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I. Inleiding 

Het onderwerp van deze masterpaper ontstond toen ik een goed jaar geleden een algemene 

oudervergadering (‘General parent meeting’) in The Swallow, een school in Gambia, 

bijwoonde. Hier werd hevig gedebatteerd over het taalbeleid in deze school, waar ik op dat 

moment op bouwkamp was. Zo ontdekte ik dat taal-in-onderwijsbeleid niet enkel een ‘hot 

topic’ is in de (socio-)linguïstiek, maar ook bij de deelnemers aan dit onderwijs.  

Doordat mijn interesse voor linguïstisch onderzoek reeds werd geprikkeld in de vorige 

jaren van mijn studie, besloot ik nota’s te maken tijdens de geplande meeting. Hoewel mijn 

interesse initieel uitging naar code-switching bij bepaalde onderwerpen of woorden, werd 

mijn aandacht getrokken door een hevige discussie rond het taalbeleid van The Swallow. Tot 

mijn verbazing protesteerde men fel tegen het onderwijs van lokale taal in deze school, en 

was men voorstander van een volledig Engelstalig onderwijs. Gezien mijn eigen 

taalideologische achtergrond als Belg en als Vlaming, leek dit mij bijzonder vreemd. Iedereen 

herinnert zich nog de taalstrijd die vele jaren werd gevoerd voor het recht op onderwijs in de 

eigen taal. 

Bovendien stond dit ook in contrast met de vele aandacht die er de laatste jaren door de 

grote internationale donoren (UNESCO, Wereldbank, etc.) en in het pedagogisch en 

sociolinguïstisch onderzoek wordt besteed aan moedertaalonderwijs. Toen ik mij hier in 

verder verdiepte, bleek dat in al deze onderzoekstromingen zelden of nooit rekening werd 

gehouden met de opvattingen van de plaatselijke bevolking. Het verbaasde mij ten zeerste dat 

de mening van de lokale participanten ten opzichte van deze duidelijk wederzijds belangrijk 

bevonden kwestie, nergens (uitgebreid) aan bod kwam. 

Voor deze masterpaper ben ik dan ook op zoek gegaan naar de taalideologieën van 

zowel de wetenschappen als van de betrokken bevolking zelf. Het vergelijken van deze 

opvattingen leidt tot een aantal belangrijke vaststellingen, die van groot belang kunnen zijn 

voor een beter begrip van de opvattingen van de lokale bevolking over taal én een breder 

draagvlak en hogere slaagkans voor een toekomstig taal-in-onderwijsbeleid. 
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II. Probleemstelling 

De in de inleiding vernoemde parent meeting in The Swallow wekte mijn belangstelling voor 

de schijnbare tegenstelling tussen het standpunt van deze lokale actoren en het bestaande en 

algemeen taal-in-onderwijsbeleid in postkoloniale staten.  

Zo stelde ik vast dat de beleidsvormingen en aanpakken, zowel in het verleden als op dit 

moment, werden opgesteld aan de hand van onderzoeken die beperkt bleven tot pedagogische 

theorieën en actoren van buitenaf. 

Deze richtlijnen pretenderen aan te geven wat “de beste onderwijstaal is voor Gambia”, 

terwijl de bekommernissen en meningen van de lokale deelnemers aan dit onderwijs 

(leraren/school, staf, leerlingen en ouders) zelden worden vermeld en/of in rekening worden 

gebracht. Met de opvattingen over taal in onderwijs van de lokale betrokkenen in 

postkoloniale staten wordt nooit veel rekening gehouden. 

1 Het negeren van de opvattingen van de lokale bevolking t.v.v. pedagogische 

inzichten 

In dit onderdeel zal ik aantonen dat, hoewel de beleidsmakers ingaan op de huidige trend van 

participatie in beleidsontwikkeling voor postkoloniale staten, deze toch ondergeschikt blijft 

aan de pedagogische doeleinden die men zelf stelt. 

Zo is men zich bij het DoSE (Department of State of Education) wel bewust van het 

belang van ‘community involvement’ en beweert men er onder andere aandacht aan te 

besteden met het ‘Participatory Performance Monitoring systeem’. Door middel van dit 

systeem zouden de beoordelingsresultaten en kwesties van schoolprestaties mede kunnen 

besproken worden door de ouders. De bedoeling is dat de ouders en de hele gemeenschap zo 

meer inspraak krijgen in het onderwijsbeleid, zoals men ook vermeldt in volgend fragment: 

 

"Implement and operationalise PPM in all schools (REDs). In order to address the 

concerns of parents in the delivery of quality education and to encourage the active 

participation of parents in education, a PPM, which will involve the active 

participation of parents and communities in monitoring, participating, supporting and 

collaborating with schools in all aspects of school life, has been introduced and will be 

reinforced." (DoSE 2004: 37) 
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Om hieraan bij te dragen werd zelfs een concrete wetgeving ingevoerd, die elke school 

verplicht een PTA (‘Parents Teachers Association’) op te richten en er regelmatig mee te 

vergaderen. Daarnaast moet elk jaar ook een ‘general parents meeting’ worden gehouden, 

waar alle ouders hun mening mogen geven over het onderwijsbeleid. Dit initiatief zou de 

gemeenschap een sterkere invloed moeten geven bij de beleidsvoering in de scholen en er 

tegelijkertijd haar belangen meer in vertegenwoordigd zien. Hoewel dit in theorie een sterke 

strategie en inclusieve beleidsvoering is, zien we toch dat inspraak van de lokale bevolking 

niet steeds reëel is op de ‘PTA meetings’.  

Vooral op het vlak van taal en leertechnieken is dit treffend. Volgend citaat uit een 

interview van Unesco met Mr. Momodou Sanneh, directeur van het ‘Basic and Secondary 

Education’ departement van het DoSE, over de inspanningen voor een degelijk ECD (Early 

Childhood Development) beleid in het ‘National Education Policy for 2004-15’ maakt 

duidelijk hoe gemakkelijk de mening van ouders wordt opzij geschoven:  

 

C: Were there any negative reactions?  

S: Not negative, but what was debated was the language of instruction. Parents wished 

the ECD Centres9 to use English, the medium of instruction in schools, but the 

Government advocated the use of local mother-tongue languages for ECD Centres, 

believing this to be pedagogically more effective. The latter position was adopted.  

9. English is not used as a medium of instruction but taught as a subject which from grade one in 

primary school. (UNESCO 2006: 2)1 

 

De mening van de ouders wordt dus genegeerd op basis van pedagogisch ‘meer 

efficiënte’ argumenten. Dit laat mij vermoeden dat de mening van ouders wel als belangrijk 

wordt erkend, maar enkel binnen welbepaalde grenzen. Zolang deze mening binnen het kader 

van het nationaal beleidsplan valt, i.e. in de pedagogische strategie past, wordt hun mening 

relevant bevonden.  

 

Deze instelling zien we ook in volgend fragment uit de samenwerkingsovereenkomst 

                                                

1
 Ik wil hier ook even opmerken dat Unesco in de voetnoot meneer Sanneh tegenspreekt, en beweert dat 

lokale talen reeds als instructietaal worden gebruikt, terwijl dit hoegenaamd niet zo is. Slechts vanaf schooljaar 

2008-2009 zou dit min of meer van start gaan. 
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opgesteld door het DoSE voor NGO’s: 

 

Clause: 3. The Relevant subsidiary Offices of the Department in collaboration with the 

Partner Organization shall provide technical back stopping to the Parent / Teacher 

Associations implementing Partner Organization sponsored projects to ensure that they 

take rational decisions. (DOSE 1997: 4) 

 

Door deze clausule worden ook NGO’s verplicht het DoSE ‘technische ondersteuning’ 

te laten geven aan de PTA’s waarmee zij samenwerken. Er wordt hier eveneens van uitgegaan 

dat ouders moeten worden begeleid om ‘rationele’ beslissingen te (kunnen) maken.  

De meningen van de ouders over het onderwijsbeleid (en dus ook taal) worden opzij 

geschoven ten voordele van de meer pedagogisch of functioneel voordelige 

onderwijsstrategieën. Een houding die kan worden geweten aan de grote invloed van de 

pedagogie en van de internationale donoren, als de Wereldbank, op de nationale 

beleidsvorming en financiering van onderwijs. 

Wanneer ouders het gebruik van Engels verkiezen boven lokale talen worden zij genegeerd en 

wordt de voorkeur gegeven aan het beleid van de overheid.  

2 Problematiseren van opvattingen als linguïstisch hegemonisch / 

minderwaardigheidscomplex 

Waarom wordt de mening van ouders (en leerkrachten) als “irrationeel” beschouwd, en wordt 

hun afwijkende mening aan de kant geschoven? Op basis van welke argumenten wordt hun 

voorkeur voor Engels (of andere voormalige koloniale talen) afgedaan als problematisch? Het 

antwoord op deze vraag kunnen we vinden bij het discours dat bij meertaligheid in 

postkoloniaal Afrika steeds wijst naar de negatieve gevolgen van ongelijke machtsstructuren 

en sociale uitsluiting. Zoals Versluys dit in haar artikel (Versluys 2007: 275-276) bijzonder 

goed samenvat, stemt deze zienswijze overeen met het poststructuralistisch onderzoek naar 

taalgebruik. Taal wordt gezien als gesitueerd in crisis en machtsrelaties (o.a. Kroskrity 

behoort tot deze stroming). Er wordt uitgegaan van Bourdieus theorievorming over het 

verband tussen taal en ongelijke sociale verhoudingen. Versluys noemt dit het “accusatory” 

(of ‘beschuldigend’) discours rond bepaalde vormen van meertaligheid. Ook verwijst zij naar 

het “Education for all” programma, waarin Unesco stelt dat de huidige situatie in Afrika een 

bedreiging vormt voor de culturele en linguïstische diversiteit (UNESCO 2003). 
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Meestal gaat deze beschuldiging uit naar één aspect van het Afrikaans meertalig 

repertoire, namelijk de rol van de voormalige koloniale talen. Verscheidene auteurs (onder 

andere: Bamgbose 1991, 2000; Philipson 1992; Mazrui 2004; Pennycook 1994, 1998) 

hekelen de dominante positie van deze talen als een middel van de elites om hun privileges te 

behouden en echte democratische ontwikkeling tegen te houden. Een van de auteurs die 

Vesluys hier aanhaalt noemt dit het “static maintenance syndrome”: 

 

“An attitude of mind, which is prevalent throughout the African continent, and which 

manifests itself as a sense of resignation about the perceived and imputed 

powerlessness of the local or indigenous languages of Africa.” (Alexander 2003, 

geciteerd in Versluys 2007: 282) 

 

Ook de Wereldbank en de pedagogie benadrukken het problematische aspect van 

meertaligheid in de hedendaagse Afrikaanse samenleving. Ze geven aan hoe verschillende 

bevolkingsgroepen worden uitgesloten door de linguïstische dominantie van de voormalige 

koloniale taal. Op basis van deze gedachtegang wordt meertaligheid vaak a priori 

problematisch bevonden en worden de protesten van ouders tegen het gebruik van lokale taal 

in onderwijs beschouwd als een geringschatten van de eigen lokale talen.  

