eens te meer dat volwassen analfabeten in een schriftomgeving
weliswaar veel kennis hebben verzameld over uiterlijke kenmerken en over functies en
gebruik van geschreven taal, maar dat leren lezen en schrijven meer vraagt dan louter
blootstelling aan geschreven raal en goed kijken.

17

Voor het aanvankelijk leesonderwijs aan jonge kinderen leidt ditzelfde onderzoek
veeleer toi een tegenovergestelde aanbeveling. Wordt bij alfabetisering van volwasse-
nen soms gesuggereerd de lastige foneemmanipulatie maar geheel achterwege te laten,
voor jonge kinderen wordt nogal eens gesuggereerd alvast met foneemsegmentatie te
gaan oefenen voordat formeel met leesonderwijs begonnen wordt (cf. Verhoeven &
Aarnoutse, I999,2000). Nu nogmaals blijkt dat foneemmanipulatie toch vooral een
gevolg is van leren lezen in een alfabetisch schrift en nier zozeer een noodzakelijke
voorwaarde om met lezen te beginnen, lijkt dat niet nodig en ook niet wenselijk (zie
ook Mommers, I99O). 28

Beginnende leerders van het Nederlands als tweede taal, zo bleek eerder al, catego-
riseren in eerste instantie het klanksysteem van het Nederlands vanuit de fonologie
van hun moedertaal (cf. Kurvers & Van der Zouw, I990) en hanteren bij de zinsbouw
van het Nederlands aanvankelijk de grammaticale structuur van hun moedertaal (Van
de Craats, 2000). Er is voor gepleit dat docenten in het alfabetiseringsonderwijs aan
tweede-taalleerders effectiever kunnen werken wanneer ze daar rekening mee houden.
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Dir onderzoek laat zien dat veel beginners in het schrift nog moeten leren wai veel
docenten waarschijnlijk vanzelfsprekend vinden. Bijvoorbeeld dat een schriftsysteem
taal representeert en niet rechtstreeks betekenissen, dat geschreven taal geledingen als

zinnen, woorden, en klanken hanteert, die analfabeten nog niet kennen en dat niet at-
leen naamwoorden een plek krijgen in de geschreven zin, maar ook grammaticale
functies. Nu analfabeten op zoveel nieuwe manieren naar taalleren luisteren en kijken
wanneer ze beginnen met leesonderwijs, zou het goed zijn wanneer omgekeerd docen-
ten hun geletterde bril zo afen toe eens afzetten om door de ogen van de beginners in
her schrift het leerproces te bekijken.

Dat laat zich misschien het best vergelijken met war Olson (I996: 86) opmerkt over
de historische ontwikkeling van schriftsystemen: "Our thesis iS that writing, far from
being the progressive invention of devices for transcribing the known properties of
speech, was rather the means for their discovery". Leren lezen, zo kan deze studie wor-
den samengevat, is ook zo'n Ontdekkingstocht, waarop beginnende lezers een veel-
voud van onvermoede structurele kenmerken van taal leren zien en horen.



Noten

Hoofdstuk 1

I 0|Son (I994) situeert het begin van het twintigste-eeuwse debat bij Levy-Bruhl, die in
La Mentalite Primitive opmerkte dat het pre-logische orale denken geen onderscheid
maakt tussen een object en de representatie daarvan, maar noemt ook Rousseau als

voorloper van het literacy-orality-debar.
2   Havelock (1991) weet nog hoe hij in 1939 voor het eerst de felle, staccato-stem van Hit-

ler op de campus uit de luidsprekers hoorde komen en acht her waarschijnlijk dat
McLuhan en Levi-Strauss op hetzelfde moment "de macht van de retorica" ervoeren.

3    Levi-Strauss had zelfal eerder, naar aanleiding van die kritiek, aangegeven dat de ter-
men her 'wilde' en 'getemde' denken beter vervangen konden worden door denken
'zonder' en 'met' schrift (Ong, 1982).

4  Er zijn weliswaar oudere observaties van stillezers, bijvoorbeeld van Ambrosius in de
derde eeuw, maar zowel Havelock (I986) als Manguel (I996) wijzen erop dat toi lang in
de Middeleeuwen hardop lezen algemeen gebruik was en stillezen een opvallende zeld-
zaamheid. Volgens Havelock hangt dat samen met het feit dat lezen lang vooral een
functie had in het onthouden en reciteren van kennis. Manguel veronderstelt dat hard-
op lezen, bij gebrek aan interpunctie, lange tijd nodig was voor een juist begrip van een
tekst. Her verschijnen van steeds meer leestekens illustreert volgens hem de overgang
van hardop lezen naar stillezen.

s Dat veel moet overigens als een relatieve maat gezien worden. Er zijn schattingen
(Manguel, I996) dat in die periode ongeveer tien procent van de mannen kon lezen.

6  Het zou hem dan ook niet verbazen wanneer Bernsteins onderscheid tussen 'restricted
code' and 'elaborated code' vooral een gevolg is van meer of minder vertrouwdheid mer
her schrifiregister (zie Bernstein, 1973)

7  Vygotsky beschouwt daarbij schrift en andere symboolsystemen als 'mentaal' gereed-

schap.
8 Zie onder meer Coulmas (1994) en Taylor & Olson (I995) voor nuancering van deze

'alphabetical myth'
9   De term 'linguistic awareness' wordi in deze studies nergens gebruikt, maar de formule-

ringen zijn zeer verwant ;ian wat later linguistisch bewustzijn of metalinguistische ken-
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nis is gaan heten: het vermogen op taal als taal te reflecteren (cf. Kavangah & Matting-
ly, I972; Karmiloff-Smith, Grant, Sims, Jones & Cuckle, 1996)

Io Met visueel-functioneel doelt Luria op denken dat geleid wordt door fysieke eigen-
schappen van de objecten waarmee ervaring is opgedaan. In de Engelse tekst wordt de
term 'graphic-functional' gebruikt, maar vanwege de mogelijke verwarring met het
gangbare gebruik waarbil 'graphic' exclusief naar geschreven taal verwijst, wordt hier de
term visueel gebruikt.

II  De term context-onafhankelijk of gedecontextualiseerd die vaak wordi gebruikt, is niet
erg precies. Verwezen wordt naar taalgebruikssituaties waarin er geen buitentalige maar
alleen een Iingu'istische context is voor her interpreteren van een uiting.

I.2 Een eerste onderzoek voerden ze uit met drie van deze groepen; bi j een herhalingson-
derzoek waren ook de twee andere groepen berrokken.

I3  Overigens is de vraag of bi j  dir type niet evenzeer eigen ervaringen gehanteerd kunnen
warden. Weliswaar niet in de zin van op de maan geweest zijn, maar de informanten
hebben bijvoorbeeld wel eens stenen gezien.

I4 Op later onderzoek naar algemene cognitieve vaardigheden bij analfabeten, wordt in
dit hoofdstuk niet meer ingegaan. Voor verwant onderzoek zie bijvoorbeeld Das &
Dash (I989), die geen verschil vonden russen geletterden en ongeletterden bil syllogis-
men, maar wei bij andere cognitieve taken en Berry & Bennett (I989), die vaststelden
dat ruimtelijk-cognitieve vaardigheden meer door scholing dan door geletterdheid in
her Cree beinvioed werden.

4 Tegen de modaliteitshypothese van McLuhan ('an eye for an ear') brengt hij bijvoor-
beeld in dat die zou voorspellen dat dyslectici slecht zijn in visueel-ruimielijke taken,
maar her tegendeel blijkt waar te zijn

I6 Olson geeft daarmee ook re kennen dat er anders gedacht moet worden over de his tori-

sche ontwikkeling van schriftsystemen dan vaak naar voren wordt gebracht. Kraak
(1996), die overigens Olson niet noemt, formuleert dat standpunt in gelijke bewoor-

dingen.
I7 Overigens is dat ook de kritiek van zowel Goody 0987) als Olson (I994) op het onder-

zoek van Scribner & Cole (I98I): het idee dat cognitieve gevolgen van geletterdheid
eenvoudig empirisch te onderzoeken zijn door geletterden en ongeletterden te vergelij-
ken, zonder rekening te houden met die historische dimensie.

IS In de rest van dit boek zal de term 'geletterdheidshypothese' alleen betrekking hebben

op deze eerste claim.
I9 Een gedeelte van hoofdstuk 3 uit Kurvers & Van der Zouw (I990), waarin her hierbo-

ven beschreven debat eveneens kort wordt samengevat, vormde de opmaar toi dir on-
derzoek.

20 Voor meer informatie over de bronnen bij deze observaties zie Kurvers & Van der
ZOUW (I99O).

21 Ook Jetten (1997), die onderzoek deed in alfabetiseringsgroepen Nederlands als tweede
taal, merkt op dat cursisten vragen bij leesteksten vaak beantwoorden vanuit hun eigen

ervaring.
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22 TOen enkele jaren geleden deze observatie verteld werd aan volwassen deelnemers aan
een alfabetiseringsgroep in aanwezigheid van twee docenten, schoten de docenten met-
een in de lach. Daarop reageerde de groep verontwaardigd met: "Die vrouw had groot
gelijk, want ook analfabeten hebben recht op privacy".

23 McKeown (2OOI) observeert een soortgelijk verband tussen gebruik van schrift en sta-
tus bi j een dorpsgemeenschap in Papua Nieuw Guinea. Met waarschijnlijk geen ander
doel dan schrijvend waargenomen te worden, wordt bijvoorbeeld de lijst met rugbyspe-
lers eindeloos gekopieerd.

24 Een identieke situatie observeerden wij nier lang geleden bij opnamen van de uitvoe-
ring van een stimuleringsprogramma voor kleuters. Nadat moeder een korI geillu-
streerd verhaaltie had voorgelezen, stelde ze haar dochtertle voor het verhaairje te vertel-
len. Het meisle pakte het vel papier, legde haar oor erop en begon vervolgens re ver-
tellen.

25 Troll (I990) overigens veronderstelt dat in de Middeleeuwen ook de werklui van het
boek (de kopiisten) niet allemaal konden lezen war ze over moesten schrijven.

26 Veel onderzoek naar ontluikende geletterdheid bij kinderen is gebaseerd op een een-
voudige procedure: de kinderen wordt gevraagd 'zogenaamd' iets te lezen of te schrij
ven. De meeste jonge kinderen hebben daar weinig moeite mee en weigeren wordt
doorgaans getypeerd als een nieuw, hoger OnIWikkelingsfenomeen. Analfabeten leggen
zo'n vraag beleefd terzilde: "Ik zei toch dat ik niet kan lezen" (Kurvers & Van der
ZOUW, I990).

Hoofdstuk 2

I  Al constateerde Sapir wel dat zijn informanten vaker grammaticale elementen, die in
hun ogen 'betekenisloos' waren, niet isoleerden.

2  Zie voor een discussie over de relatie tussen schriftverwerving en spraakprocessen bij-
voorbeeld Dupoux & Mehler (I992), Morais & Kolinsky (I995), De Gelder & Morais
(1995) en Pontecorvo (I997)·

3   Voor een overzicht van de discussie zie bijvoorbeeld Bialystok (19866), Gombert (I992,
1997), Chaney (I992), Karmiloff-Smith (I986, I997) en James (Iggg).

4 Tunmer & Herriman (I984), Yaden & Templeton (I986), Gombert (1992), Karmi-
log-Smith et al. (I996), Tunmer (1997).

5   In feite vocrden zij op verschillende onderdelen enkele experimenten uit die ze, al dan
niet in licht gewijzigde vorm, een oftwee keer herhaalden met nieuwe groepen en ande-
re proefleiders. Zie bijlage I voor een summiere samenvatting van de uitkomsten.

6  In die periode kwam onderzoek naar metalinguistische vaardigheden bij jonge kinde-
ren steeds meer in de belangstelling (cf. Sinclair, Jarvella & Levelt, I978).

7 Zie hoofdstuk 4 voor een soortgelijk voorbeeld voor her Berber.
8  Bij een van de zinnen werd bijvoorbeeld achtereenvolgens een plaarje van een geit, een

vuurtje, een kip en een roeispaan gepresenteerd (respectievelijk bh, td, tiye, laal, wat in
gesproken vorm geinterprereerd kon worden als bk td tlyl Li (de geit gaar naar de oever).
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9  Opmerkelijk is hier overigens dat ook de analfabeten zeer hoge scores haalden op een
taak die als equivalent - zij her met afbeeldingen die nu als lettergreep functioneerden -
van een leestaak zou moeten gelden.

Io Alhoewel, in I927 merkte Bloomfield op dat uitspraken over al dan niet correct taalge-
bruik bijna altijd geformuleerd worden in termen van geschreven taal of, een afgeleide
daarvan, de standaardtaal. Hij verwachtte dan ook dat in een gemeenschap waarin zo'n
standaard niet bestond, taalgebruikers geen verschil zouden maken tussen goodandbad

language. Toi zijn grote verrassing maakten de Menomini Indianen in Wisconsin, een
homogene taalgemeenschap van ongeveer I70O sprekers, dat onderscheid echter wel, zij
het minder vaak dan westerse geletterden. De opmerkingen besloegen nagenoeg het
hele spectrum van de grammatica en het lexicon en de norm werd ontleend aan her
taalgebruik van personen met status: "This may be a general human state ofaffairs, true
in every group and applicable to all languages, and the factor of standard and literary
language versus dialect may be a superadded secondary one". (Bloomfield, I964: 156)

II Ook Olson (1994) wijst onder meer op die onomkeerbaarheid.
I2 Deze volwassenen waren overigens wel allemaal naar school geweest, op twee na mini-

maal zes jaar.
I3 Het percentage correcte reacties was voor de geletterden respectievelijk Ioo%, 92%,

96% en 46% voor achtereenvolgens rijmbeoordeling, foneembeoordeling, syllabe- en
foneemdeletie. Bij de analfabeten bedroegen die percentages respectievelijk 95%, 32%,
82% en 8%.

I4 Lukatela et al. (I995) ziln de eersten die melding maken van het feit dat de instructie bij
de foneemdeletietaken zo moeilijk was voor analfabeten.

IS De vraag is overigens hoe die laaiste reacties precies geduid moeten worden. Deze infor-
manten reageerden in elk geval niet op basis van de referent, maar ook niet op het aantal
fonemen in een woord.

16 Een vergelijking van dezelfde regels uit de Nederlandse Statenbijbel en de Willibrord-
vertaling uit 1954 vertoont hetzelfde patroon: het woord 'en' uit de Statenbijbel wordt

bijvoorbeeld vervangen door maar, nu en zo .
I7 Een hierarchie die ook bij fonologische vaardigheden van longe kinderen aangetroffen

wordt. Zie hoofdstuk 3.
d Het feit dat Gombert (I9942) in een trainingsexperiment vaststelde dat analfabeten ook

zonder kennismaking met een schriftsysteem tot foneemmanipulatie in staat waren, is
daarmee overigens niet in strijd. Het ging in de andere onderzoeken immers niet om de

vraag of analfabeten dat zouden kunnen leren,  maar om de vraag of volwassenen die
niet kennisgemaakt hebben met schrift, die fonologische metakennis sponman hebben
verworven.

I9 Bovendien werkten Scholes & Willis (I99I) niet met een controlegroep van wei gelet
terden, van wie niet duidelijk is hoe deze gereageerd zouden hebben op de morfologi-
sche taken. Gleitman & Gleitman (I979) bijvoorbeeld stelden vast dat een groep stu-

.denten samenstellingen als "house-bird glass  interpreteerde als een soort glas, terwijl
een groep arbeiders ervan uitging dat het om een (glazen) vogel ging.
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Hoofdstuk 3

I   Sulzby (I985), Yaden (I986), Yaden & Templeton (1986), Sulzby & Teale (1991), Ponce-
Corvo (1997), Verhoeven & Aarnoutse (2000).

2 Zie bijvoorbeeld Downing & Valtin (I984), Bertelson (I986), Yaden & Templeton
(I986), Tunmer, Herriman & Nesdale (I988), yopp (1988), Adams (1990), Sulzby &
Teale (I99I), Verhoeven & Van Kuyk (I99I), Gombert (I992), Demont & Gombert
(I996), Gibbs, (I996) Tunmer (I997), Byrne (I998), Wood & Terell (1998), Bus & Van
Uzendoorn (I999), Troia (I999), De Jong & Van der Leij (I999).

3    Lundberg, Wall & Olofsson (I980), Stanovich, Cunningham & Cramer (1984), Valtin
(I9841)), Yopp (I988), Bryant, MacLean, Bradley & Crossland (I990), Byrne (1998).

4  Valtin (1984b), Yopp (I988), Gombert (I992), Demont & Gombert (I996), Verhoeven
& Van Kuyk (I99I), Wood & Terrell (I998).

s Voor de duidelijkheid (en om dubbele aanduidingen te vermijden) worden in dir
hoofdstuk steeds de Nederlandse equivalenten van onderwijsniveaus genoemd. 'Grade
three' in de tekst van Demont & Gombert (1996) is hier dus aangeduid als groep vilf.

6  Hakes (I980), Bradley & Bryant (1983), Bertelson (I986), Adams (I99O), Sulzby & Tea-
le (I991), Gombert (1992), Bryant (I995), Demont & Gombert (1996), Van Kuyk &
Verhoeven (I996), Byrne (I998), Bus & Van IJzendoorn (1999), Troia (I999), Murray,
Smith & Murray (2000).

7   Zie voor een verklaring voor de relatief eenvoudige isolatie van de beginpositie onder
meer Adams (I990), Treiman (199I, I992) en Tunmer (I997).

8 Waaronder bijvoorbeeld Bradley & Bryant (I983), Lundberg et al. (1988) en Stanovich
et al. (I984). Het getal IS kan overigens inmiddels zeer uirgebreid worden (zie voor een
overzichi bijvoorbeeld Bus & Van Uzendoorn (I999).

9  Misschien zou dat debat veel minder gevoerd hoeven te worden als decodeervaardig-
heid (in de meest gebruikte definitie omschreven als de vaardigheid nog niet eerder ge-
lezen woorden te verklanken) en fonologische vaardigheid veel meer als dezelfde vaar-
digheid opgevat zouden worden. Zie ook Share (I995)

.ro Bowey & Tunmer (I984), Valtin (I984·a), Gombert (I992), Chaney (I989, I992), Kar-
miloff-Smith et al.(I996), Edwards & Kirkpatrick (I999), Homer & Olson (1999)

II Metasemantische kennis wordc doorgaans geoperationaliseerd op woordniveau, van-
daar dat die veelal onder woordbewustzijn wordi gerangschiki.

I2 Zie voor een overzicht onder meer Hakes (I980), Downing & Valtin (I984), Gombert
(1992), Lazo, Pumfrey & Peers (1997) en Muter & Snowling (I998).

I3 Van Kleeck (I982, 1984), Tunmer, Pratt & Herriman 0984); zie ook Roberts (I992) en
Edwards & Kirkpatrick (1999)

N Al hebben later verschillende onderzoekers (cf. Ferreiro, I997) crop gewezen dat er bij
de functiewoorden een onderscheid gemaakt moet worden tussen woorden met een
heldere semantische denotatie als onder en bijvoorbeeld lidwoorden, die semantisch
moeilijk te duiden zijn. De bevindingen in de literatuur gelden vooral voor het laaste
type.
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IS Door sommige anderen, zie bijvoorbeeld Olson, Torrance & Hildyard (I985) wordt
ook dir laaiste als geletterd taalgebruik gerypeerd, ook al vindi het plaars in een orale
context.

I6 Dat punt wordt vaker naar voren gebracht als bewijs voor her feit dat kennis van de
linguistische eenheid woord ook op bewust niveau tot de natuurlijke kennis over de taal

behoort. Zie Schmandt-Besserat (1986) en Olson (I994, I997) voor een alternatieve vi-
ste.

