
ondertitels in de eigen taal

Wat is de moeilijkste taal ter wereld, om te leren en te verstaan?

Dat lijkt een gekke vraag die je niet objectief kunt beantwoorden. Kijk maar om je heen, kleine kinderen pikken snel een taal op. Terwijl ouderen
moeten zwoegen op moeilijke woorden en gekke grammaticaregels van andere talen, spreken kinderen van een jaar of drie, vier moeiteloos de
taal van hun ouders.

En toch… Enkele maanden geleden maakte Danske Biografer, de Deense vereniging van bioscoopexploitanten, een opmerkelijk initiatief
bekend. Ze gaan proberen alle Deense films in het Deens te ondertitelen. Reden: de Denen kunnen hun eigen acteurs niet meer verstaan. ‘Veel
theaters maken reclame met die ondertiteling. In Grenaa heeft de eigenaar van de bioscoop besloten om alle Deense films te ondertitelen’, zei
Kim Pedersen, de directeur van de vereniging van bioscoopexploitanten.

In een land waar namen als Skagen (noordelijke stad) en Borgen (naam van een bekende tv-serie) worden ingeslikt tot Skoan en Boan, is het
logisch dat mensen moeite krijgen met het verstaan. Niet alleen buitenlanders, maar ook Denen zelf.

Waar komt die onverstaanbaarheid vandaan? De oorzaak is de verschuiving van toneel naar film en tv. Acteurs die gewend zijn in een
schouwburg te spelen, hebben geleerd te articuleren, woorden duidelijk uit te spreken, zodat mensen op de achterste rijen het ook allemaal
kunnen verstaan. In films en op tv is dat niet nodig. Daar kun je gefluisterde teksten ook prima horen.

langzame Deentjes

Moeilijk om te verstaan, dus. Maar ook moeilijk om te leren? Je zou het wel denken als je kijkt naar de uitkomsten van enkele onderzoeken.
Vooral taalgeleerde Dorthe Bleses van de Universiteit van Odense kan daar interessante dingen over vertellen. Ze heeft bij duizenden kinderen
uit diverse taalgebieden gekeken hoeveel woorden die kennen als ze vijftien maanden oud zijn. En wat blijkt: de Deense kindertjes lopen ver
achter op hun leeftijdsgenootjes. Terwijl een Kroatisch kind dan gemiddeld 150 woorden kent, komen de kleine Denen niet verder dan 80
woorden. Bleses heeft dat ook vergeleken met Zweedse peuters. Immers, die twee talen zijn nauw verwant aan elkaar. Toch komen de
Zweedjes veel verder, met hun 130 woorden. Nog niet zo veel als bij de Kroaatjes, maar toch…

Hoe komt dat? Wat is er anders bij het Deens in vergelijking met al die andere talen? ‘In de eerste plaats het aantal klinkers in het Deens, of
beter gezegd de klinkerklanken’, zegt Bleses. ‘Op papier zijn dat er negen, maar die worden op 22 verschillende manieren uitgesproken.’ Niet
alleen die klinkers zijn belangrijk, ook de zeventien medeklinkers. En daar gaat iets mis: veel Denen slikken medeklinkers in. Luister maar naar
die acteurs. En juist die medeklinkers zijn erg belangrijk om woorden van elkaar te onderscheiden.

Waarom doen Denen dat? En wat onderscheidt hen dan van de Zweden? ‘Een belangrijk verschil is de spreeksnelheid’, zegt Bleses. ‘Onderzoek
bij de radio heeft uitgewezen dat de Denen ongeveer veertig procent sneller spreken dan de Zweden.’ Zo kan het dat twee talen die er op papier
bijna hetzelfde uitzien, toch heel verschillend klinken. Met nare gevolgen voor de Deense peuters.

Overigens, die achterstand blijft er niet. Deense kinderen van een jaar of twaalf spreken net zo goed als hun leeftijdsgenoten met andere talen.

Deense talenknobbel

Maar… tegenover al dit negatieve Deense taalnieuws staat ook iets positiefs. Wie weleens Denen Nederlands heeft horen spreken, kan zich
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erover verbazen dat dit vaak erg goed, vrijwel accentloos, gebeurt. Denen lijken een talenknobbel te hebben, waardoor ze goed andere talen
kunnen leren.

Dat wordt ook bevestigd door een onderzoek dat elk jaar wordt uitgevoerd in landen waar het Engels niet de eerste taal is. In dat onderzoek
wordt een zogenaamde English Proficiency Index (EPI, Engelse taalvaardigheidsindex) samengesteld. En laten de Denen nu in de EPI van 2014
op de eerste plaats eindigen! Overigens op de voet gevolgd door de Nederlanders. Ook in voorgaande jaren stonden beide landen hoog, evenals
Noorwegen en Finland.

Conclusie: in alle Scandinavische landen, maar ook in Nederland, is de Engelse taalvaardigheid bovengemiddeld.
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