
Interview - Filosoof Philippe Van Parijs presenteert plan om talenkennis in
hoofdstad te bevorderen
 
'Vlamingen moeten niet bang zijn voor meertalig Brussel'
 

Franky Verdickt

Jonge Brusselaars moeten zo snel
mogelijk Frans, Nederlands en
Engels leren. Samen met een
groep gelijkgestemde academici
heeft filosoof Philippe Van Parijs
daarover een 'Marnixplan'
opgesteld. 'Zonder meertaligheid
wordt taaldiversiteit een ramp.'

BART EECKHOUT

"Het Marnixplan voor een meertalig
Brussel is een gezamenlijke
inspanning om het vroegtijdig en
coherent leren van verschillende
talen te bevorderen binnen alle
lagen van de Brusselse bevolking."
Om zijn hooggestemde doel te
bereiken probeert de Marnixgroep,
genoemd naar de meertalige
Marnix van Sint-Aldegonde,
adviseur van Willem van Oranje,
goede praktijken uit het
taalonderricht te verspreiden.

En dat gaat verder dan alleen het
onderwijs, zegt initiatiefnemer
Philippe Van Parijs, hoogleraar aan
de UCL, de KU Leuven en de
universiteit van Oxford. "We
moeten ook een attitude kweken bij
ouders om meertaligheid te
omarmen, maar ook bijvoorbeeld in

de media, zodat je op de
Franstalige tv minder dubbing en
meer ondertiteling krijgt."

Voor vele ouders in Brussel is zelfs
kennis van een van de officiële
talen een probleem.

Van Parijs: "Het is een misverstand
dat ouders met hun kinderen de
schooltaal moeten spreken. Dat
heeft zelfs vaak perverse effecten:
kinderen nemen bij hun
taalverwerving de gebrekkige
constructies van hun ouders over.
Ouders spreken met hun kinderen
het best de taal die ze zelf het
beste beheersen. Je mag best trots
zijn op je eigen taal, ook al is het
een berberdialect. Het doorgeven
van de moedertaal is het mooiste
cadeau dat je je kind kunt geven.
Natuurlijk doen ouders er
daarnaast goed aan zelf meer talen
te leren zodat ze met de school en
de samenleving in contact kunnen
blijven."

Pleit u voor een veralgemening van
immersieonderwijs, waarbij in
verschillende talen onderwezen
wordt?

"Zeker in de complexe Brusselse
situatie is dit niet zaligmakend. Als
je kinderen die thuis Arabisch of
Turks spreken, confronteert met
onderwijs in Frans en Nederlands
tegelijk, wordt de kloof alleen maar
groter. Het komt erop aan om
kinderen al op jonge leeftijd met
talen in contact te brengen. De
taaldiversiteit groeit nog in Brussel.
Als die diversiteit niet samengaat
met meertaligheid wordt het een
ramp. Zonder meertaligheid kun je
niet functioneren in de Brusselse
economie en samenleving. Maar
dat is de defensieve benadering.
Meertaligheid opent een venster op
de wereld."

Vindt u dan dat Brussel een

eengemaakt, meertalig onderwijs
moet krijgen?

"Wij doen expliciet geen voorstellen
voor een staatshervorming omdat
we menen dat de taalgevoeligheid
van onderen uit, van bij de
gezinnen, moet komen. Maar je
kunt er niet omheen dat het
hoofdstedelijk onderwijs niet meer
aangepast is aan de diverse
realiteit, waarbij kinderen zelfs thuis
al met meerdere talen tegelijk
worden geconfronteerd. Toch
blijven we de illusie creëren dat
Brussel een stad is waar twee
stammen naast elkaar leven. Het is
niet logisch dat Brussel wel
verantwoordelijk is voor
tewerkstelling en opleiding maar
niet voor onderwijs.

"Het is absoluut zo dat het
taalprobleem zich veel urgenter
voordoet in het Franstalige
onderwijs in Brussel. De groep
jongeren die naast Nederlands ook
Frans en/of Engels spreekt is vijf tot
zes keer groter bij wie afstudeert in
het Nederlandstalige onderwijs dan
bij de Franstaligen. Maar over het
algemeen krimpt het aantal twee-
en drietaligen, ook in het
Nederlandstalige onderwijs."

Het is vreemd dat in Franstalig
België de urgentie van het
onderwijsprobleem zo moeilijk
doordringt.

"Dat gevoel van urgentie is er wel
bij de Franstalige Brusselaars. De
nieuwe minister-president Rudy
Vervoort (PS) kent daar geen
taboes meer over, ook werkgevers
en vakbonden staan eensgezind
achter de eis voor een beter
onderwijs. Negen op de tien
werkzoekenden bij Actiris (de
Brusselse VDAB) staan op de
Franstalige rol. Daarvan zijn nog
eens negen op de tien eentalig
Frans.
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"Het probleem is dat de Franse
Gemeenschap de ernst van dit
probleem maar moeizaam inziet.
Minister-president Rudy Demotte
(PS) krijg je nog wel mee, maar de
minister van Onderwijs (Marie-
Martine Schyns, cdH) is een oud-
lerares uit een dorpje bij Verviers.
Je kunt het zo iemand zelfs niet
kwalijk nemen dat ze de Brusselse
situatie niet goed kent."

Begrijpt u dat Vlaanderen erg
beducht is voor meertaligheid
vanuit de vrees de eigen taal
verloren te zien gaan?

"De angst voor de dominantie van
een sterkere taal is terecht.
Vandaar dat het een goede zaak is
dat het Nederlands in Vlaanderen
beschermd wordt door
taalterritorialiteitsprincipe. In
Brussel ligt het anders. Omdat
Brussel een piepklein gewest is, en
de status van het Nederlands en
het Frans in de andere gewesten
onbedreigd is, is er geen gevaar
dat het Nederlands verdwijnt. Je
komt nergens in dit land als je
alleen maar Frans kent. Vlamingen
moeten niet bang zijn voor
meertaligheid. Een drietalig Brussel
is realistisch. Het is alleszins
realistischer dan een tweetalig
Vlaanderen of Wallonië."

www.marnixplan.org
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