I7 le voegt er aan toe dat paradoxaal genoeg de instructie in het aanvankelijk leesonder-
wijs er bijna altijd van uitgaat dat beginnende lezers woorden al als codeerbare eenhe-
den beschouwen.

d Dat roept de vraag op ofha verschil in uitkomsten verband kan houden met uiteenlo-
pende tradities in onderwijs aan jonge kinderen.

I9 Downing & Valtin (1984), Yaden (I986), Adams (I99O), Hodgson (1992), Roberts
(1992), Homer & Olson (I999)

20 De vraag is overigens wat jonge kinderen in dit soort onderzoek gaan doen als ze vol-
wassenen alleen nog aan de computer zien werken.

21 Eenzelfde fenomeen werd geobserveerd in een onderzoek bij volwassenen in een alfabe-
tiseringscursus. Wanneer de cursisten in de beginfase van de cursus woord en afbeel-
ding moesten verbinden door een lijn - een type oefening dat vaak voorkomt bij begin-
nend leesonderwijs - waren er enkele cursisten die tamelilk systemarisch ervan uit-
gingen dat her woord naast de afl)eelding de afbeelding symboliseerde en dus van iden-
titeit kon veranderen, al naar gelang de gehanteerde afl)eelding (Kurvers & Van der
Zouw, 1990).

22 Lomax & McGee (1987), Teale (1987), Sulzby, Barnhart & Hieshima (I989), Allen,
Clark & Cook (I989), Dyson (1989,1991), Bialystok (I995, I997)·

23 Dat zijn deels dezelfde functies die bijvoorbeeld Chafe (I982) eerder rypeerde als ver-
schillen tussen gesproken en geschreven taal.

24 De oudste studies waarin metalinguistische vaardigheden van jonge kinderen ter sprake
komen, gaan over de kinderen van de ongenvij feld zeer geletterde linguisten zelf Cleo-
pold, I949; Slobin, I978).

25 Ehri (1979; I984), Yaden (I986), Kolinsky et al. (1987), Roberts (1992) en Homer &
Olson (I999) zijn vooral representanten van de eerste visie, Watson (I984), Tunmer,
Herriman & Nesdale (I988) en Van Kleeck (I982) van de tweede.

26Tunmer, Herriman & Nesdale (I988), Chaney (1992), Edwards & Kirkpatrick (I999),
Demont & Gombert (1996), Wood & Terrell (1998), Muter & Snowling (I998), Troia
(I999), Bus & Van Uzendoorn (1999), Verhoeven 86 Aarnoutse (zooo).

Hoofdstuk 4

I   Zie Van Kleeck (I982), Watson (I984), Tunmer, Herriman en Nesdale (1988), Tunmer
(1997) en Francis (I999). Dat stadium wordt bijvoorbeeld geillustreerd in experimen-
ten met betrekking toi behoud van hoeveelheid of volume. Van twee identieke rijen
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kralen worden (zichtbaar) de kralen van 6En ri j dichier naar elkaar toe geschoven en het
kind wordt gevraagd of er evenveel kralen liggen in beide rijen; of de inhoud van een

laag, breed glas wordt overgegoten in een smal hoog glas en gevraagd wordt aan te ge-
ven in welk glas het meeste zit.

2  Zie Tobach et al. (I997) voor meer cross-cultureel onderzoek naar conservatie-gedrag
van volwassenen.

3   Uiteraard gaat het hier alleen om voorspellingen met berrekking tot volwassenen die al
dan niet de kans hebben gekregen onderwijs te volgen, niet om voorspellingen over wie
ondanks leesonderwijs niet of nauwelijks heeft leren lezen.

4   Wat precies de implicatie is van een interactief model van de relatie tussen schriftver-
werving en metalingu'istische vaardigheden is minder duidelijk, omdat daaruit minder
eenduidig voorspellingen af te leiden zijn Bovendien vraagr toersing daarvan om lon-
gitudinaal onderzoek.

s  Een implicatic daarvan zou overigens ook zijn dat de concepten van geletterden over
het bouwwerk taal nogal gelijkluidend zullen zijn.

6  In sommige recente studies worden metalinguistische vaardigheden beschouwd als een
onderdeel van Onduikende geletterdheid en omgekeerd noemt onder meer Tunmer
(I997) 'print awareness' een van de metalinguistische vaardigheden. Voor de overzich-
telijkheid wordt in deze studie kennis over aspecten van schrift en schriftregister steeds

gerangschikt onder de eerste onderzoeksvraag, en aspecten van kennis van gesproken
taal onder de tWeede.

7   Het vertellen van verhalen en dus het hanteren van narratieve structuren is niet voorbe-
houden aan geletterden, zoals studies over 'orale literatuur' duidelijk maken. Uit on-
derzoek bij jonge kinderen is echter wei gebleken dat er meer of minder'geletterde' wij-
zen van vertellen zijn (zie hoofdstuk 3).

8 Toch worden vaker, wanneer uitspraken worden gedaan over verschillen in leesstrate-
gieen van volwassen en jeugdige beginnende lezers, ten onrechte, juist die groepen vol-
wassenen genomen.

9   Overigens zegt zo'n globaal selectiecriterium niet alles over de mate waarin mensen ook

daadwerkelijk leesonderwijs hebben gehad. Een vluchteling met zes jaar onderwijs in
een oorlogsgebied bijvoorbeeld kan minder onderwijs gevolgd hebben dan iemand an-
ders in andere omstandigheden met vier jaar onderwijs.

Io Van informele werving van individuen buiten het onderwijs om werd vrij snel afgezien,
omdat de wetenschap dat ook anderen Uit de groep mee zouden doen, voor veel analfa-
beten de doorslag gaf in de toezegging toi deelname. Bovendien vergrootte dat de mo-
gelijkheden tot een gesprek in een rustige ruimre zonder dat zeer behulpzame familiele-
den meededen met het gesprek.

I.r In veel alfabetiseringsgroepen is her gebruikelijk dat de eerste periode vooral benut
wordt voor de opbouw van een mondelinge basiswoordenschat in het Nederlands.

I.2 Aanvankelijk werden ook informanten gezocht onder autochrone Nederlanders, van
wie vermeld werd dat ze niet konden lezen en schrijven. In op 66n na alle gevallen bleek
het te gaan om volwassenen met tenminste basisonderwils achter de rug en dus om hier
niet beoogde informanten.
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I3 Voor details over her aantal items zie bij de beschrijving van de instrumenten.
I4 Aanvankelijk werd voor de 'Frog-story' (Berman & Slobin, 1994) gekozen vanwege de

beschikbare onderzoeksgegevens in verschillende talen. Maar de eerste informanten
waren zeer beslist in hun afwijzing en gaven meteen te kennen dat ze die taak niet wit-
den uitvoeren, omdat ze niets konden vertellen bij de afbeeldingen.

If Onder meer vanwege hernieuwde afspraken bij afwezigheid en logistieke problemen in
de combinatie van de beperkte beschikbaarheid van informanten (een oftwee keer per
week) en de agenda's van tolken en uitvoerder.

I6 Scribner & Cole (I981) vonden bij sommige taken in het geheel geen effect van geler-
terdheid, maar juist weI een verschil russen stad en platteland.

I7 Waarmee overigens niet bedoeld wordt dat dat wel zou moeten. Integendeel, voor vol-
wassen anal fabeten kan eerder de vraag gesteld worden hoe zinvol her is een toets als
'Leerondersteunende Vaardigheden' die beoogr aan te kunnen geven of iemand al dan
niet snel een tweede taal zal leren, bij de intake af te nemen.

18 Omdat her hier vooral ging om achtergrondgegevens van de analfabeten bij her centrale
onderzoeksthema, is ook niet gepoogd die kennis tevalideren. Zie onder meer Leseman
& De Vries (I990) en Janssen-van Diet:en (I992) voor opmerkingen over zelfrapportage
en zelfbeoordeling van volwassenen op andere terreinen.

I9 Deze toers wordi overigens wel vaak gebruikt bij de intake van analfabete leerlingen in
her voorrgezet onderwijs, onder meer om beslissingen te nemen over plaaising in speci-
ale groepen of het speciaal onderwijs.

20 De Arabische tekens komen uit een tekst in het Farsi, dat ook gebruik maakt van het
Arabische schrift.

2.r Voor deze omschrilving is gekozen om de vaak enigszins tautologische mentalistische
termen in veel definities (bijvoorbeeld metalinguistisch bewustzijn gedefinieerd als re-
flectie op taal) te vermijden.

22 Coherentie en cohesie worden overigens in de literatuur op uiteenlopende wijzen gede-
finieerd. Hickmann (I995) bijvoorbeeld relateert coherentie aan de st:ructuur van de in-
houd, cohesie aan de linguistische middelen die daarvoor gebruikt worden, terwijl Ber-
man & Slobin (I994) coherentie ryperen op her macro-niveau van de plot-organisatie
en cohesie op het micro-niveau binnen zinnen en russen opeenvolgende zinnen. Hier
gaar her vooral om wat beide gezamenlijk bijdragen aan samenhang.

23 De narratieve taken ziin hier dus bij kennis van taal ondergebracht en niet bij kennis
van schrift (zoals in hoofdstuk 3), omdat hier systematisch alle taken die op gesproken
taal betrekking hebben zijn ondergebracht, en alle taken waarbij de vragen betrekking
hebben op schrift of schrijftaal onder kennis van schrift.

24 Voor de in taI)el 4.3 genoemde derde taak op fonologisch niveau, woordsegmentatie,
zie onder segmentatie verderop in deze paragraaf.

25 Dit type taak wordt soms geplaaist onder de rubriek metalinguistische vaardigheden op

fonologisch niveau (vanwege het beoordelen van de woordlengte). Vanwege de keuze
van de items in rermen van congruentie tussen woord en referent, ligt plaatsing onder
metasemantische vaardigheden meer voor de hand.

26 In de Berberversie bijvoorbeeld stond macbina noesebanals vertaling van wasmachine.
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27 Het Berber heeft geen term die equivalent is met de Nederlandse term woord. Zie de

volgende paragraaf voor een nadere uitleg.
28 Zie voor kritiek op dit dubbele aspect van de taak Bowey & Tunmer (1984).
29 Bij de eerste (oorspronkelijk als pilot bedoelde) informanten waren alleen de drie zin-

nen standaard, en werd de verdere segmentatie afgesternd op de wijze waarop de infor-
manten zelf in eerste instantie gesegmenteerd hadden. Bij alle volgende afnames wer-
den de meest voorkomende antwoorden gebruikt om ook de items 4 toi en met IZ
standaard ie houden.

30 Met als maat het oordccl van twee beoordelaars over de mae waarin de teks[ explicier
en informatief was.

3I Bronnen respectievelijk Bezzazi & Kossmann (1997), Ahmed Farah Ali (eigen bewer-
king), Koba4 (I987).

32 Scribner & Cole (I981) constateren hetzelfde bij het Vai. Dat roept de vraag op of er
meer verschillen zijn tussen orale en geschreven calen in metalinguistische begrippen.
01SOn (I994) beantwoordt een verwante vraag door te wijzen op de 'ouderdom' van
metalinguistische termen in het Engels; verschillende termen kwamen volgens hem pas
in omloop na de verspreiding van geletterdheid.

33 Tijdens de afnames werd de woordgrocp 'de twee geiten' als twee woorden geschreven.
Bij latere correctie voor de standaardspelling bleek her partikel n toegevoegd te moeten

worden. Vandaar her verschil met de notatie in bijlage 3·
34 Bij de uitvoering bleek overigens dat enkele informanten de term awaropvatten als het

Berber equivalent van de Nederlandse aanduiding 'woord'.
35 Mina Lhajoui was op dat moment doctoraal studente in de sociale wetenschappen, Na-

dia Everstijn en Femke Klomp waren doctoraal studenten interculturele communica-
tie; Achmed Farah Ali was voor zijn komst naar Nederland docent en medewerker bij
de radio in Somalie.

36 Hernieuwing van afspraken vanwege omstandigheden uiteraard met meegerekend.

37 Haar gegevens bij deze taak zijn als 'missing values' genoteerd.

Hoofdstuk 5

I Alle hier en in de volgende hoofdstukken gehanteerde namen zi in gefingeerd.
2  De tussen vierkante haken genoemde cijfers verwijzen naar de informantnummers in

bijlage 4· Wanneer informantnummers daar niet voorkomen (zoals nummer 57), be-
treft het informanten die na het vraaggesprek niet meer beschikbaar waren.

3   Ter controlewerd het uitvoerige gesprek ook mer vij f van de geletterde volwassenen ge-

voerd.
4  Omdat Zadikha echter in het geheel niet naar school is geweest Chet andere selectie-

criterium) is zij toch bi j de analfabeten gehouden. Indien nodig wordt met haar status
aparte rekening gehouden.

s   Op basis van de Levene rest is de homogeniteit van de varianties nagegaan. Als de vari-
anties van de twee groepen significant verschillen (zoals in tabel 9.1 bij verblijfsduur) is
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de bijpassende r-waarde gegeven. In voorkomende gevallen in her vervolg van deze stu-
die is eveneens rekening gehouden met de homogeniteit van de variantie, ook als die
niet expliciet wordt vermeld.

6  Eenderde van de informanten is ten tijde van her onderzoek minder dan 50 uur op les
[51,52,53,54,55,56,76,78], ongeveer eenderde is tussen So en Ioo uur op les [66, 67,73,
74, 75, 77, II4, 132] en de overigen zijn dan meer dan Ioo uur bezig in her alfabetise-
ringsonderwils NT2 [62,63,64,65, I20, I26, I27, I3I].

7   De informant die nog niet lang geleden met de Vur ging, is bij de werkenden gerekend.
8  Waarschijnlijk omdat de geletterden, anders dan de analfabeten, bij de afweging welke

taal ze her beste beheersen, moeten kiezen tussen hun moedertaal en de taal waarin ze
onderwijs hebben gevolgd.

9 Enige beheersing van het Marokkaans-Arabisch geldt daarnaast voor de Berbers die als
kind in een stad hebben gewoond ofdie Marokkaans-Arabisch sprekende familieleden
hebben.

ro De meeste Berbersprekers komen overigens uit her gebied waar Tarifit gesproken
wordt, maar iedereen gebruikt her woord 'Tamazight' om een van de Berbertalen aan re
duiden.

Il Asraan is ook de enige informante, die vertelt dat haar moeder wel kan lezen en schrij-
ven en zijzelf niet, ongetwij feld een gevolg van de oorlogssituatie in Somalie.

I2 De Somalische informanten maken relatief weinig melding van vertrouwdheid met
verhalen. Misschien omdar bevestiging zou suggereren dat ze afkomstig Zijn Uit de no-
madische gemeenschap, die niet zo'n hoge status heeft in Somalie (Ahmed Farah Ali,
mondelinge mededeling).

41  Overigens zal later in het onderzoek, wanneer de informanten een verhaal uit hun eigen
cultuur te horen krijgen, blijken dat de meesten dat kennen.

I4 Van sommige informanten is de precieze geboortedatum niet bekend, wei her jaar.
Doorgaans wordt dan in het gemeentelijk register I januari of I juli als geboortedatum
geregistreerd. Bijdeze vraag ging her erom ofde informanten wisten wat er in hun offi-
ciele papieren staac.

4 In Somalie is her niet zo gebruikelijk om in het informele verkeer te spreken in termen
van maanden. De seizoenen zijn veel gebruikelijker als aanduiding voor de perioden
van het jaar.

I6 Het alfaberiseringsonderwils begint doorgaans met een mondelinge basiswoordenschat

ontleend aan functionele contexten als de supermarkt, wonen, kleding, de school.
Daarnaast is er enige oefening in tellen, cijfers en voorbereidend schrijven. Daarna
wordi begonnen met lezen en schrilven. In de meeste gevallen werd de methode 7 43

(Tholen e.a., I98I) gebruikt, op Edn lokatic was die inmiddels vervangen door Afa (Van
der Westen et al., 1996).

I7 Zoals de eerste theoretici van het lezen dat eveneens deden, bijvoorbeeld door een on-
derscheid te maken russen Mee vormen van waarnemen die bij het lezen betrokken
zijn: de onopzettelijke zuivere sensatie van het oog en daarnaast de op gevolgrrekking
gerichte waarneming (cf. Manguel, 1996),

18 Les analfabete informanten hebben twee items (6 en 7) niet gehad.
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I9 Toegepast is spss versie 9.0, GLM univariate variantie-analyse met model III voor bere-
kening van de kwadratensom.

20 Overigens kon dat ook niet steeds in alle talen. Een equivalent voor bestek bestaar bij-
voorbeeld niet in het Berber.

2I Vergelijk Luria's (I976: 75) Opmerking "Classifies cargorically though fails to use the ca-
tegorical term" en Strating-Keurenties (2000) voor soortgelijke observaties bij kleuters.

22 Mpofu & Van de Vijver (2000) hanteren exclusiefhet noemen van een abstract, collec-
tief label als indicatie voor categoriaal of taxonomisch classificeren.

23 Bij enkele reeksen is overigens her verschil met categoriaal lastiger vast te stellen. Bij-
voorbeeld bij de reeks lepel-mes-potlood-vork is de keuze voor potlood categoriaal ge-

noemd als aangegeven worcIt dat de overige voorwerpen gebruikt worden om te eten,
en situationeel wanneer aangegeven wordi dat het potlood niet in de keuken hoort re

liggen.
24 Omdat de frequenties in de cellen gebaseerd zijn op meerdere antwoorden per infor-

mant, is eerst gecorrigeerd voor het aantal waarnemingen (hier achi).
25 Daarbij is gebruik gemaakt van de Bonferroni-correctie voor het aantal vergelijkingen

(hier drie). De kritieke p-waarde is dus nier 0.05, maar 0.0167
26 Raven,  Court & Raven (I992) adviseren individuele uitslagen als niet-valide  te  be-

schouwen wanneer de opbouw afwijkt van het door hen gepresenteerde score-patroon.
Bijvoorbeeld wanneer een informant van serie A zes items goed heeft en van serie B
tien. Alle informanten uit dit onderzoek beanrwoorden aan her verwachte score-pa-
troon.

27 De opmerking in de handleiding (Raven, Court & Raven, I992) dat de mate van educa-
tie relatief onbelangrijk is, slaat waarschijnlijk vooral op het type onderwijs dat volwas-
senen hebben gevolgd na hun leerplichtige periode, niet zozeer op her onderscheid IUS-
sen geen en wel onderwijs (zie ook Raven, Raven & Court, I99I voor opmerkingen over

gebruik in 'pre-literate' societies).
28 Bij berekening van de t-waarde is rekening gehouden met Levene's toets Op homogeni-

teit van variantie. Voor deze en alle volgende boxdiagrammen geldt: n.s.= niet signifi-
cant, *p <0.05, ** p<o.OI.

29 Omciat vooral de moeilijkste items zijn weggelaten, zullen voor de meeste informanten
de totaalscores nier veel hoger zijn geweest, wanneer de hele coets was afgenomen. Ko-
linsky en Morais (1995) spreken overigens bij vergelijkbare uitkomsten bij analfabeten
over mentale retardatic. Hiervoor werd al vermeld dat uitspraken over de intelligentie
van de analfabeten niet voor de hand liggen.

30 Verschil tussen stad en platteland was een van de weinige consistente uitkomsten bij
Scribner & Cole (1981) bij cognitieve taken.

JI Al waren hun geschoolden uiteraard ook geletterd.
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Hoofdstuk 6

I  Bij die laatste vergelijking zijn uiteraard sommige onderdelen, zoals de opvattingen
over her schriftregister, interessanter dan andere. Als het gaat om maren die betrekking
hebben op leesvaardigheid, zullen uiteraard de scores van de geletterden hoger zijn.

2  Bij de volgende hoofdstukken (kennis van taal) is de voorkeur gegeven aan informan-
ten bij wie de afname in de moedertaal plaatsvond, vandaar dat in die hoofdstukken
nier voor Kachoura is gekozen, met wie her gesprek in het Nederlands werd gevoerd.