3 Conclusie 

Er wordt bijzonder weinig aandacht besteed aan de opvattingen rond taal (in onderwijs) van 

lokale actoren. Bovenstaande tactieken om deze, ofwel te negeren als niet passend binnen het 

pedagogisch kader, ofwel af te wijzen als symptomatisch voor de linguïstische hegemonie van 

de koloniale taal, verklaren de afwezigheid ervan in de onderwijsbeleidsvoeringen en –

onderzoek.  

Volgens mij worden op deze manier de buitenlandse, wetenschappelijke en pedagogische 

taalideologieën in onderwijsbeleid, ten onrechte als objectief en neutraal beschouwd. En dit is 

ten nadele van de opvattingen die de bevolking zelf heeft op taal. 
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4 Opvattingen over taal 

In deze paper zal ik proberen een andere invalshoek en ook de mening van de lokale 

bevolking te belichten. Dit is immers van belang omwille van twee redenen. 

Ten eerste kan dergelijk onderzoek ons een juister beeld van de huidige taalsituatie in 

Gambia geven. Zoals we in het volgend hoofdstuk zullen zien kunnen we afwijkende 

opvattingen rond taal in onderwijs duiden als verschillende taalideologieën. Zo 

vertegenwoordigen ook de pedagogische en wetenschappelijke theorieën een taalideologische 

invalshoek die de zwaartepunten van hun onderzoek en adviezen bepaalt.  

Ik wil hier niet betogen dat de uitgevoerde interviews dan wel een objectief en 

realistisch beeld van taal in de Gambiaanse samenleving schetsen. Alle opvattingen rond taal 

(of taalideologieën) zijn immers subjectief en gepositioneerd (Kroskrity 2000). Maar ik ben 

wel van mening dat het verkregen materiaal en de verleende inzichten een belangrijke 

bijdrage kunnen betekenen voor het debat rond taal in onderwijs in koloniale staten. Indien we 

de subjectiviteit van de pedagogie en poststructurele theoretici erkennen, is het niet meer dan 

logisch dat ook aandacht wordt besteed aan de taalideologische standpunten van de 

betrokkenen.  

Door de verklaringen en betekenissen van lokale participanten te benadrukken en te 

analyseren, hoop ik te kunnen bijdragen aan nieuwe inzichten over de invloed en betekenis 

van taal in onderwijs voor de Gambiaanse samenleving zelf. De visie op taal in onderwijs, en 

het belang dat men hecht aan taal in het algemeen, is immers verschillend. 

Ten tweede kunnen we door het onder de aandacht brengen van de relevante en 

betekenisvolle kwesties van de betrokkenen een interessante bijdrage leveren aan een 

makkelijker uitvoerbaar en haalbaar taal-in-onderwijsbeleid. Door rekening te houden met de 

mening van de ondervraagden kan men niet alleen een juister beeld krijgen van de visie van 

de lokale actoren op taal-in-onderwijsbeleid, maar men kan tevens, ook op pedagogisch vlak 

vooruitgang boeken. Al kunnen de opvattingen van de ouders en leerkrachten in het 

Gambiaanse onderwijs soms conflicterend zijn met de pedagogische en/of cognitieve ‘feiten’ 

omtrent leren, een aanpak die, in een zekere mate, in lijn ligt met de ideologieën van de 

deelnemers hun ideologieën heeft meer kans op slagen, dan een enkelvoudig 

wetenschappelijk verantwoorde strategie (Van Avermaet & Gysen 2006).  
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5 Methodologie: Taalideologieën 

Voor mijn onderzoek naar de taal in het onderwijsbeleid in Gambia maak ik gebruik van het 

concept taalideologie zoals dit wordt omschreven door Kroskrity (2000, 2003). Geen enkele 

omgang met, of mening rond, taal is neutraal of objectief. Al ons taalgebruik en dus ook elk 

taal-in-onderwijsbeleid wordt bepaald door achterliggende taalideologieën. Daarom is het dan 

ook erg belangrijk te weten welke deze zijn en hoe ze een taalbeleid of de voorkeur voor een 

zekere taal beïnvloeden. Om het huidige taalbeleid in Gambia te begrijpen zal ik mijn 

onderzoek dan ook toespitsen op taalideologieën.  

Errington definieert taalideologie beknopt als: “…the situated, partial, and interested 

character of conceptions and uses of language” (Errington 2001, geciteerd in Kroskrity 2003: 

496). Deze opvattingen, of ze nu expliciet zijn gearticuleerd of belichaamd in 

communicatieve praktijk, vertegenwoordigen de niet, of gedeeltelijk succesvolle pogingen, 

om taalgebruik te rationaliseren. Deze rationaliseringen worden gekenmerkt door 

veelvoudigheid, context en zijn noodzakelijk geconstrueerd vanuit de socioculturele ervaring 

van de spreker.  

Taalideologieën worden echter niet alleen gevormd vanuit de socioculturele ervaring, 

maar construeren ook de socioculturele ervaring van bepaalde linguïstische praktijken. 

Definities van linguïstische of taalideologieën zijn immers meestal verdeeld tussen het 

benadrukken van sprekers hun “awareness” (bewustzijn), als een vorm van “agency”, of het 

op de voorgrond plaatsen van hun “embeddedness” in de sociale en culturele systemen waarin 

ze zijn ontwikkeld (cf. language socialization).  

Kroskrity (en ik sluit mij hierbij aan) ziet taalideologieën niet als die ideeën die 

voortkomen uit de “officiële cultuur” van de heersende klasse, maar eerder een “ubiquitous 

set of diverse beliefs, however implicit or explicit they may be, used by speakers of all types as 

models for constructing linguistic evaluations and engaging in community activity” (Kroskrity 

2003: 497, eigen nadruk). Met andere woorden, taalideologieën zijn overtuigingen of 

gevoelens over talen, zoals deze worden gebruikt in hun sociale werelden. Dit is 

vanzelfsprekend ook een taalideologisch getinte conceptualisering, maar - naar mijn mening - 

op een minder restrictieve manier en linguïstisch antropologisch meer verantwoord. Dit idee 

van taalideologieën, in samenhang met sociale werelden, geeft ook aan hoe belangrijk het is 

een onderscheid te maken tussen de westerse wetenschappen en de Gambiaanse bevolking. 

Deze definitie van taalideologieën gebruikt Kroskrity (2003) als een standaard 
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meervoudig concept om het onderzoek te beschrijven dat, zowel aandacht besteed aan 

sprekers hun bewustzijn van hun taal en discours, als aan hun gesitueerdheid (politiek-

economisch voor Kroskrity, hetgeen ik wens uit te breiden tot de samenleving, i.e. politiek, 

cultureel, etnisch enz.) in het vormen van overtuigingen, proclamaties en evaluaties van 

linguïstische vormen en discursieve praktijken. 

Taalideologiëen als dusdanig kunnen ons op twee manieren helpen bij de hierboven 

beschreven probleemstelling. 

Ten eerste kunnen we het contrast tussen de opvattingen en voorkeuren van de lokale 

bevolking en die van de beleidsmakers beschouwen als een tegenstelling tussen twee 

rivaliserende taalideologieën. Opvattingen rond taal en taalgebruik vertegenwoordigen 

immers altijd specifieke groepsbelangen en zijn gegrond in socio-culturele ervaring, zoals ook 

Kroskirty erkent: “Language ideologies represent the perception of language and discourse 

that is constructed in the interest of a specific social or cultural group.”  

Deze opvattingen leiden tot pogingen om taal te gebruiken als het middel waarmee deze 

belangen kunnen worden gepromoot, beschermd en gelegitimeerd. Hierdoor wordt de mythe 

van de sociopolitiek gedesinteresseerde taalgebruiker en/of de mogelijkheid van 

ongepositioneerde kennis weerlegd.  

We kunnen ons dan twee vragen stellen hieromtrent. Op basis van welke criteria wordt 

een onderwijstaal geselecteerd en hoe wordt dit rechtvaardigd? En welke zijn de 

taalideologische opvattingen van de Wereldbank, de pedagogie en de lokale bevolking rond 

taal in onderwijs? In dergelijke analyse kunnen we dan een verklaring vinden voor afwijkende 

voorkeuren voor taal in onderwijs, zonder dat deze als irationeel en dus irrelevant kan worden 

bevonden. Ook de voorkeur van de lokale bevolking wordt geïnformeerd door belangen die 

zij relevant bevinden; 

 

Ten tweede kunnen we ons afvragen hoe de opvattingen van de lokale bevolking over 

onderwijstaal passen binnen hun bredere taalideologische opvattingen? Hoe evalueert men 

meertaligheid in het algemeen, en moet het gebruik van de voormalige koloniale taal worden 

beschouwd als een linguïstische hegemonie, waarbij deze taal en het gebruik ervan superieur 

wordt bevonden aan de lokale talen? De manier waarop Kroskrity en andere 

poststructuralisten de diversiteit in taalideologieën in meertalige samenlevingen opvatten gaat 

ervan uit dat dat dit zonder meer zo is. Elke meertaligheid geeft vorm aan verschillende 

taalideologieën en machtscontestaties. 

De logica vertelt ons echter dat de visie van de post-structuralisten op deze kwestie 
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eveneens taalideologisch is, waarbij men veel belang hecht aan het dominerende aspect van 

taalgebruik. Dit betekent daarom niet dat deze analyse onterecht is, maar deze zonder meer 

veralgemeniseren voor alle post-koloniale en/of meertalige contexten betekent eveneens het 

objectiveren en veralgemeniseren van specifieke taalideologische opvattingen. 

