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Voorop

Gwendolyn Tates uit Leiden
geeft Chinese les aan het Rijn-

lands Lyceum in Wassenaar.
Daarnaast is ze eigenaar van

het bedrijf ChinaWays. Deze
dag is ze met een groep
Chinese en Nederlandse
leerlingen in Museum Vol-

kenkunde in Leiden.
Wat komen die hier doen?

„Deze veertien Chinese leerlingen
zijn een week in Nederland in het
kader van een scholenuitwisseling.
Vorig jaar gingen de 5 vwo leerlin-
gen van het Rijnlands Lyceum in
Wassenaar een week naar China.
Logeerden ze bij families, gingen
mee naar school en bezochten het
platteland. Een ideale manier om
de taal te oefenen en de cultuur te
leren.”

Maar de Chinese taal bestaat
toch niet?
„We hebben het inderdaad over
Mandarijn. Dat is de taal die de
grootste groep mensen kent. Daar-
mee kom je het verste en de over-
heid propageert dat ook. Dat is ook
de taal die ik in 1978 ben gaan
studeren aan de Leidse universiteit.
De karakters zijn wel overal in
China hetzelfde, maar de uitspraak
kan totaal verschillen. Mandarijn
kent vier tonen, maar Kantonees
weer acht. Echt, mensen verstaan
elkaar dan niet.”

Moeten alle leerlingen in Neder-
land de keuze krijgen om Manda-
rijn te leren?
„Het liefst wel. Nu bieden zeventig

scholen het aan. Van keuzevak tot
verplicht in de brugklas. Er is zelfs
een school in Rotterdam waar
iedereen drie jaar dit vak krijgt,
waarna de leerlingen het kunnen
kiezen. Dus vergelijkbaar met
andere moderne talen. Dat is na-
tuurlijk de beste aanpak. Dit
schooljaar kan voor het eerst eind-
examen Chinees worden gedaan.
Dat is voor die leerlingen flink
blokken, want is het compleet
anders dan onze westerse talen.
Het is zo moeilijk, dat het niveau
na vijf jaar niet vergelijkbaar is met
Engels of Frans. Je kan er een eind
mee komen in China, maar voor
echte onderhandelingen met be-
drijven blijven tolken nodig.”

Maar Chinees leren is toch niet
nodig nu ook jongeren in China
Engels leren?
,,Dat valt tegen. Zij leren Engels in
klassen met zestig leerlingen,
luisteren vooral en zijn erg verle-
gen. Daarnaast heet het vak niet
voor niets Chinese taal en cultuur.
De invloed van China wordt steeds
groter en dan is het belangrijk dat
je die cultuur kent. Een kwart van
de wereldbevolking heeft met
Confucius te maken en dan is het
wel handig dat je weet waar het
dan over gaat. Dat je ook weet dat
een ja niet altijd een ja is. Je moet
feeling met die cultuur hebben.
Dat is handig met vakantie, met
zakendoen en wanneer Chinese
toeristen in Nederland zijn. Wan-
neer je hun taal spreekt, ook al is
dat een beetje, dan wordt dat erg
gewaardeerd. Leerlingen die op
mijn school voor dit vak kiezen,
doen het ook omdat ze die andere
cultuur willen leren kennen en
omdat het goed staat op hun cv.’’

Frans van den Berg

Chinese taal en
cultuur kennen

Dit schooljaar
voor het eerst
eindexamen

Paspoort
Naam: Gwendolyn Tates
Woonplaats: Leiden
Beroep: lerares Chinees
aan het Rijnlands Lyceum
in Wassenaar en eigenaar
van het bedrijf ChinaWays
uit Leiden.

Margriet Brandsma
met twee boeken over
Duitsland en een mo-
delauto van het merk
Trabant FOTO ELLA TILGEN-

KAMP FOTOGRAFIE

Al die naamvallen...
,,Ik heb ze uiteindelijk wel onder de
knie gekregen. Maar de Duitsers
maken zelf ook wel fouten hoor. Ik
heb geleerd om niet bang te zijn om
fouten mee te maken.’’

Waarom willen Duitsers dat wij
hun taal spreken?
,,Ze hechten erg aan etiketten en
beleefdheden. Van een Chinees
zullen ze het niet verwachten, maar
als ze de keuze hebben uit twee
bedrijven waarbij de ene onderne-
mer wel Duits spreekt en de ander
in het Engels zaken wil doen, kie-
zen ze voor de eerste. Het heeft er
natuurlijk ook mee te maken dat ze
zelf hun talen niet bijster goed
spreken. Ook al omdat op televisie
alles wordt nagesynchroniseerd.’’