3   In het volgende hoofdstuk worden, omdat de taken daar betrekking hebben op de ge-
sproken taal, de lijndiagrammen steeds gepresenteerd. In dit hoofdstuk is daar minder
reden toe, omdat bi j de meeste taken de informanten in alle talen dezelfde items kregen

voorgelegd.
4  Her onderscheid in beeldsymbool tussen een cirkel en een ster is een indicatie voor het

meer (*) of minder (o) extreme karakter van de afwijking.
s   Er is niet ofnauwelijks verschil wanneer apart naar afnametalen gekeken wordt voor de

vaststelling van Cronbach's alpha. Bil grafemen is die respectievelijk 0.96 bij afname in
ti (n=32) en 0.98 bij afname in tz (n=22); bij de hoofdletters respectievelijk 0.97 bij af-
name in II (n=34) en 0.99 bij afname in tz (n=20).

6  Daarbil, en dat geldt eveneens voor alle volgende analyses, is gebruik gemaakt van ver-
Sie BO Van SPSS, GLM univariate analyse, model 111. Levene's test Wijst op heterogeniteit
van de varianties, maar de F-statistic is robuust wat betreft schending van de homogeni-
reit van varianties (Rierveld & Van Hour, I993)

7  Voor deze en alle volgende boxdiagrammen geldr. K=kleuter, A=analfabeet, G= geler-
terde; n.s.= niet significant, * p<0.05, ** P<O.01.

8  Bij enkele andere kleuters die (ook) de kaart met hoofdletters hebben gehad, is er overi-
gens geen verschil met kennis van de kleine letters.

9   Uitgesplitst naar afnametaal is Cronbach's alpha o.99 bij afname in de eerste tagil (n-37)

en 0.99 bij afname in het Nederlands als tweede taal (n-32)
IO Met visuele herkenning wordt bedoeld een globale herkenning op basis van bijvoor-

beeld contourkenmerken of saillante details zoals een stok of een punt. De identiteit
van de afzonderlijke letters van een geschreven woord speelt daarin geen rol.

II Bi j afname in de eerste taal is Cronbach's alpha 0.90 (n-32), bij afname in het Neder-
lands als tweede taal 0.85 (n=3I)

I.2 Bij de toetsing (Fisher Exact) is gecorrigeerd voor her aantal waarnemingen; bij de
schrifttekens werd het aantal waarnemingen gedeeld door zes, bij de overige rekens
door acht.

I3 Op drie informanten na zijn de analfabeten moslim.
14 Het Japanse schrift bestaar voor een gedeelte (Kanji)  uit aan het Chinees ontleende ka-

rakters (Coulmas, 1989) Overigens is die uitkomst in zoverre opmerkelijk, dat een Chi-
nees karakier als schrift en als Chinees herkennen blijkbaar gemakkelijker is dan een
logo als CkA herkennen.

4 Cronbach's alpha bij afname in de eerste taal is 0.84 (n=22) en bij afname in de tweede
taal 0.79 (n=IS)
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16 Al kan de score bij de analfabeten enigszins geflatteerd zijn. Drie analfabeten wilden de
raak niet (af-) maken. Zij gaven te kennen dat ze nier konden lezen en dus geen com-
mentaar konden geven op een door de onderzoeker opgeschreven zin. Bovendien beho-
ren de zes analfabeten, die deze taak niet gehad hebben (zie hoofdstuk 4), tot degenen
die nog maar net begonnen waren met alfaberiseringsonderwils.

I7 Bij nadere toetsing ('simple main effects') met afnametaal als factor binnen groepen, is
het effect van afnameraal significant bij de kleuters (F=7·48, p-0.009) en bij de analfa-
beten (F=7·22, p=o.oI), maar niet bij de geletterden (F=o.62).

IS Manova, Repeated Measures met groep als 'between subject' factor en zinstype als
'within subject' factor.

Ip Ongetwijfeld ook een gevolg van het feit dat de meeste kleuters de taak in het Neder-
lands kregen voorgelegd.

20 De termen te#er (krom of 'nier-recht J en nican (recht, goed) worden in het Tamazight
in overdrachtelijke zin wei gebruikt voor personen die al dan niet 'deugen,' maar niet
voor al dan niet correct taalgebruik.

2I Weliswaar is daar niet systematisch naar gevraagd bij de kleuters, maar de meesten
voegden wel spontaan, bijvoorbeeld bij de lettertaken, toe waar ze die van kenden of
waar zie die eerder gezien hadden. Vaker werd naar een concrete situatie in de klas ver-
wezen.

22 De informantkenmerken leeftijd en verblijfsduur voldoen, zoals te verwachten was op
basis van de correlaties, niet aan het criterium voor opname in de regressie-analyse (F-in
O.05)·

23 Zie Kurvers & Van der Zouw (1990) voor gedetailleerder informatie.

Hoofdstuk 7

I   De volgorde van afname (bijvoorbeeld vanwege de gewenste afivisseling van taken met
betrekking tot beeld, schrift en taal) zou niet de meest overzichtelijke wijze van presen-
teren opleveren.

2   Voor deze en alle volgende lijndiagrammen geldt, zoals ook in hoofdstuk 6 werd aange-
geven, * p<O.05, " p<0·OL alle overige F-ratio's zijn niet significant.

3  Voor deze en alle volgende boxdiagrammen geldt opnieuw: K=kleuter, A=analfabeet,
G=geletterd; n.s.=niet significant, * p<0.05, ** p<o.OI.

4  Deze twee kleuters hebben overigens de rijmtaak in het Berber gehad. Een van de twee
bleek bij navraag minder moeite te hebben met rijmen in het Nederlands; de andere
kleuter kon zowel in het Nederlands als in her Berber niet rijmen.

5   De gemiddelde correctscore in her Turks is 6.40 (sd 3·58), in het Berber 4·8I (sd 3·68) en
in het Somalisch I.75 (sd 3.15)· Wanneer alleen naar de scores van de analfabeten wordt
gekeken, zijn die respectievelijk 6.67 (sd 4·61) voor het Turks, 2.I8 (sd I.99) voor het
Berber en 0.83 (sd I.33) voor het Somalisch. Berber en Somalisch zijn ook de twee talen
waarin een direct equivalent van het Nederlandse woord 'rijm' of'rijmen' niet voor-
komt.
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6  Bij berekening van Fisher Exact is gecorrigeerd voor het aantal waarnemingen.
7  Het veel grotere verschil bij de analfabeten lijkt overigens niet zozeer met afnametaal te

maken te hebben, als wel met ha feit dat zes analfabeten, waarvan er drie in de kleine
t2-groep zitten, stee(is van mining zijn dat in betekenis verwante woorden als banden

en   voeten ook  rij men.
8  Op basis van een one-sample t-test met testwaarde 7 is de t-waarde bij de kleuters 6.28

(df-22, p<0.00), bij de analfabeten t-6.49 (df-24, P<0.00) en bij de geletterden t=8.07
(df=21, p<O.00).

9  Enkele items zijn noch het een noch het ander (boek-bak bijvoorbeeld)  of over talen

heen niet eenduidig ie categoriseren. Die zijn niet meegenomen in deze vergelijking.
Io Uit de variantie-analyse (op percentages) met type item als 'within-subject' factor en

groep als 'between subject' factor blijkt een significant effect van type (F„.=37·04,
p=o.000) en geen interactie tussen groep en type (F, 61=0.12, p=o.89)

II Hier is geen onderscheid gemaaki naar type sublexicale segmentatie, omdat de infor-
manten niet gevraagd werd op een bepadde manier te segmenteren. Zie hierna voor
een nadere analyse. Overigens zal bij deze taak het feit dat de ie analyseren eenheid va-
rieerde (zin, woordgroep, woord) van invloed zijn geweest op de reacties.

I.2 Het feit dat ook enkele geletterden de woorden niet in sublexicale eenheden verdelen,
heeft waarschijnlijk niet te maken met her feit dat ze dat nier kunnen (dat kunnen ze
wel, anders konden ze ook geen onbekende woorden lezen), maar dat ze de instructie
blijven opvatten als segmentatie in woorden (de eerste drie items van de taak betroffen
zinssegmentatie).

I3 Een verdeling uitsluitend langs morfeemgrenzen, zoals het voorbeeld van 'domates /
ler' bij Arkem, komt weinig voor (to / maren bijvoorbeeld komt vaker voor dan tomaat
/ en) en is bij lettergrepen ondergebracht.

I4 Fisher Exact gecontroleerd voor aantal waarnemingen. Post-hoc analyse: Kleuter-anal-
fabeet Chi kwadraar is I.2I (df=I, p=o.35), kleuter-geletterd Chi-kwadraat is 8.28 (df=i,
p=o.006) en analfabeet-geletterd Chi-kwadraat is I3·95 (df=I, p=o.00).

Hoofdstuk 8

I Swaday betekent ook 'onder', maar is in tegenstelling rot sadu, dat altijd in combinatie
met een zelfstandig naamwoord gebruikt wordt, ook zelfstandig te gebruiken (vergelijk
'beneden' of 'onderaan').

2  Voor deze en alle volgende lijndiagrammen geldi: * p<0.05, " P<0.0I.
3  Voor deze en alle volgende boxdiagrammen geldr K=kleuter, A=analfabeet, G=gelet-

**terd; n.s.=niet significant, * p<0.05, p<O.OI.
4  Een informant vertelde bijvoorbeeld bij het woordpaar slang-kikker dat ze even lang

zijn, omdat ze allebei vij f letters hebben. Het feit dat hij Hker met 66n k spelde, was
hier niet van belang.

S  In een one-sample t-test met test-waarde 5 is bij de kleuters 4«=5.8I (p<0.00), bij de
analfabeten t„=4·I7 (P<0.00) en bij de geletterden t„=Iz.23 (P<0.00)
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6 Als informaninummers in de boxdiagrammen overlappen en moeilijk te onderschei-
den zijn, zoals hier Iof en 106, worden in de tekst beide informantnummers genoemd.

7  Uit de variantie-analyse met type als 'within-subject' factor en groep als 'between-sub-
ject' factor blijkt een significant hoofdeffect van type (F,6,=I9.42, p=o.00) en geen in-
teractie tussen groep en type woordpaar (F,«6-I.I3, P-0.33)

8 Geen bandopname, de vertalingen zijn van de tolk ter plekke.
9   Voor de posthoc-analyse is de Bonferroni-correctie voor her aantal vergelijkingen (hier

drie) toegepast. De kritieke p-waarde ligr hier dus niet bij o.os, maar bil 0.0 7. Bij ver-
gelijking analfabeten-geletterden Fisher Exact = 18.93; p=o.00, bilvergelijking analfa-
beten-kleuters Fisher Exact=II.62, p=o.OI en bijvergelijking kleuters-geletterden Fisher
Exact-6.03, P-0.20.

10 Daarin zijn ook de voorbeelden opgenomen die at bij de beantwoording van de eerste

vraag gegeven werden.
II  Posthoc-analyse met Bonferroni-correctie voor aantal vergelijkingen (kritieke p-waarde

dus 0.0I7): analfabeten vergeleken met geletterden (Chi-kwadraat=I3.98, p-0.00),
analfabeten met kleuters (Chi-kwadraar-II.02, p-0.00) en kleurers met geletterden
(Chi-kwadraat=o.33, P=0·76).

n  Bij vergelijking woord versus andere reactie is het verschil tussen Berbersprekers en an-
dere moedertaalafnames nier significant (Chi-kwadraat=I.40, p=o. 23).

I3 Posthoc-analyse met Bonferroni correctie: Analfabeten-geletterden, Chi-kwadraar-
I4·46, p=0.00; kleuters-geletter(len, Chi-kwadraat=g.75, p=o·00; kleuters-analfabeten
Chi-kwadraat,0.76, p-0.67·

I4 Het verschil in woord versus niet-woord reactie tussen Berbers en de overige moeder-
taal afnames is niet-significant (Chi-kwadraat is 2.53, p=o·II).

4 Al is dat bij dit onderdeel moeilijk na te gaan, omdat de referenten nier bekend zijn. Bij
navraag werd in elk geval maar twee keer expliciet gewezen op het feit dat de bezitter
van de naam heel groot is.

I 6 Zes analfabete informanten hebben bij woordbeoordeling enkele items niet gehad (zie
voor een toelichting paragraaf 4·3)· Bil die zes informanten is de toraalscore berekend
op basis van het percentage correct bij de items die ze wel gehad hebben. Dat is ook de
reden dat bij de betrouwbaarheidsanalyse bij die taak het aantal informanten Weiner is
dan bij de presentatie van de gemiddelde scores per taak. In de betrouwbaarheidsanaly-
se worden casussen met ontbrekende waarden niet meegenomen.

I7 De gemiddelde scores in het Berber zijn rescpectievelijk voor de kleuters n.40 (sd 1.95),
voor de analfabeten I2.73 (sd I.85) en voor de geletterden I4.84 (sd I.83)

/8 Uit de variantie-analyst met type item (inhoudswoorden, functiewoorden en meer-
woorduitingen) als 'within-subject' factor en groep als 'between-subject' factor blijkt
een significant hoofdeffect van type item (F 1   2

-93·47, P-0.00) en een significante inter-

actie tussen groep en type (F„„-6.26, p=o.00).
I9 Omdat die toelichting niet systematisch bij alle items gevraagd en gegeven is, wordt een

kwantitatiefoverzicht achterwege gelaten. Her navolgende is dan ook tentatiefop basis
van de wel gegeven toelichtingen.
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20 Een paar items (en en de in de Nederlandse versie) werden - onbedoeld - door sommi-
ge kleuters afgewezen omdat het een letter zou zijn (" en is maar Un letter").

2/ Voor het Berber is daarbil gebruik gemaakt van adviezen van dr. A. El Aissati.
22 De gemiddelde score bij afnarne in het Berber (gem. I.I7, sd. LI6) is veellager dan bij af-

name in het Turks (gem. 3·00, sd 0.00) of Somalisch (gem. 2.50, sd. 0.7I).
23 Die beide de derde zin in woorden segmenteren.
24 Dir is beschouwd als twee varianten van eenzelfde strategie. In beide gevallen tellen

kieine, onbeklemtoonde functiewoorden kennelijk niet als apart te isoleren woord.
25 Posthoc-analyst met Bonferroni-correctie: Kieuters-analfabeten: Fisher Exact=16.23,

p-0.00, analfaberen-geletterden, Fisher Exact=Io. Ii, p=o.054; kleuters-geletterden
Fisher Exact-5.37, P-0·24.

26 Zie bijlage 9 voor een verdeling van de informanten over scores.

27 Dat onderscheid komt alleen in de kwalitatieve gegevens naar voren. Voor toetsing van
verschillen tussen groepen is het voorbeeld van een lang woord, waarbij dit probleem

niet speelt, dan ook de meest eenduidige maat. Daarbi j verschillen de niet-lezers signifi-
cant van de lezers, maar niet van elkaar.

Hoofdstuk 9

I  De dubbele aanduiding zins- en rekstniveau wordt hier overigens alleen gebruikt, om-
dat ook de zinsimitatietaak in dit hoofdstuk is opgenomen.

2  Zie bijvoorbeeld Berman & Slobin (1994), Hickmann (I995), Spooren, Tates & San-

ders 0996), Bublitz (I999)
3    Ter toelichting, een kleuter vraagt, om te controleren o f hij goed begrepen heeft wat er

bedoeld wordt: "Dus als jij een potlood vasthoudt en je zegt 'dit is een pen', moct ik
.toch zeggen 'dit is een pen'1

4  Zie bijlage IO voor het transcript en een woord-voor-woord-vertaling.
s Helem:tai zeker is dat overigens bij twee syllogismen niet. Het zou ook kunnen zijn dat

ze bijvoorbeeld bil het maansyllogisme in eerste instantie wel "blauw" zegt op basis van

de premissen, maar de vervolgvraag opvat als een vraag over de oorzaak van het feit dat

de stenen op de maan blauw zijn.
6  Voor alle statistische analyses geldt weer: n.s.=niet significant, * p<0.05, ** p< 0.0I.
7   Het percentage correct bij de enkelvoudige zinnen varieert van 73% toi Ioo%, bij de sa

mengestelde zinnen van 23% toi 42%. Die vier samengestelde zinnen zijn overigens

ook de langste zinnen,  dus is  niet  met zekerheid te zeggen  of het  om een  lengte-effect

gaat,  of om een effect van zinsstructuur.  Zie ook bij de kwalitatieve analyse.
8  In de toelichting is het aangeboden item cursiefgezet, de reactie van informanten tus-

sen aanhalingstekens.
9   In de meeste gevallen kan ook de categorie 'woorden niet herhaald' als een parafrase van

de uiting beschouwd worden. Omdat in het eerste geval echter iets niet gerealiseerd

wordt, zijn beide afwijkingen hier gescheiden gehouden. Samen vormen ze uiteraard
niet-letterlijke herhalingen van de uitingen.
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Io Bij deze taak is her aantal afnames in FI bij de kleuters erg klein. In tabel 9.2 worden
daarom ter vergelijking ook de gegevens van alle kleuters gepresenteerd.

II Voor deze berekening zijn de gegevens van alle kleuters gebruikt, maar ook wanneer al-
leen de drie moedertaalafnames bij de kleuters gebruikt worden, is het verschil nier sig-
nificant.

I.2 Dat doen Scribner & Cole (I98I) overigens niet, zij beschouwen beide als ervaringsge-
richt.

13 Posthoc-analyse met Bonferroni-correctie voor aantal vergelijkingen. Analfabeten-
geletterden: Fisher Exact=II.70, P=0·003; kleuters-geletter(len: Fisher Exact=4.9I,
p-0.09; kleuters-analfabeten. Fisher Exact=4.86, p=o.IS.

Ll Het niet-vertellen van een verhaal is geen gevolg van beperkte vaardigheid in her Ne-
derlands als tweede taal, want in totaal acht van de elf keer is 'geen verhaal' genoteerd
bij afname in de moedertaal. Paarsgewijze vergelijking kleuters-analfabeten Chi-kwa-
draat=2.82, p=o.09; kleuters-geletterden Chi-kwadraat-3.26, p=o.07.

IS Weliswaar gaat her in de TAK om de analyse van schrijfproducten bij hetzelfde beeld-
verhaal, maar deze analyse heeft betrekking op samenhang, niet op spelling of inter-
punctie.

I6 Man loopt naar winkel, man koopt banaan, man eet banaan, man gook schil weg,
meisje loopt met ijsje, meisje valt, ijsje valt, meisje huilt, man komt, man koopt ijsje,
meisje is blij.

I7 Hetgeen iets anders is dan her niet goed kunnen waarnemen van tweedimensionale af-
beeldingen, zoals vaker genoteerd wordt over analfabeten (cf. Kurvers & Van der
ZOUW, 1990)

/8 Chi-kwadraat respectievelijk 7.10 (p-0.I3), 7.98 (p=o.24), 5·93 (P-0·20), 7·II (p=0.3I)
en 4.83 (P=0.78) bij introductie man, vervolg man, introductie meisje, vervolg meisje
en herintroductie man. Niet meegerekend zijn de informanten die geen verhaal vertel-
len en uitsluitend deictisch verwijzen.

Ig Het verschil tussen de groepen is significant (Chi-kwadraat respectievelijk 9.00, p-0.oI
bij de eerste vraagen I4·97, P=o·OoI bijde tweede vraag). Ook bij deze vragen is het niet
zo, dat het stellen van de vraag in het Nederlands de beantwoording negatief beYn-
vloedt. Bij paarsgewijze vergelijking van de groepen verschillen bil de eerste vraag beide
groepen nier-lezers significant  van de geletterden  en  niet van elkaar  (p<0.OI),   bij   de
tweede vraag verschillen alleen de analfabeten significant van de geletterden (p<0.OI).

