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Van brabbelkont

tot kletsmajoor
Het taalgevoel van je baby begint al in de bulk. Al snel volgen
geluidjes, gebrabbel, de eerste woorden en zelfs korte zinnetjes.
En dat allemaal in het eerstejaar!
Je pasgeboren baby maakt de meest aandoenlijke
gelulcyes. Wat beglnt met uh's en ah's, gaat al snel
over in kraaien en brabbelen. Totdat je hem op een
mooie dag ineens mama hoort zeggen, of een ander
herkenbaar woord. Gezellig praat je met hem mee.

vruchtwater dobbert, luistert hy naar het kloppen

van jouw hart en het knorren van Je darmen. Maar
ook gelulden van buiten plkt hi] op. Hlj hoort zjjn
zusjejoelen en zyn vader gek doen. Het vaakst hoort
hij natuurlijk jouw stem. Wijnen: 'Door zijn ervaring
in de baarmoeder komt een baby niet blanco op de
In brabbeltaal voeren Jullle hele gesprekken. Elke
wereld, maar heeft hij al een beetje taalgevoel. H1J
mijlpaal In de spraakontwlkkellng Is reden voor een
feestje. Ook als Je kind zelf nlet zo'n spraakwaterval herkent bepaalde aspeoten van zljn moedertaal en
heeft een voorkeur voor de stem van zyn moeder.'
is, begrypt hij heel goed wat Jy zegt. Hy gaat al naar

de commode als Je begint over een luier verschonen,

en heb je hot over koekjes, dan laoht hij. De spraak- Klankkast
ontwlkkelmg is een bijzonder proces dat zlch In het In de bulk is je baby al begonnen met het oefenen
van mondbeweglngen. Vanaf zijn geboorte maakt
eerste Jaar in een razend tempo ontwlkkelt.
Om goed te leren praten, moet Je kind goed kunnen hy allerlei gelulden. Logopedist en onderzoeker
lulsteren. Zodra het gehoor zioh ontwikkelt, komt Nienke Dykstra van de Radboud Unlversiteit in
Nijmegen: 'Baby's gaan experlmenteren: als ik dit
de taalontwikkeling op gang. Volgens Frank Wljnen,
doe met mijn mond, dan hoor ik dat geluid. Een leuk
hoogleraar psychollnguistlek van de Unlversltelt
spelletje, dat ze steeds beter leren sturen. Intussen
Utrecht, beglnt dlt al in de baarmoeder. Om preoies
te zijn in het derde trimester. Terwijl je kind in het lulsteren ze goed naar hun ouders en leren ze veel
over oadans, klanken, woordstructuur en zinsbouw.'
De gelulden die een heeljong kind maakt, betekenen
vaak nog nlks. Maar vanaf zo'n 9 maanden proberen
klnderen met hun gebrabbel echt lets aan te geven.
Het eerste woord komt zo rond de eerste verjaardag.

Dykstra: 'In veel culturen is dat papa of mama, die
woorden kun je redelljk makkelijk ultspreken. De A
is een maximale opening van de kaak, en de P of M >
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maakt Je kind door zyn lippen weer te slulten. Het
verschll Is dat er by papa geen lucht door de neus
gaat en by mama wel.' Heeft je kind een verstopte
neus, dan zal hy dus vaker naar zijn papa vragen.
Laat hy de lucht nasaal stromen, dan heeft mama
geluk. Populalre woorden na de mama/papa-fase
zijn woorden die concrete betekenlssen hebben als
poes en auto, en soclale woorden als dag en hallo.
Later komen daar werkwoorden by en gaat je kind
steeds complexere zlnnen maken. Als hij naar de

het andere Julst snel is met praten, maar motorisch
wat achterbUJft. We weten niet precles waar dat aan
ligt. De meeste kinderen kunnen zloh met vler a vyf
Jaar goed verstaanbaar maken, alleen de route daar

kleuterschool gaat, spreekt hij volgens Dykstra

kunnen varieren om klanken te maken en die weer

naartoe verschllt.'

Maar er zijn ook overeenkomsten: zo maken jonge
kinderen allemaal foutjes in hun spraak. Nienke
Dykstra: 'Spraak is erg Ingewlkkeld. De tongspieren,
lippen en het zachte gehemelte van je kind moeten
haarfyn op elkaar zyn afgestemd. Hij moet ook snel

aan elkaar te rygen tot een woord.' Logisch dus, dat
Je dreumes soms nlet te verstaan is (of alleen voor
Jou). Veel klnderen laten de R weg of vervangen die
Nlet leder kind is even snel. Loop een willekeurige door een L, en de K wordt vaak een T. Drulf wordt
cr6olie binnen en de ene dreumes praat honderduit, dan. dulf, en konijn wordt tonyn. Maar toen wetenterwijl de andere nog geen boe of bah zegt. Volgens schappers de stem van Jonge klnderen m.et speciale
Frank Wynen zyn die verschlllen normaal. 'Het ene apparatuur onder de loep namen, ontdekten ze tooh
kind kan al heel vroeg lopen of voetballen, terwyl een spoortje van de weggevallen klank. Het woord
doorgaans alle klanken van zyn moedertaal goed

ult en kan hy al een behoorlijke dlaloog voeren.
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Is net moeilijker voor een

baby's veel beter zijn in het

baby am Russisch or Japans
te !eren in plants vsn een taal

onderscheidsn van klanken

dan hun ouders. Baby's van

als Nederiands? Hoogleraar 5 maanden luisterden naar
kianken uit het Engels en het
psychoiinguistiek Frank
Hindi, en konden subtiels
Wijnen meent van niet:

je slim te zijn door je kind te laten luisteren naar

bedoelt. Hlerult blijkt dat kinderen het ondersclield
kennen, maar het nog met goed kunnen uitdrukken.
Berst is er het taalbegrip, dan de taalproduotle.

opgroeide in een klppenhok. Toen hy op z'n achtste

van op te steken. Horen ze dezelfde woorden ult

werd gevonden, kakelde hy als een kip en pikte hlj
voedsel van de grand. Ook dove kmderen krijgen

jouw mond, dan onthouden ze de klanken van deze

Verkleinwoorden

vreemde taal wel. Het leren van een taal Is een
de geoontroleerde klanken van hun moedertaal niet relatlonele activltelt. lets wat een kind doet In de

Ook als het wat ingewlkkelder wordt, snappen

volledlg onder de knle.

omgevlng van warme, lieve mensen. .