Is het zorgelijk dat steeds minder
Nederlanders Duits leren?
,,Enigszins wel ja. Engels is natuur-
lijk een wereldtaal, maar als zeven-
tiende deelstaat van Duitsland zou
Duits hier ook een wereldtaal moe-
ten zijn.’’

Hoe trek je de haters over de
streep?
,,Ik denk dat het zou helpen als we
op tv en in de bioscoop meer Duitse
films zouden zien. Vroeger werden
er nog allerlei krimi’s op tv ver-
toond, maar het Duitse segment is
helemaal verdwenen.’’

Roel van Leeuwen

Waarom moeten we allemaal
Duits leren?
,,Duitsland is een land waar we
veel zaken doen. Feit is dat we
miljarden laten liggen omdat we
de taal niet goed genoeg spreken.
Daarnaast is de arbeidsmarkt daar
aantrekkelijk voor Nederlanders.
Door de vergrijzing liggen er voor
Nederlanders absoluut kansen.’’

Zijn er alleen economische argu-
menten?
,,Er gaat een wereld voor je open
als je Duits spreekt. Denk alleen
maar aan de Duitse literatuur en
zeker ook films. Duitsland is echt
een filmland. Daarnaast is Duits-
land een belangrijk vakantieland.
De stedentrips zijn zeer populair
en we gaan allemaal naar de kerst-
markten daar. Duits is bovendien
een relatief makkelijke taal voor
ons.’’

Vind je het ook een mooie taal?
,,Naarmate je de taal beter spreekt,
leer je het ook waarderen. Wij
associëren Duits vaak met harde
klanken. Maar ik heb tien jaar in
Duitsland gewoond en me in de
taal verdiept. Als je Duitse litera-
tuur leest en de essays in de kran-
ten daar, is het een hele mooie
taal.’’

Was je vroeger al goed in Duits?
,,Nee, dat kan ik niet zeggen. De
liefde voor het Duits kwam pas
toen ik in Duitsland ging wonen.’’

’Meer Duitse films
en krimi’s op tv’

’Duits is een
relatief makkelijke
taal voor ons’

Steeds minder jongeren gaan Duits
studeren en er is een tekort aan
docenten Duits. Geen goede zaak
vindt journalist en oud-correspon-
dent in Duitsland Margriet
Brandsma. ,,Voor de ’zeventiende
deelstaat’ van Duitsland zou Duits
een wereldtaal moeten zijn.’’

Paspoort
Naam: Margriet
Brandsma
Woonplaats:
Amsterdam
Beroep: freelance
journalist

Miriam Smit: Onze zoon heeft
nu na drie jaar met veel tegenzin
zwoegen en zweten afscheid kun-
nen nemen van de Franse taal.
Met hakken over de sloot een

4,56. Genoeg om naar 4 VWO te
gaan, waarbij Frans géén plek in
zijn pakket krijgt. Vertwijfelt
heeft hij me meermalen gevraagd
waarom hij in hemelsnaam Frans
zou moeten leren. Geen idee. Ik
kon hem echt geen zinnig ant-
woord geven. De wereld veran-
dert. Frans wordt nagenoeg alleen
in Frankrijk gesproken. Spaans

wordt in een groot deel van de
wereld gesproken. En de taal zelf:
proefondervindelijk (6 jaar Frans
gehad vroeger, nu een mini-zelf-
cursus Spaans gedaan): veel een-
voudiger. Zowel wat uitspraak als
grammatica betreft. Ik las met
genoegen het verhaal van Nelleke
Schuurman. Wat een goed onder-
bouwd, mooi beargumenteerd

verhaal! Ik sluit me er helemaal
bij aan. Kortom: prima om Frans
als keuzevak aan te bieden, maar
geef Spaans een prominentere
plek.’’
Jim Juffermans: ,,Ik wil hier wel
een lans breken voor filosofie.
Want dat is de enige studie waar
je leert buiten de geijkte kaders te
denken. Elk vak op school wordt

je aangereikt binnen een kader, in
zekere zin bewaren die grenzen
ook de overzichtelijkheid van het
vak. Filosofie schotelt je een ander
perspectief voor: je leert over de
ontwikkeling van het denken
buiten alle kaders, je leert de
waarde van argumenten en de
logica kennen. Je krijgt zicht op
probleemoplossing door concept-

analyse, je leert helderheid te
scheppen in wat aanvankelijk
chaotisch overkomt. Het schept
ruimte in je denken over deze
wereld en het pint je niet zo vast
op je eigen vakgebied. Tot slot,
steeds meer studenten uit andere
faculteiten volgen filosofiecolle-
ges om hun perspectief op het
eigen vak te vergroten.