20 In die zin zijn de reacties van deze analfabeten heel anders dan die van de analfabete Pa-
poea's die voor her eerst een film zagen (Blokker, I989).

2I Niettemin zijn ook bij deze vragen de verschillen tussen de groepen significant
(Chi-kwadraat respectievelijk 6.82, p=o.03 bij de eerste vraag en 14·38, p=o.ooI bij de
tweede vraag). Bij paarsgewijze vergelijking zijn alleen bij de laaiste vraag de verschillen
significant. De analfaberen verschillen significant van de kleuters (p<0.00 en van de ge-
letterden (p<0.0I7)·

22 Overigens worden in de teksteditie van Bezzazi & Kossman (I997) woordgrenzen soms
anders gemarkeerd dan in El Aissati (z.j.). Bij de telling hier zijn de woordgrenzen van
El Aissati aangehouden.
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23 Kossman (I997) beschouwt die afwezigheid van expliciere causale markeerders als een

wezenlijk stijlelement van de volkssprookjes. Een vraag zou kunnen zijn of het ook een
kenmerk is van oraliteit (zie hoofdstuk 2).

24 Tweemaal door native speakers van het Berber, eenmaal door de onderzoeker op basis

van de vertaling in het Nederlands globaal beoordeeld op al dan niet samenhangend
verhaal. Door alle drie de beoordelaars werden dezelfde iwee navertellingen aangeduid
als minder coherent, namelijk die van informant [62] en [126].

25 Daarnaast wordt relatief vaak gebruik gemaakt van iroeb/tbroeb (letterlijk 'hij is ge
gaan/zij is gegaan', in her verhaal te vertalen als 'zo is het gegaan'), van ka/jeka/tbeka

(letterlijk 'staat/hij staat/zij staat', dat de functie heeft van 'topic maintenance') en een
enkele keer van enkele andere middelen om aan te duiden dat de ene episode is afgeslo-
ten en de volgende begint (bijvoorbeeld saji, letterlijk 'klaar'). De analfabeten maken
gemiddeld s.oo keer gebruik van deze uitdrukkingen (sd 3.85), de geletterden gemid-

deld 7·40 keer (sd 3·78) Omgerekend naar percentage in relatie rot verhaallengte (res-
pectievelijk 2.95% bij de analfabeten en 3·32% bij de geletterden) is er geen verschil tus
sen de groepen in het gebruik van deze uitdrukkingen (t„=-I.Io, p=o. 30).

26 Satma is een van de twee uitzonderingen daarop.

27 De reactie van Satma op het syllogisme over Mars  (zie de paragraaf over Satma)  is een
van de weinige uitzonderingen.

Hoofdstuk 10

I  De keuze die Scribner & Cole (198I) maakten om analfabeten re vergelijken met lezers

die evenmin naar school waren geweest, maar op informele wijze hadden leren lezen,
behoorde in dit onderzoek niet rot de mogelijkheden.

2   Idealiter zou het onderzoek uitgevoerd zijn bij analfabeten voor de start van het alfabe-
tiseringsonderwils, maar dat zou rot nog meer selectieproblemen hebben geleid (zie

hoofdstuk 4).
3   Zie voor een vergelijkbaar standpunt Sdndchal et al. (ZOOI).
4  Dit weigeren wordt in studies naar de ontluikende geletterdheid van jonge kinderen

doorgaans als een relatief laar stadium getypeerd (cf. Sulzby, I985; Sulzby & Teale,
I  I ).

S   Bissex (I980), Sulzby & Teale (I991), Chaney (I992), Verhoeven (I994), Bus (I995); zie
ook Sdndchal et al (I998) en Leseman & Delong (2000). Mirami [27] is een van de wei-
nige uitzonderingen die goed past in de metafoor van 'ontluikende geletterdheid' in de
context van veel ervaringen met schriftgebruik.

6  Vergelijk de voorbeelden van de analfabeten in Scribner & Cole (I98I), die bij het dic-
reren van brieven al te informeel taalgebruik afwezen en met regelmaat vroegen om de

toevoeging van beleefdheidsformules.
7   Ook in oudere studies geldi rijmen vaker als impliciete kennis van de taalgebruiker. Zie

bijvoorbeeld Morais et al. (1986) en Kurvers & Van der ZOUW (1990). Gombert (I992)
spreekt in dat geval van epilinguistisch gedrag dat voorafgaar aan metalinguistisch ge-
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drag in eigenlijke zin. Het kan natuurlijk ook zijn dat de volwassenen dat nog wel kun-
nen, maar niet meer doen.

8 Enige steun daarvoor bieden wellicht de bevindingen van Petersson et al. (1000) dat
volwassen analfabeten anders dan geletterden grote moeite hebben met her herhalen
van pseudowoorden, terwij 1 beide groepen niet verschillen in her herhalen van bestaan-
de woorden.

9  Zie voor een minder positieve interpretarie van vergelijkbare uitkomsten, Kolinsky et
al. (I987)·

IO Coulmas (1996) wijst crop dat in de periode voorafgaande aan standaardisatie van or-
thografieen, functiewoorden als voorzetsels en voegwoorden vaak vastzaten aan de er-
aan voorafgaande of crop volgende woorden.

II De vraag is overigens weI of Spencer terecht concludeert dat ookhet aanvankelijk lees-
onderwijs het foneem moet negeren, omdat die eenheid zou berusten op een inmiddels
achterhaalde 'folk theory' (zie ook Bertelson & De Gelder, I994).

/2 Het Woordenboek der Nederlandse Taal geeft een soortgelijke geschiedenis voor de
Nederlandse term woord. De oudste vermelding als linguistische eenheid stamt uit
400; de beschrijving als 'niet gespecificeerde mondelinge uiting die uit meerdere woor-
den kan bestaan' is veel ouder. Die omschrijving is nog ie beluisteren in uitdrukkingen
als 'de daad bij het woord voegen'.

I3 Even het feit dat de analfabeten meer moeite hebben met het vertellen van beeldverha-
len buiten beschouwing gelaten. Dat komr waarschijnlijk door gebrek aan ervaring met
zowel het verrellen van dit type verhalen als met het herkennen van typische beeldcon-
venties.

L# Al zijn er wei meer kleuters dan analfabeten die meerdere syllogismen correct oplossen.
4 Dat is ook de reden dat de syllogismen zijn ondergebracht bij metalinguistische vaar-

digheden en niet bij cognitieve vaardigheden in het algemeen.
I6 Vergelijk Luria (I976) die vaststelde dat het de analfabeten nier echt hielp als hij vroeg:

"Maar wai suggereren mijn woorden1"
I7 Voor de duidelijkheid, de term geletterdheidshypothese heeft in dit onderzoek uitslui-

tend betrekking op de stelling dat het denken over taal verandert onder invloed van ge-
letterdheid, niet op de brede claim waar het eerste hoofdstuk mee opende.

IS Bij woordconcept is in de notatie -/+ weergegeven vanwege de wisselende statistische
uitkomsten. De kwalitatieve gegevens wijzen echter meer in de richting van weinig ver-
schil tussen kleuters en analfabeten, en meer verschil tussen beide groepen niet-lezers en
geletterden.

I9 Dat geldt voor rijmen, beeldverhaal en segmentatie in lettergrepen. Aan het nog weer
andere patroon bij zinsimitatie moet weinig waarde gehecht worden, omdat her daarbij
om slechts drie kleuters ging en de 'power' van de toers dus gering is. Bij enkele andere
taken, waarbil geen verschil tussen kleuters en analfabeten gevonden wordt, is overi-
gens een four van de tweede soort niet uitgesloten, maar bij die taken is in elk geval her
verschil met de geletterden veel groter.

20 Het ging daarbij om de toets Leer Ondersteunende Vaardigheden (Bureau ICE, 2000),
die bedoeld is om na te gaan hoe snel iemand een taal kan leren. Ongeveer de helft van
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de items bestaat uit marrices zoals in de Raven. De gemiddelde scores van vier ni-
veau-groepen alfabetisering waren achtereenvolgens 7·80, II.29, IS·71 en I9.So bij een
maximale score van 25·

2I Als het kinderen betrof, kon in veel meer opzichten aan onderwijservaring gedacht
worden om de groei in scores op de Raven te verklaren. Bij deze volwassenen ligt een
verklaring vanuit de leeservaring roch meer voor de hand, want ander onderwijs (buiten
mondeling Nederlands) krijgen zij weinig. Morais & Kolinsky (1995) vonden (zij ver-
wijzen naar nier-gepubliceerde data) overigens geen verschillen op de Raven russen

analfabeten en ex-analfabeten.
22 Zie ook Raven, Raven Lk Court (I991) voor een vergelijkbare opmerking bij de waar-

schuwing dat de scores bij gebruik in 'pre-literate societies' niet op dezelfde manier gein-
terpreteerd mogen worden. Een implicatie van die conclusie is overigens ook dat voor-

zichtig omgesprongen moet worden met gebruik van scores op de Raven bij de plaatsing
van analfabete leerlingen in speciale groepen (Van de Guchie & Kurvers, 1997)

23 Daar zijn twee uitzonderingen op: Rima [751 heeft als kind enig onderwijs gehad, maar
lijkt in haar reacties vaak niet op de geletterden en Bahiba [76] is nooit naar school ge-
weest en behoort wei  bij  de informanten  met relatief hoge scores bij veel taken.

24 Misschien is dat vanzelfsprekende geletterde denken over taal ook wei de reden dat de
'speech act' (Austin, 1962) heront(lela moest worden in de linguistiek en dat functione-
le leesvaardigheid, waarbij her gaar om toepassing van her gelezene in de wereld buiten
de tekst, een relatief recente toepassing is in de leesdidactiek en het leesonderzoek, na-
dat 'tekst verklaren' lange tijd gold als maar voor leesvaardigheid.

25 En in stimuleringsprogramma's voor jonge kinderen uit deze doelgroep is de eerste op-
tie dan ook niet de wereld van de geschreven taal buiten de deur ie houden omdat de
ouders toch niet (goed) kunnen lezen, maar die op een andere wijze onder de aandacht
te brengen (cf. Kurvers & Van de Guchte, I995; Kurvers & Vallen, I996).

26 Zie voor een discussie bijvoorbeeld  Van der Westen (1989), Sandra (I996), Kurvers

(1996), Van der Zouw (1999)
27 Voor onderwijs aan kinderen in Nederland is dit misschien een open deur, voor aan-

vankelijk leesonderwijs aan volwassenen niet. Dat heeft ongetwijfeld ie maken met het
feit dat lange tijd de deelnemers aan lees- en schrij fgroepen volwassenen betrof met al
een (soms traumatische) onderwijsgeschiedenis.

28 Tenzij de samenleving van mening is dat er een jaar eerder begonnen moet worden met

aanvankelijk leesonderwijs. Maar of dat vooral in het belang is van kinderen in achter-
standssituaties, is zeer de vraag.
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Bijlagen

Bijlage 1
Onderzoeksuitkomsten Scribner & Cole

TABEL 1: Percentages correct metalingul'stische taken Scribner & Cole (1981).
anal[abeet Voi Arabisch Vai- geschoold

geletterd geletterd Arabisch

objectivatie exp. 1 23% 17% 3096 40% 43%

repl. 1 7296 7196 87%

repl. 2 42% 6296 50% 50% 7096

woordconcept 1 exp. 1 7296 69% 79%

(voorbeeld woord) repl. 1 45% 55% 38% 37% 50%

woordconcept 2 exp. 1 3.1 3.1 4.0

(lang woord)* repl. 1 1.3 1.6 1.3 1.2 1.6

grammaticaliteitsoordelen exp. 1 40% 67% 65%

repl. 1 32% 4196 46% 3696 38%

syllogismen 1 exp. 1 27% 29% 21% 25% 50%

repl. 1 7096 82% 84% 81% 90%

repl. 2 80% 88% 90% 82% 90%

syllogismen 2 exp. 1 61% 6296 57% 57% 76%

repl. 1 6996 7596 80%

repl. 2 80% 85% 88% 80% 90%

exp.  1= experiment 1, repl. 1=replicatie 1, repl. 2=replicatie 2
*  Vermeld is hier het gemiddelde aantal lettergrepen, standaarddeviaties geven Scribner & Cole

nergens.
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Bijlage 2
Leidraad vraaggesprek analfabeten

Acbtergrondgegevens
Waar bent u geboren/opgegroeid2 Cook: dorp of staci)
Geboortedatum (jaar/maand)2
Hoe lang bent u in Nederland 
Bent u alleen in Nederland, of met gezinsleden?
Hoe lang is uw partner in Nederlandl
Waar woont u?
Hebt u werk2 Zo ja, welk werk2
Werkte u in ......  Zo ja, wat voor werk deed u daar 

Ervaringen met taal- en scbriftgebruile.
Welke taal of talen heeft u als kind geleerd 
Spreekt of verstaat u nog andere taleni Zo Ja, welke 
Hoe goed verstaat u die 
Hoe heeft u die taal geleerd2 Waar  Van wie 
Welke taal of talen spreekt u thuis (met partner, met kinderen)
Welke taal spreekt u het liefstel
Welke taal spreekt u het beste2

Kunt vertellen, op welke manier u in ...... te maken had met geschreven taa12

Kwam er bijvoorbeeld wel eens post/brieven2
Was er toen iemand die voor u las, of dingen opschreef?
Wie1 Hoe ging dat 

Zijn er nu hier gezinsleden die kunnen lezen en schrijveni Hoe hebben zij dat geleerdi
Vraagt u wel eens hulp bi j lezen en schrijven 
Van wie2 Waarvoor 

Kent u nog verhalen die u vroeger verteld zij n '
Zo ja, kunt u een voorbeeld geven2
Van wie heeft u die verhalen geleerd 
Zou u ze nog kunnen vertellen? Vertelt u ze wel eens aan uw kinderen2

Onderwijservaring en leerervaringen
Hoe lang bent u hier op les 
Hebt u eerder in Nederland op les gezeten  Zo ja, waar, hoe lang, wat voor les 
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Bent u in ...... naar school geweest Zo ja, naar welke school 
Hoeveel jaar hebt u op school gezeten2
Heeft u daar les gehad in lezen en schrijven  Zo ja, in welke taal 
Weet u nog hoe dat begon  (letters, woorden, schrijven, penseel etc.)
WaI heeft u nog meer geleerd op schooli

(Indien geen onderwijs) Kunt u uw naam schrilven2

Zo ja, schrijfeens op. Hoe hebt u dat geleerd  Van wie 
Hoe weet u dat hier uw naam staat  Waar ziet u dat aan2 Waar let u op2
Zijn er dingen die u moeilijk vindt om ie onthouden  Welke bijvoorbeeld?
Kunt u tellen2
En rekenen  Bijvoorbeeld Uitrekenen wat u terug moet krijgen 
Zo ja, hoe heeft u dat geleerd2 Wie leerde u dat?
Kunt u prijzen lezen  Wat doet u als u wil weten wat iets kost?
Hoe leerde u dat 
Hoe leerde u met geld omgaan2 Van wie 
Wat doet u als u wil weten hoe laat het is? Waar let u op2
Van wie leerde u dat1 Hoe ging dat 
Wat doet u als u wil weten welke dag het is vandaag,
Kent u de dagen van de week, maanden van het jaarl
Hoe onthoudt u die 
Wai doet u als u iets niet wil vergeten  Een telefoonnummer ofeen afspraak bijvoor-
beeld 
Wat doet u als u iemand wil opbellen, een vriendin bijvoorbeeld.
Wat doet u om te onthouden wanneer u geboren bend
Hoe komt u naar les2 Hoe onthoudt u de weg naar school  Waar let u op onderweg2
Reist u wei eens met het openbaar vervoer, de bus bijvoorbeeld2
Hoe weet u welke bus u moet nemen als u met de bus gaat'

Motivatie en opvattingen
Waarom komt u naar de cursus?
Wat wilt u leren2 War vindt u belangrijki
Hoe wist u van de cursus2 Wie heeft u daarover verteld2
Waarom wilt u leren lezen en schrijven2 Wai vindt u belangrijker, lezen ofschrilven,
Wat zou u willen lezen2 (bijvoorbeeld formulieren, onderschriften, krant, boeken,
brieven, recepten, tv-gids, huiswerk van de kinderen etc.)
Wat zou u willen schrijveni (brieven, huiswerk, formulieren, verhalen etc.)
Wat wilt u vooral leren in de cursus2

Zou u ook in ..... (uw eigen taal) willen lezen en schrilven 
Waarom weI of waarom niet2



310 Met ongeletterde ogen

Zou u kunnen zeggen wat iemand doet als hij aan het lezen is 

Kan iemand met zijn ogen dicht lezen2
En met zijn oren dicht2
Wat doet iemand die goed kan lezen? Wat moet je kunnen om goed te lezen2
Wat doet iemand die goed kan schrijven2 Wat moet je kunnen om goed Ie kunnen
schrijver 

U bent nu een tijdje op les. Wat heeft u geleerd2
WaI vond u moeilijk?
WaI vond u makkelijld
Wat gaat er anders dan u had gedache

Hoe goed wilt u leren lezen en schrijven 
Wat wilt u in de toekomst (na de cursus) gaan doenp
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Bijlage 3
Items onderzoekstaken

Classificatie

Alle talen

(Afl)eeldingen van:)
1  konijn - koc - vis - hotid
2  stoel - kruk - televisie - bank
3   mes - potlood - lepel -vork
4  hamer - nijptang - spijker - zaag
s  krant - boek - brief - foto
6  potlood - pen - inkt - lepel
7  raam - kast - spiegel - bril

8  praten - vertellen - zingen - schrijven

Opschriften

I WC

2 BLOKKER
3  Coca Cola
4 KASSA
S GESLOTEN
6 APOTHEEK
7 VERBODEN TOEGANG
8 STATION
9 McDonalds
.ro Telefoon
Il Edah
I2 UITGANG
I3 DAMES
I4 Venz
4 INLICHTINGEN
I6 SCHOOL
I7 Postbank
IS Centrum

Logo's

I Edah
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2 CWA

3 Blokker
4 McDonalds
L ANWB
6 CocaCola
7  ptt telecom
8 postkantoor
9 Venz

Eigenschappen schrijftaal
(' = ongrammaric:lai)

Nederlands
I Ali
2 Televisie

3  Ik woon in Nederland
4 Mijn moeder is een man

5  *In de winkel liggen veel banaan
6 Lezen is niet moeilijk
7  In Nederland is het koud
8 Tweehonderd
9  Een baby is heel oud
.ro Gisteren regende het
II *De man lopen over straat
I.2 *In huizen de staan veel stad
Ij *Een tijger plant een is
I4 le suis tres fatigud

Somaliscb
I Cali

2 Telefishan
3 Waxaan degganahay Holland
4  Hooyaday waa nin
s  *Dukaanka waxa yaal shaati badan
6  Wax akhrisku ma adka
7  Holland waa dal gabow

8  Laba boqol
9  Ilmuhu aad buu u gaboobey

to Shalay roob baa da'ay
II *Ninku way marayaan waddada
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I.2 *Magaalada guryo badan yaal

I3 *Ayuu shabeelku caws yahay

I4 (bij enkele informanten: Je suis tr&s fatigu6)

Berber
I AR

2 Tilifizyun
3   Nec zeddyey di Hulanda
4  Yemma d urgaz
s *Dithanut dinni attas n 1banan
6 Tipri wa tuEar ca
7  Di Hulanda dayis tesmed

8 Mitayen (200)
9  Asimi yuca
Io Idennad tuya yeccat unzar
I.r *Ayaz gguren di zenqet
I.2 *Di tudrin din lehwayej astas
I3 *Namir d netta arwiE

I4 le suis trds fatigue

Turks
I Ali

2 Televizyon
3 Hollanda'da oturuyorum
4 Annem adamdr
5  *Diiklanda elli muzlar var
6  Okumak zor degil

7 Hollanda'da soguktur
8 ikiyuz

9  Bir bebek gok ya4li
Io Dun yagmur yagdi
Io *Adam sokakta yurilyorlar
I.2 *iginde evler §u var gok 4ehirin

I3 *Bir kaplan nebat birdir
I4 Baika bir dil yazilabilir mi, mesallah Arapp m12

Ya leh e/4ive mi 
(Zou een andere taal geschreven kunnen worden? Arabisch bijvoorbeeld  Of een
dialect )
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Correspondentie schrift-spraak

Nederlands
De kinderen gooien met de bal (zin wordt opgeschreven en onder meewijzen voorgele-
zen).