 

Ik zal beide onderzoeksvragen proberen te beantwoorden door zowel naar de 

geëxpliciteerde taalideologische opvattingen van de informanten te kijken als naar de meer 

impliciete taalideologische standpunten, die deze uitspraken bevatten.  
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III. Achtergrond 

In volgende onderdelen zal ik een korte beschrijving geven van het sociolinguïstisch in 

Gambia en een historisch overzicht van de taal-in-onderwijsbeleiden. Beide zijn volgens mij 

nuttige achtergrondinformatie bij het beschouwen van de taalideologische uitingen en 

opvattingen rond taal-in-onderwijsbeleid in Gambia. 

 Sociolinguïstische schets 

Ik baseer mij voor dit hoofstuk op het uitgebreid sociolinguïstisch profiel van Gambia dat 

werd opgesteld door Kasper Juffermans en Caroline McGlynn (2008). Zij besloten samen dit 

artikel te schrijven gezien er nog bijzonder weinig over de talen en sociolinguïstische situatie 

in Gambia is gepubliceerd. 

De republiek van ‘The Gambia’ is het kleinste land op het Afrikaanse vasteland en wordt 

volledig omringt door Senegal met uitzondering van een kleine kuststrook. De republiek is 

genoemd naar de rivier The Gambia, die door dit land stroomt. Het land is gesitueerd rond 

deze rivier ten gevolge van de koloniale machtsstrijd tussen de Fransen en Britten. Toen de 

Fransen optrokken in het Senegalese binnenland, slaagden de Britten erin toch hun strategisch 

belangrijke nederzettingen rond The Gambia rivier te behouden. Het is op basis van dit 

akkoord dat de grenzen voor de Gambiaanse staat werden getrokken. 

Gambia bestaat uit vijf regio’s (voordien divisies genoemd; zie Appendix kaartje 2) en 

elke regio wordt nog verder opgedeeld in districten (zie Appendix, tabel 1). Vier van deze 

regio’s vallen samen met de acht gouvernementele gebieden van Gambia. De“Central River 

Region” omvat twee LGA’s ( Local Government Areas) en de Banjul en Kanifing LGA’s 

behoren niet tot een regio. Men verwijst naar de LGA’s met de benaming van de steden waar 

de administratieve hoofdkantoren gevestigd zijn.  

Zoals de meeste ontwikkelingslanden is er een stad-platteland dichotomie die een grote 

invloed heeft op het leven in beide gebieden.  

De Kombo districten op de zuidelijke oever zijn het meest geürbaniseerd gebied. De Kombo’s 

huisvesten het grootste deel van de Gambiaanse bevolking, hebben de meeste scholen per 

hoofd, bieden plaats aan de meeste industrie en beschikken over de meeste moderne 

faciliteiten zoals elektriciteit en stromend water. Een belangrijke economische sector in dit 

gebied is het toerisme, waarin vele jonge mannen uit het binnenland werk komen zoeken en 

waarmee ze vaak een volledige familie (moeten) onderhouden.  
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In de landelijke gebieden (het binnenland) wordt voornamelijk aan landbouw gedaan. De 

dorpe bestaan uit familie-compounds. Traditioneel blijven mannen in de compound waar ze 

zijn geboren en volgen de vrouwen hun echtgenoot.  

In de stedelijke gebieden gebeurt het vaak dat leden van verschillende etnische groepen een 

compound delen (zowel door de grotere mobiliteit als door meer verhuurde accommodaties). 

Ondanks de beperkte grootte (met zijn oppervlakte van 11.300km² nog niet de helft van 

België) is Gambia cultureel, etnisch en linguïstisch bijzonder divers.  

1 Lokale talen in Gambia 

In Gambia worden tien (al bestaat er discussie over dit aantal en de classificatie ervan) 

inheemse - die ik in deze paper lokale talen zal noemen - gesproken. Geen enkele van deze 

talen is “exclusief” en ze worden allen ook gesproken in de naburige landen (Senegal, Mali, 

Guinee-Bissau en Guinee).  

Al deze talen behoren tot de Niger-Congo familie, maar kunnen daarbinnen nog worden 

opgedeeld in twee takken. Zo zijn er de Mande talen: Mandinka, Bambara, Jahanka (dewelke 

soms als een taal en cultuur worden beschouwd) en Serahule. Daarnaast zijn er ook de 

Atlantic talen: Wolof, Pulaar, Serer (of de Senegambia talen); en Jola, Manjago, Balanta (of 

de Bak talen); en het Bainunka. 

Zowel in overheidsdocumenten, als door de bevolking zelf, worden vijf lokale talen 

vaak genoemd als de meerderheidstalen. Deze stemmen overeen met de vijf grootste etnische 

groepen in Gambia: Mandinka, Wolof, Fula, Jola en Serahule. Er bestaan geen tellingen door 

het Gambian Bureau of Statistics naar taalgebruik, maar wel naar etniciteit. Hoewel elke taal 

overeenstemt met een etnische groep, is er geen een-op-een verhouding. De meeste 

Gambianen spreken immers meerdere talen en dat hoeft niet noodzakelijk de taal van hun 

etnische groep te zijn. 

Vervolgens zal ik hier kort de meerderheidstalen en -etniciteiten bespreken voor de 

regio’s waarin ik mijn veldwerk heb verricht. Hierna geef ik ook kort de alternatieve 

benamingen van de lokale talen in Gambia, gezien deze als zodanig soms worden vernoemd 

in de interviews of parent meetings. 

 

Mandinka: 

Mandinkas zijn afstammelingen van het Mali rijk uit de dertiende eeuw. Als de taal van de 

grootste etnische groep, is het Mandinka de meest breed verspreide taal in Gambia, zowel als 
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eerste, als tweede taal. Zowel in de meeste landelijke gebieden, als in de steden van de 

Western region (uitgezonderd de Banjul en Kanifing LGA’s), wordt deze taal gebruikt als een 

lingua franca. 

Alternatieve benamingen: Mandinque, Mandingo, Manding, Mandé, Socé. 

 

Wolof: 

Wolof is de taal van de derde grootste etnische groep (na de Fula groep) in Gambia, maar 

wordt veel ruimer gesproken als een tweede of bijkomende taal. Deze taal is afkomstig uit het 

gebied ten noorden van de Senegalrivier, maar heeft zich samen met de bevolking verspreid 

over heel Senegal. Ondertussen is het Wolof uitgegroeid tot de lingua franca van het grootste 

deel van hedendaagse Senegal en word deze ook in toenemende mate belangrijk in stedelijk 

Gambia. 

Alternatieve benamingen: Surwa, Jolfeh 

 

Jola: 

Volgens Ethnologue (2005) moet Jola eerder worden beschouwd als een familie van talen dan 

als één enkele uniforme taal. De Jola wonen voornamelijk in de Foni districten, het meer 

binnenlandse, rurale gebied van de Western Region.  

Jola is de etnische groep van de huidige president, Yahya Jammeh, die aan het hoofd 

staat van de Gambiaanse staat sinds de coup in 1994. Ondanks de recente toename van Jola 

sprekers en de associatie van deze taal en etnie met macht (door de president), komt deze taal 

onder druk te staan in stedelijk Kombo, waar men, door de gemengde etniciteit van niet-

familiale compounds, toenemend Mandinka, Wolof of beide spreekt. 

Alternatieve benamingen: Kujamataak, Kujamutaay, Kújoolaak Kati Fooñi, Jola-Fonyi 

 

Serahule: 

Alternatieve benamingen: Marka, Maraka, Sarawule, Sarahuli, Silabe, Toubakai, Wakore, 

Gadyaga, Aswanik 

 

Pulaar:  

Alternatieve benamingen: Fulfulde-Pulaar, Pulaar Fulfulde, Peul, Fulbe Jeeri, Fulani, Fula, 

Toucouleur (ermee geassocieerde etnische groep) 

 

Serer: 
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Alternatieve benamingen: Serer-Sine, Serrer, Seereer, Serer-Sin, Sine-Saloum 

 

Manjago: 

Alternatieve benamingen: Mandjaque, Mandjak, Manjaco, Manjack, Ndyak, Kanyop, Kur 

(dialect) 

 

Balanta, Bainunka, Bambara, Jahanka: geen alternatieve benamingen bekend 

 

Aku/Krio:  

De Aku taal is een op Engels gebaseerde creooltaal, sterk gerelateerd aan het Krio van Sierra-

Leone. Hoewel deze door sommige auteurs werd genoemd als lingua franca in Gambia, is dit 

later door meerdere auteurs ontkend.  

Niet het Aku, maar eerder het Mandinka en Wolof worden gebruikt als linguae francae 

in Gambia.  

2 Exogene talen in Gambia 

Engels:  

Het Engels is de voormalige koloniale en huidige officiële taal van Gambia. Ze wordt wijd 

gesproken door jongeren, vooral dan in de stedelijke gebieden. In het algemeen spreken 

Gambianen geen Engels, tenzij in specifieke domeinen. In de stedelijke Kombo’s is 

geschreven Engels bijzonder visueel aanwezig, in de rurale gebieden is dit eerder beperkt. 

Zoals Juffermans en McGlynn (2008) dit uitgebreid bespreken en zoals ook uit deze master 

paper zal blijken, hangt het gebruik van Engels af van de deelnemers die betrokken zijn bij de 

activiteiten en van het doel van de interactie. 

 

Arabisch: 

Als een overwegend Islamitisch land maakt het Arabisch deel uit van de religieuze contexten. 

Tijdens traditionele ceremonies in de inheemse talen wordt vaak overgeschakeld naar het 

Arabisch voor gebeden en zegeningen. Arabisch wordt gewoonlijk niet gesproken onder 

Gambianen, wel worden bepaalde formulaire uitdrukkingen gemengd met de lokale talen of 

het Engels. In toevoeging tot onderwerpsgerelateerde “code-mixes” wordt ook Arabisch 

gebruikt voor de begroeting. Net zoals alle moslims over heel de wereld begroet men elkaar 

met “Salaam aleikum” (peace be with you) en repliceert men “maleikum salaam” (peace also 
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with you). Dit wordt in de Gambiaanse context echter ook door christenen gebruikt als 

begroeting. 
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 Taal-in-onderwijsbeleid in Gambia: een historisch overzicht 

1 Koloniaal taalbeleid 

Ik basseer mij voor de beschrijving van het koloniale taalbeleid voornamelijk op het artikel 

van Kwabena Dei Ofori-Attah (2006) waarin deze een historisch overzicht geeft van het Brits 

onderwijsbeleid in West-Afrika. 

