
A S T R I D  H O U T H U Y S
Het heeft iets romantisch, de eenzame Chinees die zijn

moedertaal maar niet onder de knie krijgt omdat hij de
cruciale tonen van zijn taal niet kan herkennen of produce-
ren. Maar of hij ook werkelijk bestaat, die Chinees, is een
andere vraag. ‘Ik moet je ontgoochelen’, zegt Jeroen Wie-
denhof, die Chinese taalkunde doceert aan de Universiteit
Leiden. ‘Net zoals ik geen spreker van het Nederlands ken
die het verschil niet hoort tussen bal en bil of tussen pal en
pil, ken ik geen Chinees die het verschil niet kent tussen
twee verschillende tonen – of het moet er eentje met ge-
hoorproblemen zijn.’
Al zijn de Chinese toontalen de bekendste – en dan in het
bijzonder de Chinese standaardtaal het Mandarijn – toch
worden er ook heel wat toontalen gesproken buiten Azië.
In Afrika, beneden de Sahara, stikt het van de toontalen.
‘Het is dus niet verwonderlijk dat diegenen die het gemak-
kelijkst Chinees leren, net Afrikanen zijn’, zegt Nicolas
Standaert, hoogleraar aan de faculteit Sinologie van de
KU Leuven. Maar ook veel inheemse Amerikaanse talen
zijn toontalen en zelfs ons eigen Limburgs heeft iets van
een toontaal. In een toontaal bepalen niet alleen de klin-
kers en medeklinkers de betekenis van een woord, maar
ook de toon. Zo betekent het Limburgse, met een korte
stoottoon uitgesproken, weg ‘wegen’, maar betekent het
‘weg’ als je van de e een sleeptoon maakt.
Wat de receptieve kant – de kant van de luisteraar – aan-
gaat, treden er dus geen specifieke taalproblemen op bij
toontaalsprekers. ‘Maar ook wat de productie (het spre-
ken) betreft, is er geen groot verschil tussen een niet-toon-
taalspreker en een toontaalspreker’, zegt Wiedenhof. ‘Voor
beide soorten talen heb je immers mensen die stotteren en
lispelen. En met het produceren van de tonen van hun
toontaal, hebben toontaal-
sprekers, voor zover ik weet,
geen moeite.’ Dat bevesti-
gen ook Nicolas Standaert
en Wiedenhofs collega aan
de Universiteit Leiden, Yiya
Chen, die het Wu (een Chi-
nese minderheidstaal) als
moedertaal heeft.
‘Toonverschijnselen zijn
overigens inherent aan elke
taal’, vervolgt Wiedenhof.
‘Ook in niet-toontalen als
het Nederlands is toon-
hoogte fundamenteel. Een
peuter die Nederlands
leert, maar die nog geen
losse woorden kent, kan
daarmee bijvoorbeeld dui-
delijk maken dat hij iets wil hebben of net niet: voor het
eerste gebruikt hij een zeurende, stijgende intonatie, voor
het tweede een kortere, dalende.’
Of er zich dan geen specifieke taalproblemen kunnen voor-
doen tijdens de verwerving van een toontaal? Wat moeder-
taalsprekers betreft, antwoordt Nicolas Standaert ontken-
nend: die verloopt heel gelijklopend met onze eigen Neder-
landse taal. ‘Bij tweedetaalverwervers is het een ander ver-
haal’, vult Jeroen Wiedenhof aan. ‘Een vaak voorkomende
fout bij mijn studenten Chinees is dat ze de neiging hebben
om de intonatie, het volume en het tempo (kortom: de pro-
sodie) van een Nederlandse zin klakkeloos over te zetten
naar het Chinees. Dat werkt helaas niet, want dat interfe-
reert met de vaste tonen die Chinese woorden hebben. Pas
als een student de tonen zo goed onder de knie heeft dat ze
gefixeerd zitten, kan hij zijn Chinese zinnen ook in hun to-
taliteit in toon beginnen te bewegen.’
Omgekeerd is het ook voor een Chinees niet eenvoudig om
bijvoorbeeld Nederlands te leren. ‘Als een Chinees een niet-
toontaal leert, gaat hij als vanzelf toon isoleren. Als je hem
bijvoorbeeld boek voorzegt, zal hij geneigd zijn om dat
woord steeds uit te spreken op net dezelfde toonhoogte als
jij. Dat is natuurlijk niet de bedoeling.’

- Vragen over de wetenschappelijke achtergrond van alledaagse
fenomenen kunt u sturen naar De Standaard, Wetenschapswin-
kel, Gossetlaan 28, 1702 Groot-Bijgaarden, of naar wetenschap-
@standaard.be, onder vermelding van voornaam, naam en adres.