I  Waar zou 'bal' staan2
2  Wat staat hier  (wijs aan kinderen)
3   En hier2 (wijs eerste de aan)

4  Wat zou er nog meer staan,1

De drie geiten (wordt opgeschreven en onder meewijzen voorgelezen)

5  Wat staat hier (wijs aan geiten)2
6 Wat staat er nog meer2
7  (Gum een woord uit)

War staat er nu?

Berber
Ibenjiren tiraren s tcamma (De kinderen gooien met de bal)
I  Mani uriy tcamma 
2  Min danita  (Ihenjren)
3  En hier (Wijs s-aan)
4  I min din Eawed nneynit2

Tnayen n-tyatttin (twee geiten)
5  Min danita (tiyaiin)
6 Min din €awed nneyni2
7  (Gum een woord uit)

Min danitai

Turks
Cocuklar sokakta top oynuyorlar. (De kinderen spelen op straat met de bal)
I  Size gijre nerede 'top' yaziyod
2  Burada ne yaziyor  (9ocuklar)
3  Ya burade (sokakta)
4 Baika neler yaziyor 

Ug kiiGuk ke i. (Drie Weine geit(en))
s  Burada ne yaziyor  (kegi)
6 Ba4ka ne yaziyor 
7  Ya iimdi ne yaziyor2 (kilfuk ke i)
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Tekens
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FIGUUR 1 Voorbeelden tekens

Rijmen

Nederlands
I kan

2 ZeS

3 mug
4 veel

s boek
6 haar
7 vrouw
8 gang

9 kost
Io vind
II laten
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I.2 handen

Somaliscb
I lib      (succes)
2 boob     (roof)
3 mud (prik)

4 bus              (stof)
5 bal (blad)

6 moos (dam)
7 laac (hand ophouden)
8 maato (de zwakken)
9 beel (groep, verliezen)

IO mag (bloedgeld)

II mOOCO (motor)
I2 maalin (dag)

Berber
I izemmar (kan ww)
2 setta (zes)

3 nnamus (muggen).
4 arias (veel)

5 asegnu (wolken)
6 acewwaf (haar)
7 tamyart (vrouw)

8  mmis            (zoon van)
9 isukka (kost het)
IO Ufil (ik heb gevonden)
II arnan (water)
I2 ifassen (handen)

Turks
I kar      (sneeuw)
2 gok (veel)

3 boi (leeg)

4 biz       (Wij)
s da8 (berg)

6 on (tien)

7 dun (gisteren)

8 et (partner)

9 dann (plat dak)
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IO pOSI (betrekking, post)
II kirap (boek)
I.2 bilmek (weten)

Rijmbeoordeling

Nederlan(Is
I  man - kan
2  zes - vier

3  mug - rug
4  veel - geel

s  boek - bak
6  haar -kam

7  vrouw - gauw
8  gang - dak
9  kost - post
Io kind - pop
II laten - gaten
I2 handen - voeten

I3 braad - brood
I4 geel - groen

Somaliscb
I  maalin - caalin (dag - geleerd)
2 shan- siddeed (vij f - acht)
3  mooto - booto (motor - boter)
4  1001 - boot (bal - gestolen goed)
5  bog -bag                     (kant -

goed)
6 kursi - miis (stoel - tafel)
7  meerto - beerIO (omdraaien - tuin)
8  iib - lacag (handel - geld)
9  cir - bir (luchi - ijzer)
.ro albaab - qol (deur - hal)
II bd -md (blad - poep)
I.2 ilmo - boombalo (kind - poppetje)
I3 booto - beerto (boter - tuin)
I.1 mud - bud (prik - graD

Berber

I aryaz-albaz (man - vogel)
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2 afarran-ayrum (oven - brood)
3 nnamus-aqetus (mug - touw)
4 airas-iytras (veel - zinken)

S tcamma-tcumEet (bal - kaars)
6 acewwaf-tamcet (haar - kam)
7 tamyart-tawessart (vrouw - oudje)
8 wahit-tnayen             (een - twee)
9 isukka-itukkar (kost - uitschelden)
Io ahenjir-muniku (kind - pop)
u axbuc-aqbuc (gat - pot)
I2 ifassen-idaren (handen - voeten)
I3 setta-netta               (zes - hij)
14 awray-aziza (geel - blauw)

Turks
I  bai - tai (hoofd - steen)
2  alti - disrt (zes - vier)
3  dul - kul (weduwe - slaaf)
4  bal - kaI (honing - blijf)
s  be4 -boi (vij f - leeg)
6 sag - tarak (haar - kam)
7  dur - vur (stop - sla)
8 darn -

qati (plat dak
-
puntdak)

9  i6rt - dBrt (t-shirt - vier)
Io gocuk - bebek (kind - baby)
II almak - kalmak (krijgen - blijven)
I.2 eller - ayaklar (handen - voeten)
13 blok - bluz (blok - blouse)
I4 sari - siyah

(geel - zwart)

Objectivatie

Alle talen
(Afbeeldingen van hond en poes, aanduiden namen)

Stel dat iedereen her ermee eens was dat we de namen zouden verwisselen. We zouden

een hond'poes' noemen en een poes'hond'. We zouden alleen de namen veranderen.

(Wijs op de afbeeldingen). Dus deze zou voortaan 'hond' heten, en deze 'poes'.
I  Zou dat kunnen als we dat zouden willen2 Waarom wel ofwaarom niet.7
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Stel dat we het nu, voor de gelegenheid toch zouden doen (als een spel): de hond

noemen we poes en de poes noemen we hond.
2    Hoe heet dan  het dier dat dat blaft (waf-waf zegt)2

3   En als dan buiten een dier loopt dat we hond noemen, welk geluid maakt dat dan:
miauw of waf/waf. Waarom denkt u dati
(doorvragen: vergelijking namen eigen taal en Nederlands)

Woordlengte beoordeling

Nederlands
2  banaan - mandarijn

3   vork - lepel
4  bromfiets - trein
s  televisie - kamer
6 lichaam - hoofd
7  geit - olifant
9  slang - kikker
IO meter - centimeter

II zien - bekijken
/2 Margareta - Leyla

Somaliscb
2  moos - tufaax (banaan - appel)
3 fargeeto- qaaddo (vork - lepel)
4  bushkuleeti - tareen (fiets - trein)

s  telefishan - qol (televisie - kamer)
6 geed - galley (boom - mais)
7  ri' - maroodi (geit - olifant)
9  qoolley - mas (vogeltje - slang)
ro mitir - sentimitir (meter - centimeter)
II arkid - daawasho (zien - bekijken)
I.2 Caasha - Calidheere

Berber
2   banan - leccin (banaan - sinaasayyel)
3  furcita - mus (vork - mes)
4  asardun - lfil (paard - olifant)
5   tilifizyun - 1mahal (televisie - kamer)
6 arramth - anzer (lichaam - neus)

7   1kas - ttebsi (glas - bord)
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9 fiya- a'larda (slang - muis)
IO mitru - centimitru (meter - centimeter)
II uyur - xzar (lopen - bekijken)
I.2 Margareta - Leyla

Turks
2  muz - mandalin (banaan - mandarijn)
3  agag - gigek (boom - bloem)
4  motosiklet - tren (bromfiets - trein)
s  relevizyon - oda (televisie - kamer)
6 beden - bai (lichaam - hoofd)
7  kegi - suaygirt (geit - nijlpaard)
9  yilan - kurbaga (slang - kikker)
IO metre - santimetre (meter - centimeter)
II g8rmek - incelemek (zien - bekijken)
I.2 Margareta - Leyla

Woordconcept

Nederlands
I  Weet u war een woordis  Kunt u dat omschrijven/uitleggen/vertelleni
2   Geef eens een voorbeeld van een woord.
3    Geef eens een voorbeeld van een moeilijk woord. Wat is daar moeilijk aan 
4  Wie gebruikt er wel eens moeilijke woorden1
s  Noem eens een lang woord, het langste woord dat u kent.
6 Noem eens een lange naam.

Somaliscb
I  Ma taqaan waxa uu eray yahay  Ma qeexi kartaa2
2  Bal tusaale sheegi
3  Eray adag ma tusaalayn kartaa. Sidee buu u adag yahay2
4 Erayada adadag yaa isticmaalaP
s Magacaw eray dheer.
6 Ma sheegi kartaa magac dheer.

Berber
I  Ma tesned min yexs ad yini wawa,f Ma tzemred ad ternid xxes ca 

2  Ta inid ij n imital.
3  Ini ij n mital n wawal yuEar. Min dayes iweeren?

4  Wi yeqqaren awalen i weeren,
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S  Ta ini ij n awar d azirar, awal azirar ay tesned qa£.
6 Ini ij n ism d azirar.

Turks
I   Kelime ne demek, biliyor musunuz2 A iklayabilir misiniz?
2  Bir 8rnek verir misinizi
3  Ne zor bir kelime, bir 8rnek verir misinizi Neden zor2

4  Kim bazen zor kelimeler kullaniyor 

s  En uzun bildiginiz kelime nt
6 Uzun bir isim biliyor musunuz2

Woordbeoordeling

Nederlands

I aap
2 hoge bomen
3 groot

4 en

s denken

6 op
7 lopen

8 dilterk
9  Hij leest een boek
I 0 maar

II tien

I2 huizen
I3 brief
I4 veel
IS televisie
I6 lezen
/7 ntgkt
IS een dure jas
19 De winkel sluit om zes uur
20 de

Somaliscb

I daayeer

2 geedo dhaadheer

3 weyn

4 tyo
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s fekerid
6 ama (of)
7 socod
8 mugmug (pseudowoord)
9 Wuxuu akhrinayaa buug

IO 100ga
II toban
n guryo
I3 waraaq
I4 badan
IL telefishan
/6 akkris
I7 ntakl
IS Jaakad qaali ah

I9 Dukaanka waxaa la xiraa lixda
20 ka (bij, om, aan)

Berber
I 1qerd

2 lecjur yuEran

3 ameqqran
4 sadu (onder)
f xemmem
6 tarf

7 uyur

8 dilterk
9 Netta yeqqar Ikitab
IO maca

II Fecra

I2 tudrin
I3 tabrat
I4 attas
If tilifizyun

I 6 yar
/7 ntald
Ig paltu yiyran
I9 Thanut tbelaE Tar setta

20 deg (ujenna)
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Turks

I maymun

2  yuksek aga lar
3 buyuk
4 ve

5 du4unmek
6 ustunde
7 yurumek
8 dilterk
9 kitap okuyor
IO anna

II On

I, evier

I3 mektup
I4  ok
Is televizyon
I6 okumak
I7 ntald
Ig pahall bir nnanto

I9 dukkan saat altida kapatacak
20 bir (een)

Segmentatie

Nederlands
I  De oude man gaat morgen naar het ziekenhuis.
2  In de winkel liggen veel appels en tomaten.

3  Ik kom uit het zuiden van Sornalie (Marokko, Turkije, Suriname).
4  de oude man
s ziekenhuis
6 oude

7 man
8  appels en tomaten

9  in de winkel
IO tomaten

II winkel
I2 Vee 

Somaliscb
I  Ninka duqa ahi wuxuu berri u socdaa xagga isbitaalka.
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2 Waxaa dukaanka dhexdiisa yaal tufaax iyo yaanyo badan.
3  Waxaan ka imid dhanka koonfureed ee Soomaalyia.
4  ninka duqa ah

s isbitaalka
6 ninka
7 duqa
8  tufaax iyo yaanyo
9 dukaanka dhexdiisa
Io dukaan
II tufaax
I2 Vaal

Berber
I Aryaz awessar ad irah tiwecca Tar seppitar.
2  Di thanut dinni attas n deffah d Wmatic.
3  Nec usiyd zi 1janub n 1mayrib.
4 aryaz awessar

f seppitar
6 awessar

7 Yar

8 deffah d tum#k
9  dithanut
IO iumatic
II thanut
I2 di

Turks
I  Su ya411 adam yann postaneye gidecek (postkantoor).

2  Bu duklanda  ok elma ve domates bulunuyor.
3  Ben guney Turkiye'den geliyorum.

4  iuy#h adam
5 postane
6 yailt
7 su

8  elma ve domates

9  iu duklanda
Io domatesler
II dukkan
/2 9Ok
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Zinsimitatie

Nederlands
I  Ik heet Achmed.
2 Mijn horloge is stuk.

3    Deze pen  is van  mij.
4  Leren lezen is nier moeilijk.
s  Weet u misschien hoe laar het is>
6 In Nederland regent het heel vaak.
7  Hi j gaat elke week boodschappen doen.
8  Bent u met het vliegtuig naar Nederland gekomeni
9  De man vertelde mij dat hij een nieuwe auto wilde kopen.
IO Ze wilde nu toch echt naar huis, want het was al laar.
II Toen ik vanmorgen bij de bakker was, kocht ik een vers brood.
I2 Her regent heel vaak in Nederland.
I3 Bananen en tomaten vind ik heel lekker, maar bonen vind ik vies.
I4 Elke week gaat hij boodschappen doen.

IS Als her donker is, staat de zon aan de hemel.

Somaliscb
I  Magacaygu waa Axmed.
2  Saacaddii baa iga jabtay.

3 Qalinkaan aniga ayaa iska leh.

4 Barashada wax-akhrisku ma ay adka.
s  Walaalow, ma taqaan saacaddu hadda intay tahay 
6 Dalka Holland waxaa ka da'a roob xoog leh.
7 Toddobaad walba isaga ayaa suuqa magalaada ka soo adeega.

8 Walaal heedhe, adigu dalka Holland ma waxaad ku timid dayuurad2
9 Shalay subax wuxuu ninku ii sheegay baabuurka innu gato inuu rabo.
Io Way iska tagtay, waxayna aaddey gurigii, maxaeyeeley goor dambe ayay nofotay.
II Saaka dukaanka rootilaha markaan tegay, waxaan ka soo gatay rooti cusub.
I.2 In badan ayuu Holland roobku ka daiaa.
Ij Mooska iyo yaanyada aad baan uga helaa, digirtuse qurun bay ila tallay.
I4 Toddobaad walba isagu waa soo adeegaa.

Is Haddi ay mugdi tahay, qorraxdu cirka way ka muqaataa.

Berber
I Necc qaren ayi H med.
2  Tsaeet inu tarrez.

3  Stilu ya inu.
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4  Armad n tiyri wer yuEar ca.

5  Tesned char IsaEEt 
6  Di Hulanda anzar yeccat artas.

7   Netta kul simana yetrab issay zi thanut.
8  Tusid s tfiyyara yar Hulanda2
9  Aryaz a yenna yi belli netta yexs ad isey ij n tunubin d jjdid.
IO Tuya texs ad trah ad truggeh, min zi tsaEEet tiwed.
n Sbah mi tuya yi di ufarran, syiy ayrum d Stri.
/2 Anzar yeccat artas di Hulandat.
13 Lbanan d trumatic tte€jiben ayi, maca ibawen ur d ayi tel'jiben ca.
I4 Kul simana itrah netta issay zi thanutt.
/5 Mi teli tsallest, tili tfuct d ujenna.

Turks
I ismim Ahmet.
2 Saatlm bozuk.
3  Bu kalem benim.
4 Okumak Bgrenmek zor degil.
S  Saat kah biliyor musunuz?
6  Hollanda'da gok sik sik yagmur yaikiyor.
7  Her hafta altiverii yapar.
8 U akla Hollanda'ya gittiniz mi 
9  Adam bana yeni bir araba almak istedigini anlam.
Io 0 zaman gergekten eve gitmek istedi, glinku gok gecikti.
II Bu sabah firinciya gittigim zamanda, taze bir ekmek aldim.
I.2 Cok sik iik yaimur yagiyor Hollanda'da.
I3 Muz ve domates bana guzel geliyor ama, fasulye bana guzel degil.
I4 Alqverii her hafta yapar.
IS Karanhk olsa, gunei gukyuzunde.

Syllogismen

Nederlands
I  In Nederland zijn alle steden mooi.

De stad Amsterdam ligt in Nederland.
Is Amsterdam mooi 

2  In Markije zijn alle vrouwen getrouwd.
Fatma is niet getrouwd.
Woont Fatma in Marki je 
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3  Op de maan zijn alle stenen blauw.
Een man gaat naar de maan en vind[ een steen.
Welke kleur heeft die steen2

4 Alle mensen op Mars hebben drie hoofden.
Een man heeft geen drie hoofden.
Woont die man op Mars 

5   Achmed ging naar een land waar hij nog nooit geweest was. Achmed wist dat in dat
land alle stenen groen waren. Hij ging naar de oever van een rivier. Daar lagen alle-
maal stenen. Achmed bukte zich en raapte een mooie steen op. Die nam hij mee
naar huis. Welke kleur had de steen die Achmed meenam?

Somaliscb
I Holland magaalooyinkeeda 00 dhan waa qurux badan yihiin.

Amsterdam waxay kutalaa Holland.
Ma qurux badan tahay Amsterdami

2 Markaye dumarka 00 dhan waa guursadeen.
Fatma ma aysan guursan.
Ma ku nooshahay Fatma Markaye2

3 Dayaxa dhagxaantiisa 00 dhan waa buluug.
Nin ayaa aadey dayaxa, wuxuuna ka soo heley dhagax.
Kalarkee ayuu leeyahay dhagaxaas 

4 Dadka jooga Mars waxay leeihiin sadex madax.
Nin ayaa laheyn sadex madax.
Ma ku nool yahay ninkaas Mars'

s Axmed wuxuu aadey wadan kaasoo uusan horey u tagin. Axmed wuxuu ogaa in wa-
dankaas dhagxaantiisa 00 dhan ay cagaarnaayeen. Wuxuu aadey wabiga dhinicicii-

sa halkaaso ay dhaxaan badani yaaleen. Axmed wuu foorarsadey, wuxuuna soo qab-
sadey dhagax qurux badan. Dhagaxaasna wuxuu u soo qaatey gurigiisa. Kalarkee
ayuu lahaa dhagaxa uu Axmed soo qaateyi'

Berber
I  Di Hulanda marra ibilajen cnan.

Amsterdam akat di Hulanda.
Amsterdam tecna 
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2  Di Markije marra timyarin mercent.

Fadma wer temric ca.

Tzeddey Fadma di Markijei

3  G uyu, marra izra d izizawen.

Ij n uryaz iruh 'tar uyu, uca yufa ij n uzru.
Memec yegga kulur n uzm nni2

4  Deg ij n tmmut teggej, marra iwdan yasen 3 n izedjifen.
Ij n uryaz wer pares bu 3 n izedlifen.
Aryaz nni, izeddey di Imurt nni yeggwjen 

S   H med iruh ya ij  n  tmut, tuya Eemmars wer iruh dinni.  Hmed tuya jessen belli
marra izra di tmurt nni d iwrayen. Tuya dinni atgas n yizra. Juda, uca yisid ij n
wezru yecna. Mamec yegga culur n wezru nni yisid akidesi

Turks
I  Hollanda'da burun Aehirler guzel.