De missionarissen die het onderwijs in Gambia opstartten, en het lange tijd in handen 

hebben gehouden, waren meestal voorstanders om onderwijs te starten in de eigen (lokale) 

taal, aangezien dit ook het makkelijkst zou evangeliseren. Zoals we ook kunnen opmaken uit 

volgend citaat van William Cameron Townsend (1896-1982), de stichter van de ‘Wycliff 

Bible Translators’:"The greatest missionary is the Bible in the mother tongue. It needs no 

furlough and is never considered a foreigner." (Interhope s.d.)  

De Britse overheid daarentegen streefde in haar onderwijsbeleid voor West-Afrika van 

de 15
e
 tot de 19

e
 eeuw vooral buitenlandse belangen en aspiraties na, met als verklaring dat er 

geen geschikte lokale onderwijsmaterialen beschikbaar waren in de Afrikaanse talen, 

geschiedenis, geografie, muziek, kunst, politiek of agricultuur, om te worden onderwezen in 

de lokale scholen.  

Ondertussen ondernamen de missionarissen dus wel pogingen om lokale talen te 

gebruiken in hun scholen. De bijbel werd tijdens de tweede helft van de 19
e
 eeuw vertaald in 

verschillende lokale talen, en voor Gambia in 1873 ook in het Mandinka. Zodra er een 

geschreven vorm van de lokale taal bestond, trachtten de missionarissen beperkte ruimte te 

maken voor de lokale taal in het schoolcurriculum. Desalniettemin werden studenten niet 

aangemoedigd alle vakken in hun moedertaal te leren, aangezien de missionarissen de lokale 

talen niet genoeg beheersten en een grootschalig gebruik dan ook niet wilden aanmoedigen. 

Terwijl ze wel de nood aan lokale talen in het onderwijs onderkenden om hun boodschap te 

kunnen overbrengen, waren de missionarissen ook erg snel om alle andere lokale invloeden 

en praktijken als onaanvaardbaar te verklaren en uit hun curriculum te sluiten. 

In 1882 vaardigde de Britse koloniale regering het Education Ordinance uit, met als 

doel een curriculumuitbreiding en -hervorming af te dwingen. Dit was de eerste 

onderwijswetgeving van de Britse koloniale regering, die de grondregels vestigde voor staat-

kerk partnerschap. De lokale taal mocht in publieke scholen enkel nog worden gebruikt op 

specifieke ogenblikken en Engels werd de instructietaal in alle publieke scholen. Indien een 

onderwijsinstelling subsidiëring van de regering wou, moest men zich aanpassen aan deze 
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taalvoorwaarden, die door veel missionarissen als te veeleisend werden bevonden en 

waardoor zij vaak afzagen van deze fondsen. Zoals een teruggekeerde missionaris schreef:  

 

“education must, in my opinion, be divided into two classes roughly, viz. Vernacular 

and English. The vernacular should be kept entirely in the hands of the missionaries 

and at the mission expense, its main object being to teach reading to people of all ages, 

so as to enable them to read the Scriptures.” (Buxton 1918: 217, geciteerd in Dei 

Ofori-Attah 2006) 

 

In 1922 werd het ‘Phelps-Stokes Report’ uitgebracht. Hierin werd het West-Afrikaanse 

curriculum beschreven als “…out of touch with the life of the community’’ and ‘‘... too 

bookish’’(geciteerd in Dei Ofori-Attah 2006: 418). Omwille van deze kritieken op het 

koloniale onderwijs in West-Afrika brachten zowel de Britse koloniale regering, als de 

missionarissen belangrijke veranderingen aan in hun curriculum teneinde beiden op één lijn te 

brengen. Deze waren niet zo verregaand als eerst gesteld, maar ze hadden op het vlak van taal 

wel grote gevolgen. Ook al negeerden de missionarissen de lokale talen niet helemaal (in 

tegenstelling tot de quasi gehele verwaarlozing door de koloniale regering), door de nadruk op 

het gebruik van het Engels - zowel als te verwerven “beschaafde” taal en als studiemateriaal - 

kende het gebruik van lokale talen een serieuze terugval. 

2 Postkoloniaal taalbeleid : Gambia en taal in het nationaal onderwijsbeleid 

In volgend overzicht zullen we zien dat ondanks de officieel verworven onafhankelijkheid, 

het postkoloniaal (taal-in-)onderwijsbeleid in grote mate wordt beïnvloed en gestuurd door 

externe of buitenlandse actoren. 

2.1 Nationaal onderwijsbeleid van 1960 tot 1976; van 1976 tot 1988 

Sinds de onafhankelijkheid, in 1965, werd het nationaal onderwijsbeleid van Gambia drie 

keer hervormd. De eerste keer was in 1976, toen een tweede onderwijsbeleid voor 1976 tot 

1986 in het leven werd geroepen. Het was ook tijdens deze beleidsperiode dat de Wereldbank 

een eerste Education Project voor Gambia lanceerde. Een van de voornaamste doelstellingen 

van de Wereldbank hierbij was het verbeteren van onderwijsplanning en van de administratie. 

Men wilde dan ook een “educational planning unit” binnen het ministerie van onderwijs, 

jeugd, sport en cultuur oprichten, waarbij tevens 19 jaar technische bijstand (World Bank 

2000) zou worden geleverd door de Wereldbank. Dit project leidde uiteindelijk tot de 
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oprichting van een Project Implementation Unit (PIU) en eindigde in 1983. Slechts zeven jaar 

later werd reeds een tweede project goedgekeurd. 

In de vroegste publicatie die ik vond rond onderwijs en taal in het onafhankelijke 

Gambia schetst de onderzoeker Richmond het taalbeleid in 1980 (Richmond 1980). Volgens 

dit verslag werd in de vroege graden les gegeven in de lokale taal, waarbij - vanaf de tweede 

graad - geleidelijk het Engels werd geïntroduceerd. Na het derde jaar werd het Engels dan de 

onderwijstaal, maar de lokale talen werden eveneens nog onderwezen. Dit initieel lesgeven in 

de lokale taal, met een geleidelijke overgang naar Engels, was een typisch model voor 

voormalige Britse kolonies. Het staat in tegenstelling tot de Franse en Portugese ex-kolonies, 

die vanaf dag één lesgaven in de koloniale taal. In 1979 werd, onder het eerste ‘Education 

Project’ van de Wereldbank, ook een team van UNESCO experts naar Gambia gestuurd voor 

het verlenen van technische assistentie aan het ‘Curriculum Development Center’. Hieronder 

bevonden zich ook enkele experts in moedertaalonderwijs, die werden uitgezonden om 

verschillende regeringen van staten te adviseren over het organiseren van moedertaal 

onderwijs. 

Ondanks dit van kracht zijnde onderwijsbeleid, dat in internationaal onderzoek op 

verscheidene vlakken (pedagogisch) voordelig was gebleken en door de UNESCO/IDA 

(‘International Development Association’) experts moest worden ondersteund, werd in 1980 

besloten een intensiever programma voor het leren van Engels op te zetten. Dit nieuwe 

leerprogramma voor Engels zou leerlingen moeten helpen om zo snel mogelijk, en op een zo 

vroeg mogelijke leeftijd, vlot Engels te leren. In het kader van dit programma werd later ook 

een nationaal taalinstituut voor Gambiaanse leerkrachten en administratief personeel opgezet, 

wat tevens moest voorzien in het opleiden van leerkrachten en in het ontwikkelen van 

materiaal voor de alfabetisering van de Gambiaanse bevolking. Terwijl volgens UNESCO in 

1983 dan nog een (door de regering gefinancieerd), pilootproject loopt voor het gebruik van 

lokale talen als onderwijstaal in de eerste tot de derde graad (Obanya 1991), blijkt dat in 1984 

er toch in elke onderwijsgraad wordt onderwezen in het Engels (World Bank 1988: 44). 

Hiermee werd Gambia één van de twee enige voormalige Britse kolonies, die geen initieel 

lokaal of moedertaal onderwijsbeleid voerden.  

2.2 Nationaal onderwijsbeleid: 1988-1998 

In 1987 werd dan een nationale conferentie gehouden om het onderwijsbeleid tot op dan te 

evalueren. Alle betrokkenen konden hieraan deelnemen en hun mening over het bestaande 

onderwijs geven. Dit leidde tot een nieuwe beleidsverklaring in 1988 voor de periode 1988 tot 
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2003. Hierin werd, in een stemming van de National Assembly, ook besloten om les te geven 

in de “national languages” in de eerste en tweede graad en deze verder te onderwijzen als een 

vak vanaf de derde graad. Om heel dit nieuw onderwijsbeleidsplan te kunnen financieren, 

werd opnieuw een beroep gedaan op de Wereldbank. Om hierrond een akkoord te krijgen 

werd twee jaar lang onderhandelt tussen het IDA en het ministerie van onderwijs, jeugd, sport 

en cultuur. Nadat het ministerie had toegestemd enkele hervormingsmaatregelen door te 

voeren, sloot het in 1990 een akkoord met het IDA, namelijk het tweede Education Sector 

Project. Hierin formuleerde de Wereldbank vier centrale doelstellingen, waaronder het 

verbeteren van onderwijsbestuur en van de kwaliteit van het primair onderwijs. In het kader 

daarvan werd steun beloofd aan het ‘Curriculum Development Center’ van het ministerie, dat 

voor de herziening van bestaande handboeken moest instaan. En ook aan het BPRMU (Book 

Production and Materials Resources Unit) werd de nodige steun beloofd voor het produceren 

van nieuw materiaal. Over het taalaspect wordt echter niets vermeld. 

Tot slot werd afgesproken om het van kracht zijnde beleid in 1996 te evalueren. Zowel 

op basis van analytisch onderzoek als door het consulteren van de lokale bevolking en de 

ontwikkelingspartners. Dit proces ging van start in 1996 met regionale focusgroepen, en werd 

gevolgd door een tweede nationale conferentie. De eerste ontwerpen werden dan verder 

besproken met NGO’s, de lerarenvakbond, vertegenwoordigers van de madrassa’s, het 

Kabinet, de National Assembly en de voornaamste ontwikkelingspartners. Dit leidde tot de 

publicatie van het ‘Revised Education Policy 1988-2003’ in april 1998 en een voorlopig 

‘Master Plan and Investment Program, 1998-2005’.  