In Afrika stikt het
van de toontalen

Hebben sprekers van een
toontaal ook specifieke
spraakgebreken?
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Zijn er bijvoorbeeld sprekers die moeite
hebben met het vormen van bepaalde
tonen?

L O U I S E  W A G E M A N , Deurne

GEZONDHEID

Duiken geeft
lagerugproblemen 

Tijdens de warme vakantie-
maanden zoeken heel wat men-
sen verkoeling in de zee, de ene al
snorkelend, de andere met een
volledige duikersuitrusting. Dat
laatste is echter niet zonder risi-
co, blijkt uit onderzoek van Kris-
tel Knaepen van de VUB: meer
dan de helft van de diepzeedui-
kers krijgt te maken met lagerug-
problemen. Boosdoeners zijn
vooral het zware materiaal en de
belastende houding onder water.
Knaepen bestudeerde 181 recrea-
tieve diepzeeduikers uit tien ver-
schillende duikclubs en stelde
vast dat de helft van hen het ach-
terliggende jaar last had gehad
van lagerugproblemen. De lage
rug is een kwetsbaar gebied bij

duikers. Hij heeft te lijden onder
het zware materiaal, dat makke-
lijk dertig kilo weegt (duikflessen
en loodgordel), maar ook onder
de kromming van de ruggen-
graat. Peddelen met zwemvliezen
is belastend en twintig meter
diep ervaren duikers daarenbo-
ven het gewicht van de bovenlig-
gende waterkolom. 
Vooral duikers met een hoger
duikbrevet hebben last van lage-
rugproblemen, aldus de VUB in
een persbericht. Zij nemen vaak
meer materiaal mee, duiken in
moeilijkere omstandigheden met
bijvoorbeeld veel stroming en er-
varen meer stress door de verant-
woordelijkheid voor andere dui-
kers. Volgens de VUB kunnen dui-
kers baat hebben bij preventieve
training in correcte til- en hef-
technieken en zou meer aandacht
besteed moeten worden aan de
ergonomie van de uitrusting.

GEZONDHEID

ALS-patiënten kiezen
vaak voor euthanasie

Een op de vijf patiënten die lij-
den aan de spierziekte ALS
(Amyotrofe Laterale Sclerose),
sterft door euthanasie. Dat is veel
meer dan bij de meeste andere
ziektes, zo blijkt uit een onder-
zoek aan de Universiteit Utrecht.
De euthanasiecijfers wekten ver-
bazing bij buitenlandse artsen,
die het cijfer onacceptabel hoog
vonden en twijfelden aan de kwa-
liteit van de zorg, meldt de
Utrechtse universiteit. Uit een
bevraging van honderd patiënten
in hun laatste levensjaar bleek
dat de meesten erg tevreden wa-
ren over de zorg in Nederland.
Slechts 13 procent van diegenen
die euthanasie wilden, had last
van depressieve gevoelens. (anp)
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Handelaar in hondenvlees, Wuhan, China. Chinezen eten vooral ’s winters hond, als ander vlees schaars is. Ook
leeft het geloof dat hondenvlees geneeskracht heeft en mensen ’s winters warm houdt. © epa
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BIOLOGIE

HENDRIK SPIERING
ROTTERDAM Uit genetisch on-

derzoek naar de afstamming van
ruim 1.500 honden uit Afrika,
Azië en Europa blijkt dat de gene-
tische diversiteit het grootst is in
Zuid-China en dat verder weg van
deze plek de diversiteit gestaag
afneemt, melden onderzoekers in
het vakblad Molecular Biology
and Evolution. 
Binnen de genetica is dat het be-
langrijkste argument om de her-
komst van een soort te bepalen.
Hoe langer een soort op een be-
paalde plaats heeft geleefd, hoe
groter de onderlinge genetische

variatie van de daar nog levende
dieren is. Nakomelingen van die-
ren van de soort die naar elders
migreerden, kennen minder vari-
atie omdat altijd een selectie ver-
trekt en omdat ze minder tijd
hebben gehad om – bij iedere
nieuwe generatie – genetische va-
riatie te laten ontstaan. 
Uit nadere berekeningen aan het
mitochondriaal honden-DNA
blijkt dat de huidige hondenpo-
pulatie waarschijnlijk afstamt
van een paar honderd wolvinnen
(minimaal 51) die in China leef-
den tussen 16.300 en 5.400 jaar
geleden. Op grond van fossiele