Amsterdam Hollanda'da.
Amsterdam guzel mg

2  Markiye'de butun kadinlar evli.
Fatma evli degil.
Fatma Markiye'de mi oturuyorf

3 Ayda butun tahlar mavi.
Bir adam aya gidiyor ve tai buluyor.
0 tai hangi renk2

4 Mars'ta butun insanlarin ug ba41 var.
Adamin uf bap yok
Bu adam Mars'ta mi otoruyor2

s  Ahmet henuz gitmedigi bir ulkeye gidiyordu. Ahmet o Lilkede buttin tailarin yeiil

oldugunu biliyordu. Ahmet bir nehirin yakasiya gidiyordu. Orada gok tahlar bulu-
nuyordu. Ahmet egilip glizel bir ta5 yerden allyordu. Onu evine guturuyordu.
Guturdugun ta& hangi renkvardi2
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Beeldverhaal
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FIGUUR 2 Beeldverhaal

Vragen beeldverhaal (alle talen)
I  Waarom valt het meisje  Hoe komt her dat het meisje valt?
2 Waarom bestelt de man een ijsje 
3   Kunnen we bij dit meisje op bezoek gaan2 (Waarom wel of niet.))
4  Bestaar dit meisjei
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Volksverhaal

Somalisch: E/n vinger nog
Berber De man met de zeven docbters

Turks: De gestorven ketel

Vragen bij E/n vinger nog (Somalisch)
I  Wat deed Arraweela in het meer 
2  Waarom moesten de kamelen zo lang wachten2

3  Zouden we bil Arraweela op bezoek kunnen gaan2

4  Bestaat Arraweela1

Vragen bij De man met de zeven docbters (Berber)
I Waarom moesten de dochters hout gaan sprokkelen 
2  Waarom ging de menseneetster water koken2

3    Zouden we op bezoek kunnen gaan bij de zeven dochters2 Waarom wel of niet 
4  Bestaan die dochters eche

Vragen  bil De gestorven ketel (Turks)
I  Waarom zegt Hodja dat de ketel gestorven is1
2  Wat is daar grappig aan 

3  Kunnen we op bezoek gaan bij Hodja2
4 Bestaar Hodja eche

Volksverbaal Somaliscb

Edn vinger nog

Ze zeggen dat Arraweela op een dag naar de put ging om zich te wassen.
Er was maar Edn put, een put waar de mensen en dieren ook uit drinken.
Vier dagen lang waste Arraweela zich.

Vier dagen lang waste zij haar vingers.
Op een dag kwamen er veel kamelen bij de put.
Zij kwamen van ver om water te drinken.
De kamelen hadden erg veel dorSI.

Maar Arraweela was nog in de put.
De kameeldrijvers wachtten en wachtten, maar Arraweela bleef in de put.
De kameeldrijvers werden ongeduldig en riepen: "Arraweela kom uit de put, want
onze kamelen hebben zo'n dorst".
"Nee", zei Arraweela, "Ik ben mijn vingers aan her wassen. Ik ben nog steeds mijn
vingers aan het wassen. Edn vinger moet ik nog".
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Ze zeggen dat de kamelen dood gingen van de dorst.

Volksverbaal Berber
(Genoteerd in de spelling van Bezzazi en Kossman, I997)

Thajit n wen ma yer sebea n terbatin

H ajit-ek.
Idjen yres sEbea 1 lwayar. Tamettug nnes ttemmut, yiwey ict nniden. Tenna-as idj n
wass: "Ileqq-u yeyleb xney lhal. Mahmi nettefqaE yessik1 Rub telle£-tent!" Iwa yegga
Tray nnes yiwey-Kent ict n Imurt. Yiwey akides idj n weqzint Ami yiwed tam-

murt-enni yenna asent: "Ruhemt a tchelfemtd netc qa qla-yi da mahhedd aqzin-u
yetzu." Iwa rubhent lwaycat-ennit rir ruhhent bb'arsent yesmeh disenti Ami d-dew-
lent ur t-ufint yir aqzint Zrint ict 1 leafiks Yer lagg'ejt Ruhhent yres ufant-tet 1 lyula.
Tessidef-tent nsint akides. Degg id tekker tegga aman nwen bac a rent-tetc. Ten tam-
eqq'rant disent tbeddel yessmas tegg-itent di weblas n yessis 1 lyulay Lyula tekker tegga
aman x yessis tlayr-as I tirbattin-enni, sfa nehninti d yessis. Lwaycat-enni tru'ya rewe-
lent ya. Ruhent al ict n tmurs tarhent dis iwa ggint iryazen ggint arraw/. Al idj n wass
bb'aisent irub tamurt-enni ad yetter.t Ici zzisent teEqel-t tegga-as amensi yercar Yes-
seqsu-t memmis yenaa-as: A yemma, misem dam-tesra tusid-d lammurt-u  Ur yrem la
d umam la d yemmam la d bb'am " Iwa ileqq-enni teqqim teawd-as. Yebb'as yeqqim
yettadeftammurt al aneggar itarh-as yir Imart. Tekker yellis tezzr-as Imart tenna-as:

"Rub a bb'a a c-yegg Rebbi d ari x twrar am daney-Itmedred netc d yessma.

Het verhaal van de man met de zeven dochters.

Er was eens een man en die had zeven dochters. Zijn vrouw was gestorven en hij was
met een andere vrouw getrouwd. Op een dag zei zij tegen hem: "Er is niet genoeg te
eten. Waarom houden we toch ook die dochters van je bij ons2 Zet ze het huis uit!"
Hij deed wat ze wilde en hij bracht hen naar de een ofandere plek. Hij had de hond bij
zich en toen ze aankwamen zei hij: "Gaan jullie hout sprokkelen. Zolang de hond blaft
ben ik hier." De meisjes gingen weg en onmiddellijk vertrok hun vader en liet hen
achter. Toen Ze terugkwamen was hij er niet meer, alleen de hond was er nog. In de
verte zagen ze een licht. Ze gingen erheen en het bleek van een menseneetster te zijn.
Ze liet hen binnen en ze bleven slapen in haar huis. In de nacht stond ze op om water
te koken om hen op Ie eten. Het oudste meisje verwisselde haar zusters met de doch-
ters van de menseneetster en legde hen op hun plaars. De menseneetster gooide het
water over haar dochters. De meisjes waren toen al gevlucht. Ze liepen en liepen en
liepen tot ze ergens aankwamen waar ze verder bleven. Ze trouwden en kregen kinde-
ren. Op een dag kwam hun vader daar bedelen. Een van hen herkende hem. Ze maak-
te eten voor hem klaar. Toen hi j her op had vroeg haar zoon aan haar: "Marna, hoe
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komt het dat je hier in dit land bent komen wonen  Heb je dan geen broer of moeder
of vaderi" Toen vertelde ze hem het hele verhaal. Haar vader zakte in de grond tOt al-
leen zijn baard nog over was. Zijn dochter plukte zijn baard uit en zei: "Ga vader,
moge God je maken toI helmgras op de heuvels, zoals  e ons verworpen hebt, mij en
miln zusters.

Volksverbaal Turks

Kazan dogurdu.

Hoca, cimri komiusundan bir kazan 8dun  al(it. "liimi bitirince hemen geri getiri-
rim dedi.
Birkag gun sonra, Hoca kazani geri getirdi. "Sagol komium" dedi. "ihim bitti. Senin

gibi kom 4u her zaman gerekli.
..

Cimri komiu, kazanin igine bakarken bir tencere gordu. "Ama Hoca" dedi. "Ben sana
yalniz kazan verdim. Tencere vermedim ki." "Ha" dedi Hoca. "Suylemeyi unuttum;

.senin kazan bizde bir rencere dogurdu. Kazam bana verdi8inde gebe imi4.
Kom$u buna hayret etti ama, bir 4ey belli etmedi. "Kazan dogurur muF' demedi. 1 in
i in sevindi.
Birkag ay sonra, Hoca'ya yeniden kazan gerekti. Komiusunun kapisint Fldi. Ve ka-
zant adun  istedi. Kom4u kazani hemen verdi. "Belki kazan yine dogurur" diye
duiundu.
Hoa kazant aldi, gitti. Aradan uzun bir zaman gegi. Ama Hoca kazani geri getirmedi.
Birgun kom4u, Hoca'nin kapisini galdi ve kazani sordu. Hoca uzgun dedi ki: "Baiin
sag olsun. Senin kazan 8 Id u."

Adam ia4irdi: "Anlamadim Hoca Efendi" dedi. "Kazan Blur mu "
0 zaman Hoca: "Be adam" dedi. "Kazanin do urduAuna inaniyorsun da 81duAune

.

nifin inanmlyorsun:

De ketel heeft gebaard

De Hoca leende van zijn gierige buurman een ketel. "Als ik klaar ben met mijn werk
breng ik hem meteen terug," zei hij. Een paar dagen later bracht de Hoca de ketel te-
rug. "Bedankt mijn buurman," zei hij. "Mijn werk is klaar. Een buurman als jij heeft
men altijd nodig.

.

De gierige buurman keek in de ketel en zag een pan. "Maar Hoca," zei hij. "Ik heb jou
alleen een ketel gegeven. Ik heb toch geen pan gegeven." "0 ja," zei de Hoca. "Ik ver-
gat het te zeggen: jouw ketel heeft bij ons een pan gebaard. Toen jij de ketel aan mi j gaf

"

was hij kennelijk zwanger.
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De buurman was hier verbaasd over maar liet niets blijken. Hij zei niet: "Kan een ketel
barenY Hij verheugde zich innerlijk. Een paar maanden later had de Hoca weer een
ketel nodig. Hij belde aan zijn buurmans deur. En hij wilde de ketel lenen. De buur-
man gafde ketel onmiddellijk. "Misschien baart de ketel weer," dacht hij.
De Hoca nam de ketel en ging. Daarna verstreek een lange tijd. Maar de Hoca bracht
de ketel niet terug. Op een dag belde de buurman aan de Hoca's deur en vroeg om zijn
ketel. De Hoca zei bedroegd: "Gecondoleerd. Jouw ketel is gestorven." De man was
verbaasd: "Ik begrijp her niet heer Hoca," zei hij. "Kan een ketel sterven2"

Toen zei de Hoca: "Maar man. Je gelooft ook dat de ketel baart, waarom geloofje
niet dat hij sterfti
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Bijlage 4
Achtergrondgegevens informanten

TABEL 1 Analfabete informanten: informantnummer, naam (pseudoniem) sekse, land van
herkomst, eerste taal, leeftild, verblijfsduur in Nederland en eventueel onderwijs in land van
herkomst.

nr naam sekse herkomst        T 1 teeltiid verblilfs- onderwiis

duur

50 Zeral m Marokko MA  54 31 geen
51 Ilissa v Somalii Somalisch 44         1         enig part.
52         Nuftar v Somalii Somalisch 25 2,5 geen
53             Asraan v Somalii Somalisch               32 1,5 geen

54          Oruun v Somalii Somalisch             34         4          geen
55     Basad v SomaR Somalisch            24          1          geen

56          Diham m Marokko MA                      32         14           geen
62          Mahika v Marokko Berber            30      11        geen

63         Satma v Marokko Berber                                 43                 19                    geen

64        Hatfa v Marokko Berber            45      22       geen

65 Mihaika v Marokko Berber            34      10       geen

66          Difan v Turkije Turks 44      17       geen

67 Ceylan v Turkile Turks            41      21       1 ir
73 Dajaad v Marokko Berber            41      11        geen

74 Zjadika v Marokko Berber             25        5,5      geen

75          Rima v Suriname Hindu                  57         28           2 jr
76     Bahiba v Man)kko Berber 47      16       geen

77 Mitouma v Marokko Berber 44      14       geen

78 Kachoura v Marokko MA  42 25 geen
114 Arkem v Turkije Turks                        50           16             geen

120 Rahiza v Marokko Berber                  27           5,5        2 jr

126 Demmed m Marokko Berber             58      32        geen

127 Amar m Marokko Berber 45      25       geen

131 Leoni m CuraFao Papiamentu           37           1           2 jr

132 Milad m Somalid Somalisch                   15               0,5            1 jr

MA = Marokkaans-Arabisch
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TABEL 2 Geletterde informanten: informantnummer, naam (pseudoniem), sekse, land van her-
komst, eerste taal, leeftijd, verblijfsduur in Nederland en onderwijs in land van herkomst.

nr naam sekse herkomst Tl                         teeftiid verblijfs- onderwils
duur

59 Latini m Marokko Berber                29           1                    2 jr
79 Adina v Marokko Berber                 20            7                      6 jr
80 Nuray v Turkije Turks                 29          8                    5 jr
81 Zorfa v Turkije

Turks                 21           5,5                  5 jr

82 Mila v Marokko MA                  28        10                  5 ir
101 Minia v Marokko MA                   51         10                    6 jr
102 Fadoe v Marokko MA                   37         25                    4 jr

103 Disia v Marokko MA                           42             1 3                            5 j r

104 Harsa v Eritrea Tigrinja             37         8                  5 jr

105 Fichra v Marokko MA                   50         27                    4 jr

106 Hidza v Turkije Turks                                41                  1 5                                     5  jr

107 Cansha v Turkije
Turks                33        15                  5 jr

111 Meggie v Nederland Nederlands         49          nvt                5 jr

112 Alice v Nederland Nederlands 49 nvt                5 jr

113 Brice m Suriname Sranan              32        10                  5 jr

115 Hafta v Turkije
Turks                 29         11                    5 jr

117 Tahya v Marokko Berber                      1 9               5                            3 j r

133 Marika v Marokko Berber                             30                 1 2                                     5 jr

134 Kalima v Marokko Berber                30         10                    3 jr

135 Elafta v Marokko Berber                 21            3                      6 jr

136 Fussar m Somalie Somalisch           35           2                    3 jr

138 Najad v Somalie Somalisch             17            3,5                   3 jr

145 Hilabdu m Somalie Somalisch           52          6,5                  3 jr

MA = Marokkaans-Arabisch
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TABEL 3 Kleuters: informantnummer, naam (pseudoniem), sekse, herkomstland ouders, eerste
taal (voor zover bekend) thuistaal (volgens opgave kleuters), leeftijd.
nr naom  sekse herkomst eerste taal thuistaol leeftijd

ouders

15          Mehmed m Marokko MA tl en t2              6

16         Gulay v Turkije Turks tl en t2              5
17        Minada v Marokko onbekend tl en t2               6

18       Ridana v Marokko onbekend tlent2           6

19     Sitaki v China Chinees Chinees                    6
20 Dachir m Marokko MA onbekend         6

21 Tenra v Nederland Nederlands Nederlands               6

22 Feysol m Marokko Berber tl en t2             7

23 Desva v Turkije Turks Turks                        6
24 Habdela m Marokko onbekend onbekend          7

26 Fousiene v Marokko MA tl en Q                 6

27 Marime v Tunesie Tunesisch tl en t2            6

28 Fawad v Marokko Berber tl en t2             7

29 Nasiye m Marokko onbekend onbekend         6

30 Lachia v Marokko onbekend tl en t2               6

31 Filippa v Turkije Turks Turks                6

32 Bram m Nederland Nederlands Nederlands               6
34 Sarchid m Marokko Berber Berber             6

139 Khidal m Marokko Berber tl en Q               6

140 Saftuma m Marokko Berber Berber             7

141 Hamed m Somalie Somalisch Nederlands               5

142 Lakim m SomaH Somalisch Somalisch                 6

143 Manika v Marokko Berber Berber             5

144 Demmed m Somalie Somalisch Somalisch                 6
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Bijlage 5
Afnames taken kennis van schrift

TABEL 1 Aantal afnames kennis schrift per taak en groep in moedertaal (tl) en Nederlands als

tweede taal (t2).

taak afname kleuter anolfabeet getetterd

grafemen                               tl                          4                           20                           12
t2                          15                                5                              11

totaal                19                  25                  23

opschriften                             tl                          5                           20                           12
t2              16                 5                11

totaal                          21                               25                              23

logo's                           tl                    5                     15                     12
t2             15                5               11

totaal                       20                           20                           23

tekens                         tl                  4                   13                    6

t2            15               4               3

totaal                                        1 9                                             1 7                                                9

schrift-spraak                                tl                                4                                  1 3                                    5
t2                  13                      2

totaal                                        1 7                                             1 5                                                5

eigenschappen                          tl                             4                              19                              10
schrijftaal                          t2                    11                        2                        7

totaal                                  15                                       21                                        17

Bijlage 6
Verdeling kleuters en analfabeten over geletterdheidsscores

TABEL 1 Verdeling kleuters en analfabeten over scores geletterdheid.

geletterdheidsscore 14.49 SO-100

analfabeten 50,52,53,54,55,56,62,63,64, 51,66,67,74,120,126,131

65,75,76,77,78,114,127,132

kleuters 15,17,18,20,23,26,29,31, 32, 19,27,30

34,139,140,141,142,143,144
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Bijlage 7
Afnames taken kennis van taal

TABEL 1 Aantal afnames taken kennis van taal, uitgesplitst naar groep en afnametaal.
t,701 tool Alfulers unattabeten gelefte,den

rijmen                                               tl                          7                           20                           12
t2                   16                        4                       11

totaal                   23                      24                      23

rijmbeoordeling                             tl                       7                         20                         11
Q          16             5            10

totaal                   23                      25                      21

woordsegmentatie                                    tl                                  7                                   19                                    12

t2           14              5             10

totaal                   21                       24                      22
objectivatie                             tl                   4                    20                      9

t2                   12                        4                        8
totaal                                    16                                         24                                          17

woordlengte                                                tl                                  7                                   20                                    12

t2            15              4              11

totaal                     22                         24                         23
woordconcept                                                    tl                                       6                                         20                                          12

t2           15              5             11

totaal             21               25               23

woordbeoordeling                     tl                   3                      9                      5
tl  (Berber)                                 3                                    1 1                                       6

t2           16              5             10

totaal               22                 25                  21

zinssegmentatie                                tl                          7                           19                           12
t2           14              5             10

totaal            21               24              22

zinsimitatie                                tl                     3                       19                       10
t2                     15                          5                           5

totaal                                    19                                         24                                          15

syllogisme                                         tl                          4                           20                           11

t2          13             5             9
totaal                        17                           24                           20

beeldverhaal                                                         tl                                       4                                          1 7                                          1 0

t2                     15                           3                          9
totaal                     19                         20                         19

volksverhaal                                      tl                          2                            12                             8
t2                                       1                     1

totaal                             2                               1 3                                 9
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Bijlage 8
Verdeling informanten over scores fonologische taken

TABEL 1 Verdeling kleuters, analfabeten en geletterden op basis van de scores op de rijmtaak.

kleuters analfobeten geletterden

(score 0-5) 34,139,142,143 51,52,53,54,55, 101,102,104,105,

betekenis of andere 56,62,64,65,66, 106,115,133,136,

klankverwantschap 73,74,75,76,77, 138

78,114,120.126,

127,131,132

(score >5) 15,16,17,18,19, 63,67 59,79,80,82,91,
meer eindrijm 20,21,22,23,24, 103,107,111,112,

27,28,29,30,31, 113,117,134,135,

32,140,141,144 145

TABEL 2 Verdeling informanten over scores rijmbeoordeling.

kleuters onalfabeten geletterden
score 0-9 16,  20,  24, 30,142, 50,51,52,56,64,65, 103,105,106,107,

(ook betekenis) 144 74, 75, 78, 131, 132 112,115

score >9 15,17,18,19,21,22, 53,54,55,62,63,66, 59,79,80,82,91,

(vooral vorm) 23,27,28,29,31,32, 67, 73, 76, 77,114, 101,102,104,111,

140,141,143,145 120.126,127 113,117,133,134,

135,136,138,145

TABEL 3 Verdeling informanten over scores woordsegmentatie.

woordsegmentatie kleuters analfabeten geletterden

score 0-3 22,139,140,143 51,52,53,54,55, 79,103,107,134,

(weinig sublexicale 56,62,63,64,66, 135

eenheden) 73,74,77,114,

120.126,127,132

score >4 15,17,19,20,21,23, 67,75,76,120,131 59, 80, 81, 82,101,

24,26,27,28,29,30, 102,104,105,106,

31, 32, 134, 141, 144 111,112,113,115,
117,133,136,138
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Bijlage 9
Verdeling informanten over scores woordtaken

TABEL 1 Verdeling informanten over scores objectivatie.

kieuters analfabeten geletterden

score 0-1 17, 20, 26, 30, 31, 51,52,53,54,55,56, 101,102,105,106,

geen differentiatie 140 63,64,65,66,67,73, 112,115,117,138
tussen woord en 75,77,78,114,126,
referent (?) 131,132

score 2-3 15,19,23,29,32,34, 62,74,76,120,127 59,79,80,104,133,
wei enige differentia- 141,143 134,135
tie tussen woord en
referent

TABEL 2 Verdeling informanten op basis van scores incongruente items woordlengte
beoordeling.

k/euters analfabeten geletterden

score 0-1 20,22,29,130,133, 55,56,62,63,64,78, 105,106

op basis van referent 144 127

score 2-3 17,19, 21, 22,140 52,53,54,67,114, 107,111,113

gemengde strategie 126

score 4-5 15,18, 24, 26, 28, 31, 51,66,67,73,74,75, 59,79,80,81,82,

op basis van taal 32,34 76,77,120,131,132 101,102,103,104,

112,115,117,133,
134,135,136,138,
145

TABEL 3 Verdeling informanten op basis van scores voorbeeld lang woord.

kleuters               onatfobeten                 geletterden
lange referent 19,20,27,30,32, 62,64,65

139

veel taal 17, 24, 31, 34,141 76,126 79, 81,113,117, 133

lang woord 21, 26, 29,140 114,131 80, 82,101,104,

105,107,111,112,

134,135,136,138,
145

gemengd/overige 15,16,18,22,23,28, 50,51,52,53,54, 59,102

142,143,144 55,56,66,67,73,

74,77,78,120,
127,132
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Bijlage  10
Transcripten volksverhalen Satma en Arkem

Satma [63]
Ij n tamyart tejji dd sebea n thenjirin.
Een vrouw zij-heeft-gelaten zeven van dochters.
(Een vrouw had 7 dochters gekregen).
Kkar tamyart nni temmut.
(topic maintenance) de-vrouw die dood.
(Die vrouw ging dood).
Aryaz nnes i€awed remrac.
Man haar hij-herhaalde trouwerij.
(Haar man hertrouwde).
Ieawed remrac, tam'pri nni yiwi tennas ka yeyreb xaney rhar.