2.3 Nationaal onderwijsbeleid: 1998-2003 

Het nieuwe document ‘Revised Education Policy 1988-2003’ diende niet ter vervanging van 

het bestaande beleidsopzet, maar voegde hieraan slechts enkele nieuwe aandachtspunten of 

hervormingen toe. Men komt overeen ‘lokale talen’onderwijs op te nemen in de 

lerarenopleiding
2
. Daarnaast wordt ook besloten de niet-gouvernementele Madrassa-scholen 

op te nemen in het formeel onderwijsbeleid. Deze scholen, die instaan voor het onderwijs van 

ongeveer 10% van alle leerlingen, werden voorheen steeds geweerd uit de 

onderwijsstatistieken. Deze toenadering zou het aantal leerlingen die onderwijs genieten 

verhogen en de madrassa’s eveneens meer erkenning geven. Daarbij komt echter dat men de 

                                                

2 Ik had ook het voorrecht met de docent die hiervoor is aangesteld, Yusupha Faye, een interview te 

hebben. 
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klemtoon legt op het onderwijzen van Engels in alle graden, als noodzakelijke voorwaarde, 

opdat een school zou worden erkend. 

In juli 1998 werd dan een “Round Table” over de beleidshervorming georganiseerd voor 

de donoren en in augustus daarop werd het derde Education Sector Project onder een APL 

(Adaptable Program Lending Instrument) goedgekeurd door de Wereldbank. Het ontwerp van 

dit derde project werd uitgevoerd door het DoSE (Department of State of Education) samen 

met het Australian Trust Fund, Irish Trust Fund, DfID en UNESCO.  

Later werd, op basis van deze financieringsovereenkomst dan een definitief Education 

Master Plan 1998-2005 uitgebracht. Het implementeren van het nationale talen beleid, dat 

reeds in het voorlopige ontwerp aanwezig was, werd hier in overeenkomst met de APL lening 

in twee fasen uitgewerkt. Ondanks het feit dat reeds enkele initiatieven werden ondernomen 

om het gebruik van nationale talen in scholen aan te moedigen, wordt ervoor geopteerd om 

hierbinnen opnieuw een pilootproject te lanceren. De resultaten van voorgaande 

proefprojecten zouden immers niet systematisch zijn bijgehouden, waardoor men over 

onvoldoende bewijs meent te beschikken om een directe invoering ervan te verdedigen. In 

plaats daarvan wordt een nieuw proefproject gepland, voor enkele geselecteerde scholen, waar 

- in de eerste en tweede graad - zal worden les gegeven in de nationale talen. Deze 

proefperiode zou niet alleen een voortdurende evaluatie van de methode toelaten, maar zou 

bovendien het eventuele herzien van het proefmateriaal (o.a. handboeken) mogelijk maken. 

Aan het einde van de proeffase zou men dan een welgeïnformeerd advies kunnen geven voor 

het invoeren van onderwijs van en in de nationale talen. Voor de evaluatie van dit project 

werd door het IDA een consulent (uitbesteed aan het CID, Consortum for International 

Development) aangesteld om de voortgang en conclusies bij te houden (CID 2001a,b , 2003). 

Beide rapporten zijn positief over het invoeren van lokale taal, maar stellen dat er meer 

inspanningen moeten worden ondernomen. 

2.4 Nationaal onderwijsbeleid: 2004-2015 

Eind 2003 werd een nieuw beleidsdocument uitgegeven dat de inspanningen moet in kaart 

brengen voor het onderwijs van 2004 tot en met 2015 zou moeten leiden en de richtlijnen 

voor het implementeren van de tweede fase onder de APL-lening van de Wereldbank. Door 

enkele vertragingen (waaronder de laattijdige publicatie van het nieuw beleidsplan) werd de 

goedkeuring van de tweede fase echter uitgesteld tot 2006, na de publicatie van een 

‘Education Sector Strategic Plan’ voor 2006-2015.  

In het beleidsdocument 2004-2015 wordt opnieuw gepleit voor onderwijs in de lokale talen, 
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maar dan vanaf de eerste tot en met in de derde graad, terwijl Engels gedurende deze periode 

als vak moet worden onderwezen. Na deze drie jaar zou er dan moeten worden 

overgeschakeld op Engels als instructietaal. Lokale taal moet daarna wel verder in het basis, 

hoger secundair, tertiair en hoger onderwijs worden onderwezen als vak. Hiervoor worden vijf 

nationale talen geselecteerd (Wollof, Pulaar, Mandinka, Jola en Serahule). 

2.5 Nationaal onderwijsbeleid anno 2008 

Tijdens mijn veldwerk werd mij vaak verteld dat lokale talen, reeds vóór het implementeren 

van dit officieel lokale taalbeleid, in de meeste scholen worden gebruikt als extra, informele 

instructietaal (zie ook appendix, fragment J en interview Suwaï Batou). Wanneer de kinderen 

niet begrijpen wat wordt gezegd in het Engels, moet men dit wel vertalen. Er zou dan ook 

vooral in de eerste graden gebruik worden gemaakt van lokale talen, waarna geleidelijk (en 

steeds meer) wordt overgeschakeld naar het Engels in de latere graden. Deze techniek zou ook 

reeds worden onderwezen en aangeraden in de lerarenopleiding, en in een geval (Bakoteh 

Annex) zou de regering hier zelfs een omzendbrief voor hebben verstuurd. 

2.6 Toekomstig nationaal onderwijsbeleid: 2008-2009 

Ik heb ook het voorrecht gehad om te kunnen spreken met enkele beleidsmakers in het DoSE. 

Zij brachten mij op hoogte van de ontwikkelingen rond lokale talen in onderwijs. Vanaf het 

nieuwe schooljaar zou het nieuwe beleid (uitgetekend in het ‘Education Sector Strategic Plan 

2006-2015’) met meer lokale talen van start gaan. Er zouden echter nog geen schoolboeken 

met deze lokale talen als instructietaal worden gedistribueerd (wegens te duur). Het lesgeven 

in de lokale taal zal bijgevolg mondeling moeten gebeuren in de eerste tot en met de derde 

graad. Voor het onderwijzen van de lokale talen als vak (binnen het reguliere lessenrooster) 

zouden echter wel boeken worden verspreid.zodat men hiervoor, van de vierde graad tot en 

met het hoger onderwijs, de beschikking zal hebben over gedrukt lesmateriaal. 
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IV. Taalideologieën beleidsmakers en pedagogie  

Eerst zal ik beknopt ingaan op de taalideologieën van de beleidsmakers (zowel internationaal 

als nationaal) en de pedagogie die, zoals we hierboven hebben gezien, het nationale beleid 

hebben beïnvloed..  

Vervolgens zal ik uitgebreid aandacht besteden aan de opvattingen van de Gambiaanse 

bevolking rond taal in onderwijs en taal in het algemeen aan de hand van interviews en PTA 

meetings (of general parent meetings). Deze analyse vormt het grootste en belangrijkste deel 

van deze master paper. 

Voor de leerkrachten heb ik geopteerd voor individuele interviews, omdat ik vreesde dat ze 

het schoolbeleid zouden napraten indien ik hen in groep ondervroeg. Door elke leerkracht 

apart, en in de privacy van het klaslokaal, te interviewen hoopte ik dat ze zich zonder 

terughoudendheid konden uitspreken.  

Daarnaast heb ik zelf ook PTA meetings georganiseerd, met zowel ouders als leerkrachten. In 

deze groepsinterviews heb ik telkens geprobeerd een debat te starten rond taal-in-

onderwijsbeleid en zo ook mogelijke conflicten tussen ouders en leerkrachten bloot te leggen. 

Door na te gaan welk discours al de betrokken partijen (de pedagogie, de Wereldbank, 

het DoSE en de lokale bevolking) volgen rond taal en talen in onderwijs en vervolgens hoe 

deze zich verhouden tot elkaar, zal ik proberen de aanzetten te geven tot een dieper inzicht in 

de taalideologische opvattingen rond taal-in-onderwijsbeleid Gambia. Hoewel deze methode, 

om mij te concentreren op de verklaringen die mensen zelf geven, niet een weerspiegeling van 

de realiteit hoeft te betekenen, ben ik van mening ik op deze manier toch een beter inzicht te 

krijgen in taal en haar functies, waarden en connotaties in Gambia en meer bepaald het 

onderwijs.  

 Pedagogie 

Vanaf het begin van de onafhankelijkheid was onderwijs een belangrijk aandachtspunt voor 

de Gambiaanse regering. Reeds in 1975, amper vijf jaar nadat men de onafhankelijkheid had 

verworven, werd het eerste onderwijsbeleidsplan uitgetekend. 

Zoals in de meeste Afrikaanse landen steunde dit onderwijs, vanaf het begin, 

grotendeels op fondsen van transnationale, buitenlandse en private donoren. Dit zorgde ervoor 

dat men ook in dit postkoloniaal land was aangewezen op educatief materiaal vanuit de 

donorlanden. Men was bijgevolg ook in grote mate afhankelijk van de pedagogische 
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opvattingen die in deze landen werden ontwikkeld. In dit hoofdstuk zal ik de belangrijkste 

pedagogische modellen bespreken die naar de Afrikaanse landen werden geëxporteerd 

(Alidou, Boly, Brock-Utne, Diallo, Heugh & Wolff 2006: 60): immersieonderwijs, het 

overgangsmodel (L1 onderwijs met vroege overgang of L2 onderwijs met late overgang) en 

volledig tweetalig onderwijs.  

Met L1 verwijs ik hier naar de eerste taal en met L2 naar de zogenaamde tweede taal 

(hoewel dit vaak ook de derde of vierde taal is in de Afrikaanse meertalige context). 

1 Immersieonderwijs 

De eerste strategie die men aanhield, en die ook het taalbeleid van de koloniale machthebbers 

stuurde, wordt “immersion” onderwijs genoemd, met andere woorden eentalig onderwijs 

(“taalbad”). Deze theorie gaat ervan uit dat een tweede taal leren het beste kan wanneer de 

leerling vanaf het eerste schooljaar, volledig en uitsluitend wordt onderwezen in deze tweede 

taal (of een andere niet gekende ‘Language of Wider Communication’, soms ook een de L3). 