bewijzen is dan een oorsprong
rond 15.000 jaar terug het meest
waarschijnlijk.
Er is de laatste jaren wetenschap-
pelijke onenigheid over het mo-
ment en de plaats van de domesti-
catie van de hond – onmisken-
baar het oudste huisdier van de
mens. Uit vroegere, beperkte gen-
analyses rolden domesticatietij-
den van 15.000 tot 100.000 jaar
geleden. In de prehistorische grot
Chauvet zijn hondenpootafdruk-
ken gevonden, samen met kinder-
voetsporen, waarschijnlijk
30.000 jaar oud. En vorig jaar
bleek uit analyse van prehistori-
sche honden- en wolvenschedels
dat een schedel uit België van
31.000 jaar oud onmiskenbaar
kenmerken van een ‘huishond’
heeft, zoals een relatief korte en
brede bek. 
Maar de auteurs van het nieuwe
onderzoek schrijven dat het heel

moeilijk is om fossiele honden
van fossiele wolven te onder-
scheiden. De kracht van het hui-
dige onderzoek is dan ook dat mi-
tochondriaal DNA van een zeer
groot aantal honden is onder-
zocht, waardoor een betrouwbaar
beeld van de ‘interne’ afstam-
ming van de honden ontstaat.
De onderzoekers vermoeden dat
de honden gedomesticeerd wer-
den in een tijd dat jagers/verza-
melaars al langere tijd op één
plek bleven wonen, voorafgaand
aan het begin van de landbouw in
China, circa 12.000 jaar geleden.
Het oudste algemeen erkende
hondenskelet is 11.000 jaar oud
(een hondengraf uit Israël). 
Ook de genetische analyse wijst
uit dat honden zich vrij snel na de
domesticatie verspreid hebben
over Eurazië. 
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Er is extra bewijs gevonden voor de theorie dat de hond 15.000 jaar geleden
een huisdier van de mens is geworden in het zuiden van China.

Nieuw DNA-bewijs
toont aan dat de hond
15.000 jaar 
geleden ontstaan is uit
de wolf
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Open dag in ‘Ukkel’
De Koninklijke Sterrenwacht van België
(KSB), het Koninklijk Meteorologisch
Instituut (KMI) en het Belgisch Instituut
voor Ruimte-Aëronomie (BIRA), alle drie
gelegen op dezelfde site in Ukkel,
openen hun deuren. Ringlaan, Ukkel.
Tussen 10 en 18 uur.
3 en 4 oktober.

- ONLINE
www.spacepole.be/opendoors

Visual Voltage
Zweedse huishoudontwerpen combineren
design met milieuzorg. Galerie Design
Vlaanderen, Kanselarijstraat 19, Brussel
(vlakbij het Centraal Station). Dinsdag
tot vrijdag van 11 tot 18 uur, zaterdag en
zondag van 13 tot 17 uur. Gesloten op
maandag.
Tot 25 oktober.

- ONLINE
www.visualvoltage.se

Gloeilicht
Tentoonstelling over de geschiedenis van
het (straks uitgebannen) gloeilicht.
Museum voor de Geschiedenis van de
Wetenschappen, Krijgslaan 281, gebouw
S30, Gent. Open elke werkdag van 10 tot
12 uur en van 14 tot 17 uur (behalve op
universitaire verlofdagen) en op zonda-
gen 27 september, 25 oktober en 29
november van 14 tot 16 uur.
Tot 29 november 2009. 

- ONLINE
www.ScienceMuseum.UGent.be

Persona
180 rituele maskers uit de collectie van
het Koninklijk Museum voor Midden-
Afrika, uit particuliere verzamelingen en
uit andere Europese musea, in dialoog
met hedendaagse kunstwerken. Konink-
lijk Museum voor Midden-Afrika, Leuven-
sesteenweg 13, Tervuren. Dinsdag tot
vrijdag van 10 tot 17 uur, zaterdag en
zondag van 10 tot 18 uur. Maandag
gesloten.
Tot 3 januari 2010.

- ONLINE
www.africamuseum.be

Dit is onze aarde 2
Interactieve expositie over de aardop-
warming. Tour & Taxis, Brussel. Maan-
dag, dinsdag, donderdag en vrijdag van
9 tot 17 uur, woensdag van 9 tot 21 uur,
zaterdag en zondag van 10 tot 19 uur.
Reservatie: 02-549.60.49.
Tot 28 maart 2010.

- ONLINE
www.expo-terra.be 

Galerij van de evolutie
De geschiedenis van het leven in 6 1/2

hoofdstukken. Museum voor Natuur-
wetenschappen, Vautierstraat 29,
Brussel. Dinsdag tot vrijdag van 9.30 tot
16.45 uur, zaterdag en zondag van 10 tot
18 uur. Maandag gesloten. 

- ONLINE
www.natuurwetenschappen.be

Deze rubriek geeft tips voor weten-
schappelijke uitstappen. 