Hij-herhaaide trouwerij; de-vrouw die hij-trouwde zij-zei (ka) moeilijk-over-ons om-
standigheden.
(Hij hertrouwde; de vrouw die hij trouwde zei dat ze het moeilijk hebben).
War zemmar bu ad kidi qqiment tihramin nni.
Niet ik-kan (versterking) zal helemaal samenblijven dochters die.
(Ik kan je dochters echt niet bij me laten).
Kkar yaryaz nni yisi sebea nni n tehramin yendar ithent di lyabet ad arzunt gg ikec-
cuden.

(Ka)  de-man die hij-nam zeven die van dochters hij-gooide-weg-ze in bos zullen zoe-
ken naar stokken.
(Die man nam die 7 dochters mee, hij dumpte ze in het bos om hout te zoeken).
Xxenni yarggweh yar taddart.

Toen hij-ging-terug naar huis.
(Toen ging hij naar huis).
Iweddar yaryaz nni, nif
Hij-verdwaalde man die, oP.
(Verdwaalde die man toen of zo )
Yemeh din tihramin nni.
Hij-liet-achter daar dochters die.

(Hij liet die dochters daar achter).
Uyurnt. Ruhent yar ij n raddart nnednit.
Ze-liepen. Ze-gingen naar een huis ander.

(Ze liepen. Ze gingen naar een ander huis).
Taddart nni teffey asent nij n tam zat·
Huis dat verborgen van-hen van een menseneerster.

(In dat huis zat een menseneetster verscholen).
Teffey asent n ij n tamza.
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Verborgen-van-hen van een van menseneetster.
(Daar zat een menseneetster).
Umi tent tezra tamza nni tennas marra ad Ccey tihramin nni.
Toen zij-hen zij-zag de-menseneetster die zij-zei alle zal ik eten meisjes die.
(Toen de menseneetster hen zag, zei ze ik ga alle meisjes opeten).
Tekkar tamza nni tessenw aman.

Zij-ging menseneetster die zij-kookte water
(De menseneetster ging water koken.)
Tegs ad xasent ttfarrey.
Zij-wil zal over-hen zij-giet
(Ze wil het over hen heen gieten).
Maca nitenti beddrent amcan.
Maar zij zij-verwisselden plaats.
(Maar zij waren van plaats verwisseld).
Tihramin nni tweddar utcmatsent amcan.

Meisjes die zij-verwisselde zus-van-hen plants.
(Die meisjes werden van plaats gewisseld door hun zus).
Tarra din yessis n tamza nni.
Zij-legde-terug daar dochters van menseneetster die.

(Ze legde de dochters van de menseneetster daar neer).
Tamza nni tfarrey aman x yessis.

Menseneetster die zij-goot water op dochters-haar.
(Die menseneetster goot water over haar dochters).
Tihramin nni ugurent.
Meisjes die zij-gingen-weg.
(Die meisjes liepen weg).
Ugurent, mercent. Urwent tarwa nsent.

Zij-gingen-weg, zij-trouwden. Zij-baarden kinderen vanhen.
(Ze gingen weg, ze trouwden. Ze kregen kinderen).
Yekkar babatsent ja i tent yendaren idwer yarsent.
Hij-ging hun-vader hij-deed hij hen weggedaan hij-kwam-terug naar-hen.
(Hun vader die hen had weggedaan, kwam bij hen terug).
Yedwer yar yedjis, icten.
Hij-kwam-terug naar zijn-dochter eentje.
(Hij kwam bij zijn dochter terug, bij eentje).
Truh tessidef, it tewc as ad yecc.

Zij-ging zij-liet-binnenkomen hem, zij-gaf aan-hem zal eten.
(Ze liet hem binnen, ze gaf hem te eten).
Umi yenna as mmis ma yedjis yenna as: ma wa yarem ca n yemmam ma war yarem ca
n babam2



Billagen 343

Toen hij-zei tegen-haar zoon ofdochter, hij-zei tegen-haar: ofniet hebben ietS moeder
of niet hebben iets vaded

(Toen zei haar zoon of dochter:  heb je dan geen moeder, heb je dan geen vader )
Tenna as ha mamec dayi iweqEen ha mamec dayi iweqeEen.
Zij-zei tegen-hem zo hoe aan-mij is-gebeurd zo hoe aan-mij is-gebeurd

(Ze zei: dit is me overkomen en dat is me overkomen).
Yekkar netra aryaz nni yessen illa, yuca kis illa tenni i yed jan jed jis uca dja jendar itt.
Hij-ging hij man die hij-weet het-is, her-is dat is van-hem dochters toen is
in-de-steek-gelaten.
(Die man weet dat, hij voelde dat dat zijn dochter was die hij toen in de steek had gela-

ten.)
Uca ittadef di tmurt, ittadef di Imurt, ittadef di tmurt.
Toen hij-zakie in grond, hij-zakte in grond, hij-zakie in grond.

(Toen zakte hij door de grond, zakte door de grond, zakte door de grond).
Yeqqim as yir afecmir.

Bleef-zitten bij-hem alleen baard.

(Alleen ziin baard bleefover).
Tenna as: ruh ad cek yegg Arebbi d ta£4 jajt a baba x ta€ararin.

Ze-zei tegen-hem: ga zal achterlaten-bij-jou god van stof zo vader op heuvels

(Ze zei: ga vader, moge God je maken tot stof, op de heuvels).

Arkem  III'l].
Transcript 'De gestorven ketel'

Komiu, cimri bir kom4umu4', oyle mi. 
Buurman gierig een buurman-is zo vraagpartikel.
(De buurman is een gierige buurman, is her zo2)

(Ja, zegt de onderzoeker)
Cimri komiu...ona kazani vanyor.
Gierig buurman dat-dat ketel-dat arriveer-3ev-It
(De gierige buurman... hij arriveert bij hem voor de ketel)
Kazant 4eyden aliyor kom4udan.
Ketel-acc dinges-abl neem-3ev-tt buurman-abl

(Hij krijgt de ketel van dinges van de buurman)
Bir zaman gegiyor, kazan gelm.- getiriyo.
Een tijd verstrijk-jev-tr ketel komt-neg brengt-3ev-it (correctie).
(Er verstrijkt een tijd, de ketel komt n.. hij brengt (de ketel).
Kazanin ufak bir... buyugunu kendine koyup, kugugunii buna getiriyor.

I    Arkem hanteert de mb-vorm, die wordt gebruikt als je iets van horen zeggen hebt

(bij verhalen).
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Ketel-acc klein een groot-pos-acc eigen-dat zet-3ev-tt klein-pos-acc deze-dat breng-
3 ev-tr.
(De ketel een kleine... hij zet de kleine in zijn eigen en brengt de grote naar hem.
Dogurdu, diyor.
Baar-3ev-vt zeg-3ev-tt.

(Hij heeft gebaard, zegt hij).
Halbusaki kazan dogurmaz.
Echter baar-3evv-neg-tt.

(Hij kan echter niet baren).
Hu, anlatamam.
Hu, vertel-kan-neg-lev-It.
(Hu, ik kan het niet vertellen).
Birden ne oluyo'
Opeens wat gebeur-3ev-tt.

(Wat gebeurt er opeens2).
0 da sonunda bir daha variyo kazana.
Hij ook eind-pos-loc een nog arriveer-jev-tt ketel-dat.
(Uiteindelijk komt hij nog eens voor de ketel).
Kom§u yine veriyo kazant.
Buurman weer geef-jev-It ketel-acc.
(De buurman geeft de ketel weer).
Bir zaman oluyo, bekliyo, kazani gelmioy.
Een tijd verstrilk-jev-tt, wacht-Jev-tt ketel kom-neg-3ev-tt.
(Er verstrijkt een tijd, hij wacht, de ketel komt niet).
Ama niye getirmedin1, diye her halde soruyo komhusuna.
Maar waarom breng-neg-zev-vt zeggend elk geval-loc vraag-3ev-tt buurman-pos-dat
(Maar waarom heb je hem niet gebracht , vraagt hi j aan zijn buurman).
Kazan aldu, diyo.
Ketel sterf-3ev-tt Zeg-3ev-It.
(De ketel is gestorven, zegt hij).
Bu kadar, 6!du, bildigim bu kadar.
Dit rot sterf-3ev-tt weet-N-poslev dit ver.
(Tot zover, hij is gestorven, ik weet het tot zover).
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Bijlage 11
Voorbeelden vertellingen beeldverhaal Nederlands en Berber

Kleuter [I9, Nederlands]
Deze meneer loopt.
Deze man vecht.
Deze man eet een banaan.
Dit meisje [..] dit meisje eet een i js

Dir meisie valt.
Dit meisje huilt.
Deze man koopt een ils
Dit meisje likt van haar ijs

Kleuter [I8, Nederlands]
De meneer die loopt.
Die gaat naar de winkel.
Hij loopt.
Toen zei hij "ik wil een banaan".

Uh "dank je wel".
"Dan krijg je geld van mij".
I....]En toen ligt er een banaan.
En toen, boem, viel de meisje.
En toen had zij een ijsj e

Ze had ijsje
En ze (xxx) lopen.
"Au," en ze zir te huilen. "Aaah".
En toen komt die meneer.
"Oh, waI is er gebeurdi
Hij zei toen ze zei dat het door een banaan is.
«                                  „Ik zal voor jou ijsje kopen.

"Asjeblieft".
"Dank je wel".
"Houdoe".
En toen zit ze springen.
Ze springt, ze springt.

Analfabeet [78, Nederlands]
Dit man loopt op de stoep.
Klopt h&,op de stoep2
(ja)

Hij is in een winkel.
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Dat is een winkel met die meneer bananen kopen.
Kloptia 
(ja)
De meneer, die meneer neemt drie.
En gaat gewoon bananen eten.
En schil weggooien, dat mag niet.
De vier (wijst naar vierde afbeelding).
Ja, dat is jongen ofeen meisje 

(een meisje)
Een meisje, die ijsle eten.

0 jee, vallen.
Op schil van de banaan.
Ja, zit te huilen.
De meneer komt weer terug en kijken.
De meneer gaat gewoon ijsje kopen.
En dan geeft hem die meisje.
En die meisje dan helemaal blij.
Klopt, of niet2

Geletterd [I02, Nederlands]
Eh, ik zie een man die loopt op straat.
Hij gaat naar de winkel in.
Hij koopt een banaan.

Hij is al eh buiten op straat.
Pelt de banaan.
Gooit de schil af op strait.

Eh, er is een meisje met een ijs in de hand.
Ze glijdt in dat bananenschil.
Gaat ze vielen, valt.
Ze liep te huilen.
De man komt terug.
Hij neemt haar terug naar de ijskar.
Hij heeft een nieuwe ijsje
En de meisje is heel blij.

Kleuter [I43, Berber]
Ad yuyr (Hij-gaat-lopen).
Jarzzu banan (Hij-wil banaan).
Ittecc banan (Hij-eet banaan).
Itecc ays (Hij-eet ijs).
Tuda (Ze-is-gevallen).
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Tettru (Ze-huilt).
Tarzzu ays (Ze-wil-ijs).
Teccsa ays (Ze-heeft-gegeten ijs).

Analfabeet [62, Berber]
Wanita yeggur. Amenni yam dd iniy.
(Deze, hij-loopt. Mott ik het zo zeggen2)
Wa, wanita yeznuza ayrum d 1banan.

(Deze, deze hij-verkoopt brood en bananen).
Wa yessar xas niy 11 .
(Deze hij-koopt van-hem toch))
Yekkar yuyur, iruh yuyur ittet it ag ubrid.
(En dan, hij-loopt, hij-gaar hij-loopt hij-eet dat op onderweg).
M. min ittetti
(Wat eet-hij2)
Lbanan

(Banaan).
Ta, ta ttert ays.
(Deze, deze, zij-eet ijs).
Tuyur, tewda, yewda yas ways nni.

(Ze-loopt, ze-valt, het-valt van-haar ook-ijs dat).
Yusi dd yars waryaz nni ad tt yessekar.
(Hij-komt toe naar man die zal haar hij-doen-opstaan. Die man komt haar overeind

helpen).
Tebda tettru.

(Ze-begint ze-huilen. Ze begint te huilen).
Tebda tertru, indeh itt idd yenna as:
(Ze-begint te huilen, hij-neemt haar mee hij-zegt tegen-haar:)
Arab dd ad am syey ays danita.

(Krijg-jij om zal voor-jou kopen ijs bij-deze (m). Kom, ik ga hier een ijsje voor je ko-
pen).

Nettat tbedd awarn as, netta issay as dd ays.

(Zij ze-staat achter hem, hij hij-koopt voor-haar hij ijs).
Rexxu tuyr, aqqa tt ttett it. Amenni nif
(Nu zij-gaat nu (prog) zij zij-eet het. Moest ik het zo zeggen, toch2)

Geletterd [59, Berber]
Ssiyedd a yeggur iruh yar thanut.
(Man deze hij-loopt hij-gaat naar winkel).
Yesya tbanan.
(Hij-koopt (een) banaan)
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Yeggur, iqeccar it.
(Hij-loopt hij-heeft-geschild hem).
Ittert it.
(Hij-is-aan-het-eten-hem).
Ammu  Aqcur yendar it di tmurt.
(Zo? (tegen o.) Schil hij-heeft-weggegooid hem in grond).
(Zo2 De schil gooir hij op de grond).
Tusi dd ij n then jirt ttert ays
(Zij-komt een meisje, ze-eet ijs. Er komt een meisje, ze eet ijs).
Teejen gg weqcur nni, tewda.

(Ze-trapt op schil die. Ze-v:dr).
Yusi dd yars ij n uwessar ammu. Yuffi It tettru.
(Hij-komt haar naartoe een oude-man zo. Hij-vond haar ze-huilde. Er komt een oude
man naar haar toe. Hil zag haar huilen).
Irub yesra as dd ij n ays nneyni. Yewca as r id, tecci t.
(Hij-gaat hij-koopt voor haar een ils andere. Hij-geeft haar het aan, ze-eet het. Hij
gaat een ander ijsje voor haar kopen. Hij geeft het haar. Ze eet het op).
Tfah, iejeb as rhar.
(Ze-is-blij, ze-vond-het-leuk voor-haar sfeer. Ze is blij, ze heeft het naar haar zin).
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Bijlage 12
Verdeling informanten over scores zinsimitatie en syllogismen

TABEL 1 Verdeling informanten over scores zinsimitatie.

zinsimitatie {tl) kieuters anotfabeten geletterden
score 0-6 (vooral 141,142,143 52,54,56,64,67,
parafrases) 126,127,131,132

score >6 21,32,140,145 51,53,55,62,63,66, 59,79,80,81,111,
73,74,76,77,114, 112,115,133,134,
120.126,127 135

TABEL 2 Verdeling informanten over scores syllogismetaak (cursief = discussie premissen).

kieuters analfabeten geletterden
score 0-1 19,20,26,29,34, 50,51,52,53,55, 104,105,106,136
(ervaringsgericht) 139,140,143,144 56,63,64,65,66,

67,73,77,78,114,
126,127,132

score 2-3 (gemengd) 15,17,23,30,141 54,62,120,127,131 81,112,113,135

score 4-5 (vanuit 27, 31, 32 74,76 59, 79, 80, 101,

premissen) 102,111,115,117,
133,134,138
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Bijlage 13
Episodes 'De man met de zeven dochters'

(Intro: Een man heeft zeven dochters).
Zijn vrouw sterft.
De man hertrouwt.
Zijn vrouw constateert dat ze te weinig te eten hebben.

Zij verzoekt hem de dochters weg te doen.
De man brengt de meisjes naar het bos.
Hij neem de hond mee.
De meisjes gaan hout hakken.
De man laat de meisies achter en verdwijnt.
De meisjes zien een licht.
Zij gaan naar her verlichie huis.
(Daar woont een menseneetster.)
De menseneetster laat ze binnen.

Zij geeft ze eten en een bed.
De menseneetster kookt water.
De oudste dochter verwisselt de kinderen.
De menseneetster gooit kokend water over haar eigen kinderen.
De meisjes vluchten naar ander land.
Ze trouwen en krijgen kinderen.
De vader komt bedelen.
De dochter (die haar vader herkent) laat hem binnen.
Ze geeft hem re den en te drinken.
De kleinzoon stelt vragen.
De dochter vertelt haar geschiedenis.
Vader zakt de grond in.
De dochter plukt de baard van haar vader.
Ze spreekt banvloek Uit.



Summary

Some time ago, Olson (1994) revived the old debate on the relationship between liter-
acy and cognition that had been considered closed since the early 80's. He developed a
theory in which, he claims, the attractive metaphors of predecessors such as Havelock,
McLuhan and Goody & Watt were replaced by operationalisable theses. At the basis
of that theory (the literacy hypothesis)  lies the presumption that thinking about lan-
guage is modulated by categories handed down by the writing system. That assump-
tion implies, for example, that structural units such as phonemes, words or sentences,
which are marked in many (alphabetical) writing systems, will only become a part of
conscious knowledge of a language after systematic introduction to a writing system.

1 This literacy hypothesis is not always supported by empirical research of changes in
young children's thinking about language. The research done on children shows that

major changes do occur in children's knowledge of structural features of language, es-
pecially at the phoneme and word level, in the period when they learn to read and
write. However, the explanations for this are diverse. For example, the origination of
this meta-knowledge gets attributed to language development in general, to early cog-
nitive development, and, as the exposd on Olson showed, to the systematic introduc-
tion to a writing system. Adult illiterates form an interesting trial case for these con-
trasting viewpoints, because unlike young children they are experienced language
users, but similar to young children they have not been systematically introduced to
written language (chapter I, chapter 3).