Hierbij werd leren spreken en alfabetisering, in de tweede taal, centraal geplaatst in het 

onderwijs. De moedertaal werd geweerd uit het onderwijs en er werd dus ook geen 

alfabetisering in deze taal geambieerd. 

Vaak betekende dit dat, vanaf de eerste graad, enkel de L2 werd gebruikt, maar soms 

kon de lokale taal, initieel ook beperkt, als hulpmiddel worden gebruikt. De klemtoon ligt op 

onderwijs in de L2. 

Toen bleek dat dit model niet tot de gewenste resultaten had, werd er overgestapt op een 

onderwijsbeleid met beperkte aandacht voor de L1.  

2 Overgangsmodel 

De twee volgende strategieën vallen onder het overgangsmodel, dat in principe hetzelfde 

einddoel heeft als immersieonderwijs: ééntalig onderwijs. Leerlingen kunnen – initieel -

worden onderwezen in de L1, maar de bedoeling blijft (gradueel) over te stappen op enkel L2 

onderwijs. 

2.1 Lokale taal onderwijs met vroege overgang 

In deze theorie bekritiseert men de methode om kinderen meteen in een (academische) tweede 

taal onder te dompelen: het zou nefast zijn voor het leren van deze tweede taal zelf, en zelf 

voor de alfabetisering. Daarom werd het noodzakelijk geacht om les te krijgen in de eigen 
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taal, onder de vorm van de “early immersion” theorie.  

In de eerste jaren kan men worden onderwezen en basis geletterdheid verwerven in de 

L1. De L2 zou ondertussen moeten worden onderwezen als vak en daarna, als verdere 

instructietaal, worden ingevoerd. Deze overgang vindt bij de “early transition” strategie 

meestal plaats na 2 tot 3 jaren. 

Moedertaal wordt hierbij vooral beschouwd als een opstapje dat het mogelijk maakt om 

de tweede taal initieel aan te leren, waarna deze laatste academisch verder kan worden 

ontwikkeld. Er wordt dus geen belang gehecht aan een verder academisch onderwijs van de 

moedertaal. 

Onder andere het ontwikkelen van het overgangsbeleid in het Gambiaanse onderwijs 

(1998-2005) is min of meer op deze theorie gebaseerd, zoals we zien in volgend citaat:  

 

“It is argued that the absence of a smooth transition from most homes where English is 

not spoken or understood (particularly in the rural areas), to a school environment 

where the medium of instruction is English, can contribute to learning difficulties by 

most children. Teaching in the mother tongue or area language in the first two grades, 

while students taught English, as a subject will reduce the transition gap.” (DoSE 

2005: 28) 

 

Ironisch genoeg werd in de meeste Britse kolonies het door de missionarissen 

ingevoerde vroege overgangsmodel, na de dekolonisatie, vervangen door het “immersie” 

model. In Gambia is, echter, volgens de informanten (o.a. Suwaï Batou), steeds het vroeg 

overgangsmodel officieus behouden. 

Terwijl deze strategie steeds meer werd aangenomen in het onderwijsbeleid, en ook in 

belangrijke vormen van code-switching meer informeel werd erkend (officieel zelden erkend, 

maar wel als bewuste pedagogische praktijk geïdentificeerd door de scholen/leerkrachten 

zelf), werd het duidelijk dat ook deze aanpak geen vruchten afwierp.  

2.2 Lokale taal onderwijs met late overgang 

Deze strategie ontstond vanuit de kritiek op het idee dat lokale taal slechts in de eerste jaren 

en als hulpmiddel voor het leren van de LWC, moet worden onderwezen, maar verder kan 

worden verwaarloosd. Terwijl men er eerst van uitging dat van de tweede taal slechts een 

basiskennis nodig was om deze vervolgens als enige onderwijstaal te kunnen gebruiken en 

academisch te ontplooien, wordt er in de late overgangtheorie meer aandacht besteed aan de 
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L1 en haar belang voor de cognitieve en talige ontwikkeling van de leerlingen.  

In dit laatste model wordt een soort dependentie-idee ontwikkeld. Terwijl bij een vroege 

overgang een basiskennis in de L2 voldoende werd geacht om deze vervolgens verder als 

instructiemedium te gebruiken, oordeelt men hier dat de cognitieve en talige ontwikkeling van 

de leerlingen makkelijker verloopt in de L1. Doordat ze deze vaardigheden beter onder de 

knie hebben (want aangeleerd in de L1), kunnen ze vervolgens de moeilijkere concepten en 

het meer abstracte denken, dat eigen is aan de hogere graden, beter bevatten. Een basiskennis 

van de L2 is hiervoor onvoldoende. 

Een uitgebreide academische ontwikkeling en onderwijs van de moedertaal wordt met 

andere woorden noodzakelijk geacht om een tweede taal op een degelijke manier te kunnen 

aanleren. Deze theorie wordt vaak geassocieerd met een citaat van de beroemde pedagoog, 

Cummins:  

 

“L1 literacy and conceptual knowledge constitute central attributes of the individual 

that help to make academic input in the L2 comprehensible. If a second language 

learner already understands concept X in her L1 then L2 input containing that concept 

will be considerably more comprehensible than if she does not understand concept X 

in her L1.” (Cummins 1991: 77-78) 

 

Dit wordt vaak beschouwd als linguïstisch bewijs dat er cognitieve onderlinge 

afhankelijkheid bestaat tussen een eerste en een tweede taal. Het zou zelfs impliceren dat 

leren lezen en schrijven in de L1 niet voldoende is, maar dat men om academische 

taalvaardigheden in de tweede taal te verwerven, nood heeft aan een verdere “ontwikkeling” 

in de moedertaal (wat dan ook de tekortkomingen van code-switching zou verklaren). 

In dit laat overgangsonderwijs wordt de L1 in de eerste 5 à 6 jaren (hoewel Alidou et al. 

dit voor Afrika uitgebreid willen zien tot negen jaar) gebruikt als onderwijstaal, waarbij 

ondertussen de L2 wordt onderwezen als vak. Na deze relatief lange periode kan er dan 

definitief worden overgegaan naar de L2 als volwaardige onderwijstaal. 

Deze strategie is momenteel nog steeds één van de meest van kracht zijnde stellingen in 

beleidsadviezen, al gaan er ook steeds meer stemmen op voor doorgedreven tweetalig of zelfs 

meertalig onderwijs. 
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3 Toegevoegd (tweetalig) onderwijs  

Tweetalig onderwijs is het meest recente model voor L2 onderwijs. Hierbij wil men de L1 

behouden in het onderwijs en wordt de L2 na enkele jaren (ideaal gemiddeld 5 à 8 jaar) ook in 

gebruik genomen. Dit kan op twee manieren gebeuren: ofwel wordt zowel de L1 als de L2 als 

instructietaal gebruikt, met een ongeveer fifty-fifty verdeling over de vakken, ofwel geldt de 

L1 steeds als de voornaamste onderwijstaal en wordt de L2 (eventueel) onderwezen als vak. 

Hier gaat men er dan zonder meer van uit dat de L1 de beste onderwijstaal zou zijn en 

dat met slechts een beperkt onderwijs in de L2, men met de capaciteiten verworven in de L1, 

in korte tijd, dezelfde taalvaardigheid in de L2 kan verwerven. 

In Tabel 2 in de Appendix kunnen we zien welke resultaten de pedagogie momenteel 

verwacht van elk model: 

4 Conclusie 

Zoals we hierboven hebben gezien, is de keuze van talen in de pedagogie niet principieel. 

Men erkent het belang van tweede taal onderwijs voor postkoloniale staten, maar deze tweede 

taal wordt breed beschouwd als LWC. Of dit nu de vroegere koloniale taal is, of een lokale 

lingua franca (bijv. Swahili) is niet van belang. Een tweede taal wordt vooral van belang 

geacht omwille van pedagogisch-praktische redenen. Ten eerste omdat onderwijs voor 

iedereen makkelijker te bereiken is in/met een LWC, zowel financieel als organisatorisch. En 

ten tweede om het onderwijs ook af te stellen op de vaak overgenomen koloniale officiële 

taal. 

Daarnaast is ook het gebruik van lokale taal (of L1) in het onderwijs geen principiële 

beslissing, waarbij het behouden van de “eigen taal” als een fundamenteel mensenrecht wordt 

gezien. In dit opzicht moeten we ook hun interpretatie van L1 of lokale taal zien. L1 is niet 

zozeer de etnische, niet-koloniale of minderheidstaal (die in onbruik dreigt te geraken of reeds 

is), maar de lokale taal die de moedertaal of de “home language” is van de leerlingen. 

Hiermee bedoelt men de taal waarin iemand vanaf zijn geboorte heeft leren spreken en ook 

thuis met zijn ouders spreekt.  

Het gebruik van de lokale taal wordt dus enkel en alleen gerechtvaardigd op basis van 

strikt pedagogisch wetenschappelijke argumentaties. Lokale taal zou kinderen immers helpen 

om sneller en beter te leren en dus betere onderwijsresultaten impliceren.  

De taalideologische opvattingen van deze wetenschappelijke opvoedingsleer is dan ook 

ondubbelzinnig. Taal moet ten goede komen aan het onderwijsproject, daargelaten dit nu raakt 
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aan de taalrechten van mensen, lokale taal devalueert of talen doet verdwijnen. Omwille van 

dezelfde redenen werd in het eerste model lokale taal zonder enige bezwaren opzij geschoven, 

om een beter L2 taalonderwijs te bewerkstelligen. Onder andere in de laatste twee modellen 

wordt duidelijk dat het gebruik van bepaalde talen in een onderwijsbeleid in het teken staat 

van kennisoverdracht in al haar betekenissen en niet alleen als taalonderwijs.  
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 De Wereldbank 

Deze internationale instelling heeft zonder twijfel bijzonder veel invloed gehad op het 

onderwijs in de meeste postkoloniale landen. Ook in Gambia was de Wereldbank een van de 

eerste donoren voor het onderwijs in de onafhankelijke staat, en was ze meteen betrokken bij 

het ontwerp van het Gambiaanse onderwijsbeleid. Ook nu nog weegt de Wereldbank in 

belangrijke mate op het onderwijsbeleid in Gambia, al is dit nu eerder een controlerende 

functie en wordt de coördinatie overgelaten aan het BESPOR-team (gefinancierd door het 

DfID; Brits “Department for International Development”). In dit hoofdstuk zal ik dan ook 

kort de taalideologie achter het taal-in-onderwijsbeleid van de Wereldbank bespreken.  