Het gehoor is dus erg belangrijk. Als Je gewoon met
je kind praat en in zijn byzljn gesprekken voert, is
dat eigenlyk al genoeg. Wel kun Je hem nog extra
stlmuleren door liedjes te zlngen en door rijmpjes

gesproken. Een kind went dus

blijkt bovendien datjcnge

al snel aan z'n moedertaal.

of f out is.'

plas'tisch waardoor ze zich
moeiteloos eike taai eigen

4 maanden later hoorden ze

kunnen maxen;

Engeis, de taal die thuis werd
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taien haarfijn onderscheiden.
die verschiilen alleen in het

andere moedertaal hebben en ze allebei consequent
in hun elgen taal met hun kind praten. Zo leert hi)
de twee talen van elkaar onderschelden. Woon je in
het bmtenland, dan kun je thuls Nederlands praten
en bulten de deur in de vreemde taal. Ook dan plkt
cruciale periode geen taal hebben geleerd, leren het je kind de twee talen moelteloos op. Mlsschien denk
waarschyniyk noolt meer. Zo zjjn er kinderen die
jaren opgesloten zaten of zijn opgegroeld tussen de

Uit Canadc-os onderzoek

verschillen tussen de beide

voorwaarde is nameUJk dat de ouders leder een
Leren praten gaat elgenlljk vanzelf. Je kind leert
het meest door te luisteren. Voorwaarde is wel dat
er voldoende te lulsteren valt, en dat in de eerste
zes jaar van zyn leven. Het klnderbreln is dan het
meest gevoellg voor taal. Klnderen die blnnen deze

dulf klinkt dus echt anders wanneer een kind drulf

kmderen meer dan we eerst dachten, zo blijkt ult
een onderzoek van Wynen. 'We lleten klnderen een
grammatloaal Julste en een foute versle horen van
dezelfde zln: De zon heeft gesohenen en De zon kan
geschenen. Het bleek dat kinderen van een Jaar en
aoht maanden een duldelijke voorkeur hebben voor
de correcte zln. Nog voor ze de relatlef ingewikkelde
zin zelf kunnen ultspreken, snappen ze al of-Ie goed

'Voor kindere'n maakt dat
niks uit. Hun brein is heel

Je dreumes is dus al heel slim met taal. Zegt je
spelenderwys meer inzlcht In zljn moedertaal.' En
kind Nijnes in plaats van Nyntje of odet in plaats voor jou is het leuk om herlnneringen op te halen
van ollfant, dan kan het verleldelijk zijn om hiepin aan vroeger, toenje zelf geen genoeg kon krijgen
mee te gaan. Gewoon, omdat de creatles van je
van Pinfceltj'e of Jip en Janneke.
kind zo schattlg zijn. Wlenke Dijkstra: 'Op zioh is
dat met erg, want het maakt het ook leuker voor Je
Meertaligheid
kind. Pas er wel mee op. Sommige ouders gebrulken Je kind heeft de ongekende luxe dat hij zlch meer
veel verklelnwoorden. Poes wordt poesje, boterham dan een moedertaal elgen kan maken. Meertaligwordt boterhammetje. Maar als je alles verklelnt, held heeft veel voordelen. Klnderen die meer talen
maak je geen onderscheid meer tussen de en het. spreken, ontwikkelen een groter werkgeheugen,
In theorie zou Je kind lidwoorden dan moellijker leren sneller lezen en krygen makkelijker andere
onder de knle kunnen krljgen. Voor het nazeggen vreemde talen onder de knie. Hoewel tweetallgen
van een fout woord geldt hetzelfde. Elgenlljk is het in 6en taal een kleinere woordenschat hebben dan
beter als Je kind wel het goede woord hoort. Nlet
eentallgen, kennen ze meer woorden wanneer Je
door hem te verbeteren ("Nee, dat is geen tonijn,
beide talen bij elkaar optelt. Ze hebben dus meer
maar een konijn"), maar door te antwoorden: "Ja, mogelykheden om zich ult te drukken. Meertallgdat is inderdaad een konljn."'
held is maar voor welnlg klnderen weggelegd. Een

Itallaanse of Arablsche geluldsopnames, maar dat
dleren. Zoals Sujlt Kumar ult Fiji, byvoorbeeld, die Is verspilde energle. Kinderen blyken daar nlets

\'t3'3Rflir)
Hoe kan net dat kindereu vaate al voor hun

en verhaaltjes voor te lezen. Dljkstra: 'Zo ervaart
je kind ritme en melodle. Hy begrljpt beter waar de

vijfde verjaardag fcunnen praten op een nivaau

klemtoon llgt en hoe je woorden moet ultspreken.
Bovendien vergroot Je zijn woordenschat. Dankzij
al die verhaaltjes, rijmpjes en lle^jes knjgt Je kind

taal maar zelden h&len? Taalwet'snscl.iappep
Ma.g.ifcs Vern.ps legt hot uit <a 7>. to,a^ ow-...'e
?t; d, Kosmos Ultgevers.

fiat volwassenen 'oii h3t leren van een tweede
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