The research executed so far on knowledge of language in adult illiterates shows di-
vergent results, with the exception of one area. This exception concerns the explicit
manipulation of phonemes. Time and time again, research shows that adult illiterates
are not capable of phoneme manipulation, contrary to adults who have had some
reading education in an alphabetic writing system.

The answers to the questions whether adult illiterates differentiate between word
and referent, whether they can judge words on the basis offormal features, are able to
mark word boundaries, or make the same grammaticality judgements as literate peo-
ple do, and whether they can solve syllogisms in the same way as literate people, are
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not consistent. Sometimes a significant difference between readers and non-readers is
found, sometimes no effect of literacy is found at all (chapter 2).

So far, a lot of research concerning knowledge of writing and the written register

('emergent literacy') has been done on young children. This research shows (among
other things) that they clearly distinguish between script symbols and other visual
symbols from early on, but only relatively late do they realise that writing represents
language, and not meanings directly. Also, research into the simulation of reading be-
haviour reveals that young children, in 'reading' stories out loud, gradually use more
and more features of the written register and are increasingly successful at telling a co-
herent story (chapter 3). Of adult illiterates hardly any data has been gathered on this
subject, and the observations available in the literature usually concern illiterates in
mainly oral surroundings, with few opportunities for an informal introduction to
writing and to the uses ofwritten language. On the other hand, adult illiterates in the
Netherlands find themselves in a highly literate environment, observe written lan-
guage daily in many varieties, and are often exposed to a broad range of uses ofwriting
as well.

Considering this background the following research questions were formulated:
-  What do ill iterate adults in a literate environment know about writing and the writ-
ten register compared with young children and with low-educated literate adults2
This question about knowledge ofwritingrefers to the domain explored under the label

'emergent literacy' in research on young children.
-   What do adult illiterates know about the (structure of the)  language they under-
stand and speak compared to young, not yet reading, children and literate low-edu-
cated adults  If there are any differences, in which respect does the illiterates' knowl-
edge differ from that ofyoung children and literate adult:52 This question concerns the

knowledge  of language, or metalinguistic knowledge.
- Are there any individual differences between the illiterates and if so, with which as-
pects of language do they occur, and can they be related to the illiterates' background
characteristics2

Subjects
A quantitative-comparative and a qualitative-explorative study was executed with an
experimental group of 25 illiterates and two control groups of 24 pre-schoolers and 23
low-educated literate adults. The illiterates came from Morocco, Turkey and Somalia,
most of them had not attended primary school and had started literacy education in
Dutch as a second language recently. The literate adults came from the same ethnic
groups and had attended elementary school for on average 4 years. The preschoolers
also came from the same ethnic groups and were in the last months before attending
grade I. For the adults the study was carried out in their mother tongue (Berber,
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Somalian, Turkish), unless length ofstay in the Netherlands and knowledge of Dutch
enabled usage of Dutch. For most preschoolers, except five, the study was done in
Dutch, because Dutch turned out to be the easiest language.

Instruments
To gather background information on the subjects, all the illiterate subjects were in-
terviewed thoroughly and after that given a number of tasks that revealed their knowl-
edge ofand ideas on writing, and a number of tasks that reflected their knowledge of

(structural)  features of language.
The conversations with the illiterates covered their background, language use,

knowledge of 'school' skills such as calendar, clock and number, expectations and
thoughts on reading and writing education, and went over some of their experiences
with written language.

To get a picture of their knowledge ofwriting, informants were given the following
tasks: graphemes (capital and lower-case letters), inscriptions and logos (knowledge of
written environmental language), signs (knowledge of the difference between print
and other visual symbols), correspondence between writing and speech (knowledge of
the way in which writing represents speech), and features of written language
(thoughts about the written register, the 'langue ecrite').

To assess the knowledge of language, mainly instruments were used that had given
contradicting results in previous research on adult illiterates. At the level ofphonology
those were rhyme, judgement of rhyme and word segmentation; at the word level, on
rhe one hand, tasks concerning the differentiation between word and referent
(objectivization and judgement ofword length), and on the other hand, tasks investi-
garing ideas about what counts as a word, such as 'word concept' (in which examples
of words had to be provided), 'word judgement' (in which the subjects were asked if
an offered utterance is a word or not) and 'sentence segmentation' (which tested the
knowledge ofword boundaries). At the sentence and discourse levels, a sentence imi-
tation task, syllogisms, a picture story (narrative production) and a folk story (narra-
tive reproduction) were used. In adapting the tasks for four different languages, their
purpose and the equivalence of the individual items were maintained (chapter 4).

Background of subjects

The illiterate subjects in this study cannot read and have had no or almost no educa-
lion; the literate people have attended school for on average just over 4 years, and they
can read. Apart from that, there are very few differences between the two groups in
background, age, length of stay in the Netherlands, and living circumstances. Both
the illiterates and the low-educated literates present themselves as first language users
who prefer to speak their mother tongue, and speak it more often and better than any
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other language. Almost all illiterates have a reader/writer in their direct environment
who is their intermediate with written language. The oral culture of storytelling has
been  replaced by the visual culture of Tv and video. The illiterate adults appear to be
well aware of especially the pragmatic/functional uses of written language (Heath,
I983). judged by the uses of writing they mention or aspire. The illiterate subjects pres-
ent a more optimistic picture of their own knowledge of time and numbers than is of-
ten assumed in the educational field. They claim that using a clock, knowledge of the
days of the week, and simple numerical information such as round figures and bus and

phone numbers, do not pose a problem for them. Some ofthe illiterates mention diffi-
culties with recognising complicated prices and with remembering their birth date.
Hardly anyone claims to be able to calculate.

Three-fourths of the literates, roughly half of the illiterates, and over one-third of
the preschoolers, in one way or another, use taxonomic categorisation when classify-
ing objects, but do not mention tile category names. Many illiterates classify on a
functional basis, while many preschoolers classify in a rather idiosyncratic way. The
literates are the most homogenous in this respect, the preschoolers the least. The
literates perform, as was to be expected, significantly better than the illiterates on a
shortened version of Raven's Standard Progressive Matrices. Scores on the Raven are
higher for subjects who have been to school longer, and especially if they are better at
reading (chapter 5).

Knowledge of writing

The illiterates know significantly more graphemes than tile preschoolers, but environ-
ment writing is not recognised by either group ofnon-readers (not even on the basis of
visual features), and logos are only recognised when they have clearly distinctive visual
characteristics. Also, adult illiterates who are confronted with writing a lot and already
know most graphemes, do not spontaneously learn how to read environment lan-
guage. Like preschoolers, most adult illiterates have a reasonably good insight into the
graphical features of print, and clearly know how to separate written signs from other
visual symbols. The illiterate subjects know, more than the preschoolers, that, globally
speaking, written language represents speech. Some illiterates presume a more figura-
tive correspondence between writing and meaning, some others hold the opinion that
content words are represented, but do not see any reason for giving words like the an
independent place in sentences. The reactions of the illiterates vary from holding a fig-
urative perspective on written language, in which a direct relationship is presumed be-
tween a written symbol and an object, to the assumption that each writing sign repre-
sents a well-defined segment of the spoken utterance. Besides this, there are the
assumptions of some illiterates that something can only be put down in writing if it
serves a clear function ofwriting as such. These assumptions do not appear among the
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preschoolers. The assumptions illiterates hold about written language vary, but most
feel that written language should not only be understandable, but also true. However,
according to most, modest violations of grammaticality are no reason for preventing
an utterance from being written down. A few illiterates have much stricter ideas about
written language. Of all possible utterances, they consider only a small number suit-
able for writing, for example only labels, or only those utterances they can imagine in
concrete uses ofwriting. The preschoolers do not motivate their judgements as often,
but when they do, they too feel that what ends up on paper should correspond to real-

ity. The literate subjects generally presume thai in principle everything can be written
down, even when they observe a sentence to be untrue or ungrammatical (chapter 6).

Knowledge of language

The illiterates, a few exceptions aside, cannot (use) rhyme, but the preschoolers are
quite good at it, and perform even better than the literate subjects. Rhyme judgement,
on the other hand, is easy for all of the groups. This study confirms once again that
both groups of non-readers, the preschoolers and the illiterates, do not segment words
into phonemes. Many of the preschoolers segment (multi syllabic) words into sylla-
bles, while the illiterates primarily indicate that a word cannot be segmented. On the
phonology tasks, a small number of illiterate subjects consistently reacts to the con-
tents, not to the language itself. They respond with a semantic association when
rhyme is asked for, are often distracted by semantic relatedness in rhyme judgement
tasks, and 'divide' the referents rather than the words, in word segmentation tasks
("each one a tomato"). A few of the illiterates and preschoolers respond in tile same
way as most literates on these tasks. The rest of the illiterates (more than half) do focus
their attention on the language, but their responses are varied. They supply some form
ofsound association in the rhyme tasks (rhyme, alliteration, shared phoneme), they
are good at rhyme judgement, and they sometimes do segment words in sub-lexical
units (chapter 7).

More often than the literates, and also more often than the preschoolers, the illiter-
ates think that names cannot be swapped, and they cannot handle swapped names.
Like the preschoolers, they differ significantly from the literates in word length judge-
ment. When talking about words and giving examples, the illiterates often present
'speech acts' and the preschoolers concrete objects. The illiterates do not segment sen-
tences into separate words, but rather into larger parts or content words, or they 'split
up'the referent. The preschoolers often segment sentences into syllables. On all these
tasks, the illiterates differ significantly from the low-educated literates, and on most
tasks the preschoolers do too. There is only a single exception to this; preschoolers are

apparently better at playing the name swapping game. One quarter of the illiterates re-
flects mainly on the contents ofwhat is being said. The rest does react to linguistic fea-
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tures with most tasks, but do not do this in the analytical way typical of the literates,
who distinguish between sentences and words, and who always segment sentences
into words. In segmentation in Berber, the literates often do not isolate small function
words either (chapter 8).

With regard to sentence imitation there are few differences between the three
groups, though illiterates simplify complex sentences and paraphrase more often than
the other groups. As for syllogisms, there is an unambiguous difference between read-
ers and non-readers in the extent to which they solve syllogisms on the basis of its
propositions. Literates do this significantly more often, the preschoolers and the illit-
erates usually use knowledge gained from their experience to answer the question. The
children differ from the adult non-readers in that only the adults employ the type of
argumentation in which one rejects the premise because it is not realistic. When tell-
ing a picture story. the illiterates differ significantly from the preschoolers and the
literates in that the adUltS do not know some pictorial conventions that all children
know. It is more difficult for non-readers than for readers to create coherence using
linguistic means, as in this respect both groups of non-readers indeed differ from the
literates. Both the illiterates and the preschoolers often refer in a deictic manner to the
characters in the story, which is probably a consequence of the fact that the picture
story was on display during the experiment. Both the illiterates and the literates can
comprehensively and coherently re-tell a folk story from their own culture that has
been read to them beforehand. All the crucial episodes are present and most of the
narrations are judged as coherent and comprehensive. Nor is there a difference in the
way that linguistic means are used to refer to the various referents. The illiterates do
employ explicit temporal/causal markers significantly less often than the literates
(chapter 9).

Conclusions

The outside features of writing (the form)  hold few secrets for illiterates:  they know
well what writing looks like, they recognise different writing systems, and they know
quite a few letters from the Latin alphabet, although the recognition ofdistinctive fea-
tures can be fairly unstable. In this, they resemble the preschoolers in this study and
young pre-readers in previous studies. Adult illiterates who are frequently exposed to
writing and know a lot of graphemes, do not spontaneously learn to read and cannot

interpret frequently occurring environment language in another way, for example on
the basis ofvisual features such as length, contour or salient letters. As is true for young
children as well, little of 'environmental reading' survives when the original context of
the environment language is missing. When something is recognised, this is because
of context features, not because oforthographic information.
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Considering the correspondence between spoken and written language, there are
large differences between the individual illiterates, but taken together they represent
the whole spectrum of stages ranging from an emblematic, figurative perception of
written language (a symbol represents an object) to the beginning reader who knows
thar every sign in the Latin alphabet represents a segment ofspoken language. The fact
that adult illiterates have a more developed 'print awareness' than young children can
be attributed to thc fact that they have begun furn-ial readitig iiistruction, rather than
to informal observations of the uses of writing.

With respect to the ideas on what can and cannot be written, the opinions of the il-
literates diverge from the literates, who believe that every spoken utterance can be ren-
dered into a written version. Most illiterates in this study assign written language a
special status, a view corresponding to what Blanche-Benviniste (I994) so eloquently
described as 'sunday language'. An utterance has to have some status or quality to be
writable. Only true utterances can be put down on paper.

The illiterates in this study fit Koch's (1997) picture of 'quasi-literates', which
shows that illiterates can participate in the literate institutions of their community
without mastering the medium itself. They are very well aware of the fact that they live
in  a literate society,  know several functions of written language, live amidst readers
and writers and regularly see a variety of applications of writing. The qualify them-
selves as Koch's quasi-literates, who know very well what written language can
achieve, but don't have the ability to decipher it, often to their regret: "I can look into

.the newspaper, but then I still don't know what it says.

This study confirms once again that adult illiterates are unable to manipulate pho-
nemes, and that syllable manipulation is easier. The results of the preschoolers nicely
match the two factor model (Muter el al., I998; Francis, 1999) which reduces phono-
logical tasks to a segmentation factOr, onto which all phoneme manipulations load
highly, and another factor, onto which rhyme, rhyme judgement and sometimes also
auditory discrimination load highly. The results of the adult non-readers, who can
judge rhyme, but find it difficult to come up with a rhyming word themselves, do not.

The illiterates in this study know that an object does not coincide with its name,
but cannot help but interpreting questions about language as questions about refer-
ents. The linguistic units which should be marked as a word according to the writing
conventions in various languages are not the units illiterates are aware of. They are not
aware of them when they segment sentences,  nor when they give examples ofvarious
kinds ofwords, and only every now and then when they are judging the word status of
function words and sentences or when they are looking for a certain segment in a writ-
ten sentence. What forms a semantic or conceptual unit, such as a statement, a refer-
ent ('the old man'), or a place ('in the store'), is kept together. There is a clear split be-
tween, on the one hand, content words, such as nouns, verbs and, sometimes,
adjectives and adverbials, and on the other hand, function words, such as articles,
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some pronouns, and conjunctions, such as andor  or. The latter receive word status far
less often. In the segmentation task, function words and conjunctions are hardly ever
isolated as separate words; they are left out or hitch a ride with a content word. For the
assumption  that all speakers of a language know where one word ends and tile  next
one begins, this Study offers no evidence at all.

Regarding the tasks at sentence and discourse level, the conclusion can be drawn that
the illiterates tend not to make explicit use of linguistic means to connect sentences or

phrases (hierarchically). The non-readers also react very differently to syllogisms. It is
plausible that that difference does not have much to do with the ability to think logi-
cally, but rather with the fact that reading and writing education, more than any other
form of language use, draws attention to language or text in which the words refer

mainly or exclusively to each other. In this and other tasks, the illiterates connect rest
utterances fairly systematically with the state of affairs in the world as they know it, as,
for that matter, anyone would do in non-test situations.

The outcomes of this study offer more support for the literacy hypothesis than for the

development hypotheses. The literacy hypothesis, after all, predicted larger differences
between readers and non-readers than between children and adults. That is precisely
what has been found on the phonological level, word level, and the level at which utter-

ances are connected to each other. This study especially confirms what Luria (I976),
Ong (1982) and Olson (I994; I997) have argued in various ways. Through systematic
introduction to written language people learn to listen to language in a different way.
Written language provides access to a representation of language that is different from
what comes out of oral practice (Blanche-Benveniste,  1994).

This study is concerned with the largely unknown thoughts of illiterates about lan-
guage and writing, but maybe just as much with what Ong (I982, I992) and Olson
(I994) describe as the deeply-rooted literate perspective on language, what Kraak

(1996) characterises as the alphabetical glasses, and what Coulmas (I989) labels the un-
conscious presence of writing in linguistic research.



Fl// K.U.B.

Bibllotheek
Tilburg   I



-9 8(9111  * : 94                                           L'                                                                            -               .  9

..„-1 .i.

T Bibliotheek K. U. Brabant 1   it

13 -LY-* --  -,                                    i
1;, C

17 000 01278700 9 i
· 1  ' 7:i  .-Si ,-i-- - ·-,-r.11*-1-¥-9-"   -    -  .r*41:"i'-2 -    9 1-    ' '..4.Jk'Zi , mjewm#mf VmS *Me '91' '3'[ FHANFElt.' Wal;

tr .7, :fi, Fil).1 FS-I2»'i"ifi",i'a:TRINF 3'2;, fi-El_1 -ShAKP G:21-· i.'23
- .„  .... . ..::-TETIM.  brII:-;I·17' 17Cir) \'AT_ ;I'. 51 <hozp

...i        ... ......      ».      .. P ....-r.-:  .--.-D fifi,C.; 1---r '.·   .    .·        "  ·  ,·' «I   -'»M .._     •'1·' :4../.'. '' .p...  I.-  I'....--I' -•.· -' .•.

13'·  :' ..._-_  '5   5,1 '0'iR ,1,Irrochict=.  ·.-.. ·-'-. 1 .i  ll,..16 :i

, +  ...-I

-I -    ' ·-r.    _I  '

6 1/ 14_.  ..

...:1 '-.#.·-· ·.

..1'....'..-1......:-9-„-Y- -,,   ,  -.-

, , .1.'...i.rt-/·-

2.EJ: 7.  0.7..     -15£

4.-i ':.*» 'Ls :'A ' _ ,    .. 1 -/

'. ii
-

\.f

.......=. -,          ... I; t L: .)  -i' : ':3-'   ·-•1·li·:. 1:i.1.imizi:..':  '..·FiR,1.::11,9.  - 
1.

- -        ·....,1,-....,···  ;-lis.12.2· :L·.11" I   '.."·... :  .- -'0.:(111-                 -

0-                 2· ·: 11 - sit ...ticr, I.ats·i·sts,rai., (,ts, ·EJ #.3,L ,2 Indhit.)"1& .v..,t,  --  ..--1  .,-,-,,--.-,  '.»/..,--4 4-1 L.... 1/81--*1,-, .»-r'= ..'    ...--  .. -  . ' .                y

LJ     ».....4-t. r.-  .'lll , ,·«..t. IN ,I•.,5.1_i ,' ..·A_--..      *     I
4   " 3

  1.1 A.All 1_4'U
' - ---- -.-"'

isbn 90 5260 057 0

9 28,[52 SC[57-

.'.1, 0) {j F OGIi l.Ii 13,11)C,110 eg       tZ.; .8 -·  0
35  L


	Inhoud
	Voorwoord
	HOOFDSTUK 1   Geletterdheid, cognitie en taal Introductie in het  onderzoeksthema
	HOOFDSTUK 2 
Analfabeten en 'schriftgeleerden'
Onderzoek
naar kennis van taal bij
volwassenen
	HOOFDSTUK 3   Kleuters en beginnende lezers Onderzoek naar  kennis van taal en schrift bij jonge kinderen
	HOOFDSTUK 4   Vraagstelling, opzet en uitvoering van het  onderzoek
	HOOFDSTUK 5 
De analfabeten: vraaggesprek en cognitieve
vaardigheden
	HOOFDSTUK 6 
Kennis van schrift
	HOOFDSTUK 7   Kennis van taal: fonologisch niveau
	HOOFDSTUK 8
 Kennis van taal: woordniveau
	HOOFDSTUK 9
 Kennis van taal: zins- en tekstniveau
	HOOFDSTUK 10   Conclusies en discussie
	Noten
	Bibliografie
	Bijlagen
	Summary