1 De taalideologie in het onderwijsbeleid van de Wereldbank 

In een paper voor het vak ‘globalisering en Afrika’ maakte ik reeds een analyse van het 

taalbeleid van de Wereldbank (zie appendix). Hierin heb ik alle beschikbare 

beleidsdocumenten rond onderwijs besproken met betrekking tot taal.  

Bij het doornemen van deze documenten kon ik vaststellen dat de Wereldbank, 

doorheen de jaren, verschillende houdingen heeft aangenomen tegenover het LWC 

(Languages of Wider Communication) en lokale talen vraagstuk. Er werd variërend meer of 

minder waarde gehecht aan het belang van moedertaal of lokale talen in onderwijs om een 

LWC te leren. In 1974 werd zelfs, tijdelijk, de klemtoon gelegd op grootschalig (en ééntalig) 

moedertaalonderwijs (als onderdeel van een kwantitatief betere basisscholing). 

Terwijl er dus verschillende strategieën werden uitgewerkt ten opzichte van taal-in-

onderwijsbeleid, zag ik dat, in elk van deze beleidsstrategieën, een centraal thema naar voren 

kwam, namelijk financiële overwegingen. Het doel van de Wereldbank is om onderwijs voor 

iedereen te bereiken (opdat men mee kan in de huidige kenniseconomie) en dit (zoals het voor 

een goede bank betaamt) op een zo efficiënt mogelijke wijze, met andere woorden snel en 

goedkoop.  

Een duidelijk voorbeeld hiervan is een document uit 1999, waarin men een 

kostenraming maakt voor het produceren van handboeken in Wolof voor Senegal en Gambia 

(Vawda en Patrinos 1999). Hierin worden de voordelen van samenwerking over de grenzen 

heen voor de productie en ontwikkeling van materiaal beklemtoond. Moedertalen van 

minderheden, en hun pedagogisch nut, worden hier dan grotendeels genegeerd.  

Tot slot kunnen we dit ook zien in het meest recente beleidsdocument rond taal van de 

Wereldbank (Bender, P. et al 2005). Dit rapport uit de Education Notes Series van de 
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Wereldbank (beleidsbevindingen van de Wereldbank ten opzicht van het Education for All 

initiatief) benadrukt eveneens de financiële voordelen en efficiëntie van een onderwijs in de 

lokale talen. Net zoals in de pedagogie sluit men zich hier aan bij het late-overgangsmodel:  

 

“Research provides convincing evidence that a second language is learned best when a 

first language is learned well. In the late-exit bilingual model, children learn to read in 

the language that they speak at home, with a second language introduced in the early 

grades. Instructional time in that language then increases gradually” (Bender, P. et al 

2005: 2). 
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V. Taalideologieën van de lokale bevolking 

 DEEL I: Gangbare taalideologische opvattingen 

 Korte beschrijving van de bezochte scholen en informanten 

Eerst zal ik hier wat achtergrondinformatie geven over de plaatsen waar ik mijn veldwerk heb 

verricht en de personen die ik heb geïnterviewd. 

The Swallow 

The Swallow is een private school opgericht door de Belgische pedagoge Els Salembier. De 

meeste kinderen worden gesponsord door privé-personen, die The Swallow voor hen zoekt. 

Een kleine minderheid (ongeveer 10% van de leerlingen) financiert  zijn scholing zelf.  

De school probeert voornamelijk een emancipatorisch centrum te zijn. Het centrale 

gegeven is een experimentele basisschool, waar verschillende onderwijstactieken, (Freinet, 

ervaringsgericht onderwijs, etc.) naar gelang het nut dat ze hebben voor hun emanciperend 

project, worden toegepast. Men probeert het onderwijs zoveel mogelijk te doen aansluiten bij 

de leefwereld van de leerlingen, zodat ze zowel gemotiveerder zijn in de les en iets leren dat 

ze in hun dagelijkse leven meteen kunnen gebruiken. 

Daarnaast wil het project rond The Swallow ook een “ontmoetingsplaats en 

inspiratiebron zijn voor het vernieuwen van educatie. waarrond de andere activiteiten draaien: 

het integreren van gezondheidsopvoeding, kinder- en jongerenwerking in het kader van 

voedselzekerheid en gezondheid, onderzoek en studie naar pedagogische aanpak, en het naar 

buiten brengen van vernieuwende educatieve materialen,” (The Swallow, s.d.). Dit met de 

bedoeling hun verwezenlijkingen en bevindingen ook met andere Gambiaanse (en in de 

toekomst, met uitbreiding, West-Afrikaanse) scholen te delen. 

Ook in haar taalbeleid wil The Swallow vernieuwend en emancipatorisch zijn. Er wordt 

een lokale taalbeleid aangehouden, vanuit de filosofie dat men hiermee de leerlingen 

begrijpelijker en dus beter onderwijs kan geven. Lokale talen worden dan ook in alle lessen 

gebruikt. Engels wordt wel onderwezen als vak en ook de tekstboeken zijn in het Engels. De 

doelstellingen van The Swallow op het vlak van taal verwoordt men zelf als volgt: 

 

- “As a first take-off looking for intermediate forms of education, where the mother 
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tongue as well as English can be handled extensively.  

- Carry out research for experiences about this situation in other countries. 

- Research on existing educational material in local languages. 

- Gain ground for the point of view on local languages, by sensitations, publications and 

the actions in The Swallow as an exemplary model.” 

(Salembier 2006: 13) 

 

Daarnaast ontvangt The Swallow ook op regelmatige basis Belgische stagiaires, die 

enkel les kunnen geven in het Engels. Hier helpen de leerkrachten dan wel om te vertalen aan 

de kinderen.  

Sinds eind december 2008 is de oprichtster, Els Salembier, teruggekeerd naar België en 

is de school in handen van Fatou Ceesay. Zij wordt hier sommige periodes wel in bijgestaan 

door Kristien Samson, een vriendin van Els Salembier en eveneens ervaren in de 

onderwijssector.  

 

Fatou: Fatou is de coördinatrice van The Swallow en is momentele ook 

plaatsvervangend directrice van Els Salembier. 

Solo: Solo is de leraar van de gele klas (eerste en tweede graad) en gaf pas sinds enkele 

maanden les in The Swallow. 

Suwaï Batou: Suwaï is de lerares in de groene klas (derde en vierde graad) en geeft 

reeds sinds de oprichting les in The Swallow.  

Karalang: Karalang is de health teacher van The Swallow. Hij staat in voor de EHBO 

op de school en geeft ook lessen rond gezondheidszorg en hygiëne. Wanneer een leraar ziek is 

of moet vervangen worden springt ook hij meestal in. 

Chèr: Chèr was de vertaler op de parent meeting  in The Swallow. Hij is de vader van 

een van de leerlingen op de school en werd voorgesteld als tolk door Christine, de stage 

begeleidster van The Swallow, die vaak met hem samenwerkt. 

Ndemban 

De school die ik bezocht heb in Ndemban is een staatschool. Ndemban is een dorp gelegen in 

de Foni regio, meer in het binnenland. De meest gesproken taal hier is Mandinka, maar de 

grootste bevolkingsgroep zijn van Jola etniciteit. 

In 2001 maakte ook deze school deel uit van het proefproject rond lokale taal in 
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onderwijs van de overheid. Er werd dan ook een jaar lesgegeven in het Jola door Yamam 

Khan. Zij gaf volledig les in het Jola in haar eigen klas (met de bestaande Engelse 

schoolboeken), en ook na school onderwees zij het Jola als vak (met Jola tekstboeken). 

Het taalbeleid dat men hier aanhoudt is uitsluitend Engels, maar zoals de deputy 

headmaster vermeldt in zijn interview, worden de lokale talen wel officieus gebruikt om extra 

uitleg te geven aan de studenten. Dit zowel in de eerste jaren als in de latere graden. 

 

Sonko: Sonko is de deputy headmaster van de school. Hij is Mandinka van etniciteit en 

sinds enkele jaren geposteerd in Ndemban.  

Yamam Khan: Yamam is lerares in de derde graad. Zij was een van de leerkrachten die, 

in het kader van het proefproject van de regering, de training voor lokale taalonderwijs heeft 

gevolgd. 

Isatou: Isatou is de vrouw bij wie ik tijdens mijn bezoek aan Ndemban kon logeren in 

Bessi (het dorp naast Ndemban; zie kaart bijlage ??). 

Bakoteh Annex 

Bakoteh was de laatste school die ik bezocht. Deze school is een bijbouw van Bakoteh, die 

moest uitgebreid worden wegens teveel leerlingen. Ook nu heeft Bakoteh Annex nog 

bijzonder veel leerlingen. Er zijn vier grote gebouwen met twee verdiepingen en zelfs met 

deze klaslokalen moet er in een voormiddag- en namiddagshift worden lesgegeven. Bakoteh 

Annex is gelegen naast de stad met de meeste inwoners in Gambia, Serrekunda. 

Ook Bakoteh Annex is een staatsschool. Het taalbeleid in Bakoteh Annex is ook 

volledig Engelstalig. Toch werden ook hier de lokale talen gebruikt om verdere uitleg te 

geven. Dit wordt vooral opportuun geacht in de eerste drie jaren, zodat de overgang naar 

Engelstalig onderwijs geleidelijk kan plaatsvinden. In de eerste maanden van de eerste graad 

verkiest men eveneens nog niet op lezen en schrijven te werken, zodat de kinderen eerst 

mondeling Engels kunnen leren. 
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 ENGELS 

1 Engels als de taal van het onderwijs  

Engels werd in quasi elk interview en bijeenkomst aangeduid als de taal van en voor het 

onderwijs. 

 

1. X You know you know what I believe is … there could be no 

teaching in vernacular in schools without English .. because 

everything is in English because e:very::[thing] is in English …  

               [klapt in handen] 

Whether maths any subject think of anything … (1,39 sec.) 