’De wereld verandert, Frans wordt alleen in Frankrijk gesproken’
Lezers reageren op ’Schoolstrijd’
via nieuwsdienst@hollandmedia-
combinatie.nl. Dit keer aandacht
voor het belang van Spaans versus
Frans en voor filosofie.

Bovendien komen daders die mis-
bruik maken van valse nummerbor-
den er vrijwel altijd straffeloos van
af omdat de pakkans zeer gering is.
Volgens de laatste cijfers van de

Rijksdienst voor het Wegverkeer
(RDW) zijn er het afgelopen jaar
34.109 originele kentekenplaten ver-
dwenen. „Het is niet altijd duidelijk
of het door diefstal of verlies komt,
maar het kost de autobezitters geza-
menlijk wel zo’n tien tot twintig
miljoen euro”, zegt een woordvoer-
der.
„De schade van een gestolen of ver-
loren kentekenplaat reikt ver”, stelt

Tom Huyskens van de Bovag. „Het
kost veel tijd en geld om aangifte te
doen en nieuwe platen aan te vra-
gen, die dan ook nog eens van een
duplicaatcode worden voorzien.”
,,Het aantal aangiftes van diefstal
steeg van 6000 in 2015 tot zo’n 7500
vorig jaar”, weet Huyskens.
„Daarnaast worden tankstations
ook nog eens voor een paar miljoen
euro per jaar gedupeerd door door-

rijders die niet te traceren zijn om-
dat ze een vals kenteken gebruiken”,
meent directeur Titus Visser van de
stichting Aanpak Voertuigcrimina-
liteit. 
„De overheid loopt mogelijk ook
tientallen miljoenen euro’s mis door
misbruik omdat er bijvoorbeeld
geen wegenbelasting wordt afge-
dragen en vele duizenden bekeurin-
gen niet worden betaald.”

Diefstal kentekenplaten kost miljoenen
Gijsbert Termaat

Amsterdam ✱ Diefstal en verlies van
kentekenplaten leveren de maat-
schappij jaarlijks een kostenpost op
van tientallen miljoenen euro’s. 
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Deze week voeren we het debat
over de volgende vakken: Duits,
Frans, Nederlands, wiskunde,
lichamelijke oefening, filosofie,
Chinees, Spaans, informatica en
rekenen. Laat ons weten aan welk

vak u geen behoefte heeft op
school. Stuur uw reactie - graag
met vermelding van uw naam -
naar: nieuwsdienst@hollandme-
diacombinatie.nl (onder vermel-
ding van: Schoolstrijd).

Op zoek naar het 
ideale vakkenpakket 

Amsterdam ✱ Albert Heijn is in
een verkiezing die is uitgeschreven
door de dierenwelzijnsorganisatie
Wakker Dier uitgeroepen tot
’grootste Liegebeest’ van 2017. De
supermarkt kreeg voor zijn ver-
haal over ham 7500 van de in totaal
19.000 uitgebrachte stemmen.
De supermarktketen heeft volgens
de stemmers in het eigen maga-
zine Allerhande ten onrechte ge-

suggereerd dat varkens waarvan
serranoham wordt gemaakt, in de
wei lopen. „In werkelijkheid zitten
de dieren hun leven lang binnen in
een krap hok in hun eigen poep”,
weet Wakker Dier.
Ahold, het moederbedrijf van Al-
bert Heijn laat weten dat het een
vergissing was een foto van var-
kens in de wei te plaatsen. „De foto
strookt helaas niet met de werke-

lijkheid.” Maar, meent Ahold, „de-
ze ’prijs’ doet absoluut geen recht
aan alle inspanningen die Albert
Heijn doet op het gebied van die-
renwelzijn”. De grootgrutter be-
treurt het dat Wakker Dier middels
het toekennen van het Liegebeest
weinig blijk geeft van waardering
voor de acties die het bedrijf neemt
om het welzijn van dieren te verbe-
teren.

’AH is grootste Liegebeest’

Het nieuwe schooljaar gaat beginnen.
Honderdduizenden leerlingen krijgen weer te
maken met de vertrouwde vakken. Maar zijn
al deze vakken nog wel zo nuttig of moeten
er nieuwe voor in de plaats komen en zo
ja, welke dan? In de rubriek ’Schoolstrijd’
strijden enkele ambassadeurs voor hun
favoriete vak.

Gwendolyn
Tates pleit voor

Chinees FOTOGR-
AFIE HIELCO KUIPERS