TE VELDE
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VA N  O N Z E  R E DACT R I C E

HILDE VAN DEN EYNDE
DILBEEK Niemand komt een

stap verder op de allerlaatste
pixarkaartenruilbeurs in onze
wijk, pal voor de plaatselijke
Delhaizevestiging. De nummers
24, 26, 69, 108, 169 en 207 ont-
breken nog in onze verzameling,
maar helaas ook in die van alle
andere aanwezigen. 
Wat we al langer vermoedden,
lijkt hier te worden bevestigd:
heeft Delhaize misschien heel
slim een kunstmatige schaarste
van een deel van de kaarten
georganiseerd, om de opbrengst

van zijn actie tot het
einde toe te garanderen? Is een

wiskundig algoritme ingezet om
te voorkomen dat klanten op het
eind van de actie bij elkaar te
rade konden gaan voor ruilkaar-
ten, in plaats van nog naar de
winkel te moeten voor nieuwe?
‘Helemaal niet’, zegt Liesbeth
Rogiers, ‘we hebben nooit be-
wust kaarten achtergehouden.’
Volgens de woordvoerster van
Delhaize zijn van de ‘klassieke’
kaarten uit het album precies
evenveel exemplaren gedrukt.
‘De glanzende kaarten zijn iets
zeldzamer, maar nog steeds in
voldoende ruime mate uitge-
bracht.’ In verhouding tot het
aantal aangekochte albums zijn
er genoeg kaarten op de markt
om ieders album te vervolledi-
gen, zegt Rogiers.
Mooi, maar werden de kaarten

ook allemaal op hetzelfde mo-
ment op de markt gebracht? ‘De

gouden kaarten werden pas
halverwege de actie uitgegeven.
Met de rest is niet gewacht.’
Maar hoe komt het dan dat ie-
dereen naar dezelfde kaarten op
zoek is? Rogiers weet het ook
niet. Het zou kunnen, zegt ze,
dat sommige kaartjes meer in
omloop zijn dan andere, om
druktechnische redenen. ‘Het
kan met de schikking van de
kaarten op een vel te maken
hebben. Bij het bijdrukken zijn
sommige nummers zo misschien
extra in omloop gekomen.’ 
Heeft Delhaize ook gehoord dat
mensen allemaal naar dezelfde
nummers op zoek zijn? ‘Die
gegevens heb ik hier niet bij de
hand.’
Is het dan mogelijk om ze op te
zoeken en alsnog te verstrekken?
‘Over dit soort zaken communi-
ceert Delhaize niet.’

Iedereen lijkt op zoek
naar dezelfde ontbreken-
de Pixarkaarten. 
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Wie heeft het nummer 24?
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KLIMAAT

OSLO (REUTERS) ‘Wat goed is
voor het klimaat is goed voor de
gezondheid.’ Die boodschap van
artsen uit de hele wereld hebben
twee medische vakbladen, The
British Medical Journal en The
Lancet, gisteren gepubliceerd. 
De artsen vinden dat de wereld
aan zichzelf verplicht is om in Ko-
penhagen een goed akkoord te
sluiten over de terugdringing van
broeikasgassen. Dat is volgens
hen nodig om hittegolven, over-
stromingen en verwoestijning te
voorkomen, die de waterbevoor-
rading in het gedrang brengen en
ondervoeding en ziekte veroorza-
ken, vooral in arme landen.
‘Als we in Kopenhagen niet tot
een akkoord komen, staat ons een
globale gezondheidscatastrofe te
wachten’, schrijven Michael Jay
en Michael Marmot in naam van
diverse internationale artsenver-
enigingen. ‘Maatregelen die de
klimaatwissel bevechten, vallen
samen met maatregelen die de ge-
zondheid bevorderen en de ge-
zondheidszorg ontlasten. Minder
koolstofeconomie betekent min-
der pollutie.’ Daarnaast leiden
een koolstofarm dieet (dat vooral
minder rood vlees bevat) en meer
sport tot minder kanker, overge-
wicht, diabetes en hartziekte..
De artsen en medische facultei-
ten van landen als de VS, Austra-
lië, Hongkong, Canada, Thailand,
Groot-Brittannië en Nigeria spo-
ren hun collega’s aan om meer ac-
tie te eisen van hun regeringen.
‘Hoewel arme mensen als eersten
de gevolgen zullen voelen van een
falend klimaatbeleid, blijft op
termijn niemand gespaard’.
Meer dan 190 landen komen van 7
tot 18 december bijeen in Kopen-
hagen, om er te onderhandelen
over een opvolger van het Kyoto-
akkoord waarin ontwikkelde lan-
den zichzelf tot een verminderde
CO2-uitstoot hebben verplicht.

Artsen
bang voor
opwarmend
klimaat
Zonder forse rem op de CO2-
uitstoot wordt de hele wereld
straks ziek, denken artsen.
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