(of)course you have to be in English (children) comes in 

vernacular .. so .. uhm … (1,10 sec.) to me: it’s crazy .. you 

can’t teach a sub subject in vernacular 

X: Ouder 

Fragment K 

 

Zo stelt een ouder in dit eerste fragment dat lesgeven zonder het Engels niet mogelijk is. 

Wanneer ik hem echter vraag waarom dit zo is, komt een achterliggende reden naar voren. 

Alle boeken zijn immers in het Engels en er zou niet worden geschreven in de “vernacular”. 

Deze verklaring van Engels als de taal van schrijven en lezen komt in hoofdstuk 5 uitgebreid 

aan bod. 

In volgend fragment brengt een tweede ouder op de parent meeting het samengaan van 

Engels en onderwijs nog frappanter naar voren. 

 

1. X I want to ask in what languages are are going to be taught in the 

in the vernacular going to (xx) in Wolof or in Mandinka or in 

Fula or Mandinka or what I want to know because some some 

parents like mine mine are the Mandinka so in if I speak 

Mandinka at home with my kids so I expect them when they 

come to school they speak English because we are (x)ious) what 

I’m you know too I’m very concerned is I I have also my 

brother’s (student) is in upper three but when they come to 

when they come home I can see that they start to speak English 

and it’s like you don’t going to school like the one in The 

Swallow here here you know it’s not learn about English so I 

still like to you know to improve (xx x) proper maybe he’s 

taught English at school so when he comes home back home I 

can help him alright to speak English with my kids, but you’ll 

see he’s a Mandinka child if he if he speak Wolof here maybe 

he at home he don’t speak Wolof that’s why he is not learning 
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anything, because naturally he is forgotten, so I don’t know how 

it’s I don’t know how to think about it 

X: Ouder 

Fragment H 

 

Deze ouder stelt dat, omdat zijn kinderen geen Engels kunnen, het net lijkt of ze niet 

naar school gaan. In deze fragmenten kunnen we dus zien dat Engels en deze functionaliteit 

bijna intrinsiek met elkaar in verband worden gebracht 

Na deze vaststelling vroeg ik hen waarom juist het Engels de taal van het onderwijs is? 

In volgende paragrafen zal ik hun verklaringen hiervoor verder behandelen. Het is belangrijk 

te benadrukken dat deze geen legitimering zijn voor het Engels op zich. Elk van de hierna 

besproken associaties betekenen een legitimering voor Engels als de taal van het onderwijs. 

Dit is duidelijk vanuit de gerichte onderzoekscontext naar taal-in-onderwijsbeleid en dit wordt 

tevens vaak impliciet of expliciet herhaald in de antwoorden van de informanten. In het 

eerstvolgende fragment van Karalang en Solo en in hoofdstuk vier bespreek ik concrete 

voorbeelden hiervan. Ook in de andere fragmenten zien we dat door de woorden “learn”, 

“universities”, “school”, etc. verwezen wordt naar de onderwijscontext. 
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2 Engels als taal van de “office” 

Het Engels wordt vaak gelegitimeerd door haar rol in de dienstensector. Men refereert 

hiernaar door melding te maken van de taalsfeer, de “offices”.   

In het eerste fragment dat ik hier bespreek verklaart Karalang het verband tussen de 

functie van het Engels op kantoor en Engelse taal als onderwijstaal. Hij toont zich als een 

grote voorstander van lokale talen in onderwijs, maar ondanks deze voorkeur gaat hij toch het 

verplicht leren van Engels verkiezen in universitair en hoger onderwijs.   

 

1. Ka Yeah, like in universities and other things I think it’s necessary 

for all to learn English… 

2. K how? 

3. Ka I think, in universities 

4. K Yes 

5. Ka To make English education compulsory i-in universities it will 

it’s important 

6. K Yes 

7. Ka Because if you (more) if you know more in your personal, in 

your own language, in your native language .. than in the 

language you are used you are going to use in the office.. 

8. K [yes] 

9. Ka [it is] going to create a problem 

Ka: Karalang 

K: Kirsten 

Fragment A 

 

Ten eerste is het hier van belang op te merken dat Engels niet op zich als een “betere” 

taal wordt gezien of een taal die in het algemeen beter moet gekend zijn. Hoewel dit fragment 

op het eerste zicht overkomt alsof hij de grondige kennis van het Engels hoger inschat dan 

van de “eigen” taal, meen ik dat Karalang met “know more in” naar iets fundamenteel anders 

refereert. De nogal sterke uitdrukking “if you know more in” mag niet verkeerdelijk worden 

opgevat als de globale kennis van een taal, maar moet in de onderwijskundige context worden 

gezien. Gezien hij het hier specifiek over onderwijstaal heeft en het Engels hier ook 

nadrukkelijk in de universitaire sfeer lokaliseert, denk ik dat hij niet zozeer het “kennen van” 

een taal meteen bedoelt, maar eerder“kennen in” een bepaalde taal. Zijn algehele verwerpen 

van de lokale taal als een minder belangrijke taal lijkt immers onwaarschijnlijk gezien zijn 

persoonlijke en politieke achtergrond. Karalang is een grote voorstander van lokale talen, nam 

deel aan lokale taalwedstrijden in zijn schooljaren en in het interview klaagt hij zelfs de 

teloorgang van het correct en “zuiver” spreken van lokale talen aan. Aangezien het hier 
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specifiek over onderwijs gaat en hij het Engels hier ook nadrukkelijk in de universitaire sfeer 

lokaliseert, denk ik dat hij dan ook doelt op de kennis die wordt geassocieerd met het 

onderwijs en niet zozeer op het kennen van een taal.  

Ten tweede gaat Karalang het beoordelen van schoolse kennis in een bepaalde taal 

direct verbinden aan de taal van de werksfeer. Men gaat naar school om professionele kennis 

te verwerven en zo een goede baan te kunnen krijgen. Indien je deze schoolse kennis bezit in 

de lokale taal, maar niet in de taal die men gebruikt op kantoor, je latere werksfeer (i.e. 

Engels), kan dit problemen geven. Beide cognitieve sferen worden dan ook aan elkaar gelinkt, 

zowel op epistemisch als talig vlak, om het Engels als onderwijstaal te legitimeren. 

Hij bedoelt volgens mij dat indien iemand vooral over de specifieke kennis, nodig voor 

het beoefenen van een job in een andere taal dan deze van de werkvloer, beschikt, dit 

problematisch kan worden. Niet zozeer een andere taal beter kennen dan deze van de 

“offices” is problematisch, maar wel een grotere professionele kennis bezitten in een taal 

verschillend van deze op de werkvloer. Met andere woorden, lokale taal is niet de taal van de 

werkvloer en het bezitten van een grote professionele kennis erin is dan ook van weinig nut. 

Wat betreft onderwijs en de werkvloer wordt lokale taal dan minder gewaardeerd, maar dit 

betekent geen algemene onderwaardering van lokale taal. De gebruikscontext bepaalt hier de 

nood aan het onderwijzen van een zekere taal en niet de taal op zich.  

 

Ook de coördinatrice van The Swallow, Fatou, verwijst naar de rol van het Engels op de 

werkvloer. Volgens haar is dit de directe reden dat ouders Engels verkiezen voor  het 

onderwijs en dus ook kritiek uiten op het lokale taalbeleid in The Swallow. 

 

1. K And they will prefer English [then?] 

2. F       [Yea:h], yeah, yeah 

3. K Hm 

4. F Because we are colonised by English and then every … body 

speak English at the workplaces  

5. K ((stil)) uhum))  

6. F certain transactions it’s English so they will prefer English 

7. K hm 

8. F We have lot of parents coming to attack us on that  

9. K haha  

10. F a lot in the Swallow ..  

11. K yes .. I noticed when I was here 

12. F Yeah, 

13. K Yes 

14. F Uhum … (1,36 sec.) 

F: Fatou 
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K: Kirsten 

Fragment F 

 

Door de kolonisatie van de Britten heeft Engels enkele belangrijke functies gekregen in 

de Gambiaanse samenleving. Het is omwille van deze gebruikscontext en gebruikswaarde dat 

de ouders belang hechten aan het Engels in onderwijs en niet zozeer omwille van het prestige 

van deze taal of haar associatie met de voormalige koloniale en huidige elite. Fatou vermeldt 

de kolonisatie door de Britten als de historische achtergrond, maar hierna noemt ze ook een 

meer directe oorzaak voor het belang van Engels heden, namelijk de werkgelegenheid.   

Om de voorkeur voor Engels in het onderwijs zo te verklaren zet Fatou een specifieke 

zinsconstructie op. Hoewel de kolonisatie als beginpunt wordt aangeduid, gaat ze slechts het 

gevolg van deze kolonisatie (“then”) als oorzaak van het huidige gebruik van Engels relevant 

maken. Het is het spreken van Engels op de werkvloer en het gebruik ervan bij zekere 

transacties heden dat er voor zorgt (“so”) dat men de voorkeur geeft aan Engels als 

onderwijstaal. Dit taalgebruik vermeldt ze  als de reden waarom veel ouders het lokale 

taalbeleid in The Swallow komen bekritiseren. 

Wanneer ik dan verder vraag naar de reden waarom de ouders het Engels verkiezen, 

verwijst ze opnieuw naar een rol van het Engels in de huidige Gambiaanse samenleving, ten 

gevolge van de kolonisatie. De verderzetting van dit fragment toont Engels als de geschreven 

taal, hetgeen ik verder zal bespreken in hoofdstuk zes. 
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3 Engels als officiële taal 

Karalang klaagt in volgend fragment aan dat sommige leden van het parlement niet voldoende 

Engels kunnen om volledig te kunnen participeren zoals men dit wil. Engels is dus de taal van 

het parlement, hetgeen ik hier meen te verwijzen naar Engels als de officiële taal (zoals in 

vele andere interviews letterlijk of indirect werd vermeld). 

 

26. Ka Like I can remember there was a time here, because it is a secret 

(not) it’s a big secret like there is a [secret] you know 

27. K               [yes] 

28. Ka That there are ministers 

29. K Yes 

30. Ka in the cabinet 

31. K yes 

32. Ka when they are making cabinet meetings, they only use English  

33. K yes 

34. Ka they don’t know English that level … sometimes if certain 

debates come  

35. K [yes] 

36. Ka [they] can they they they feel bad because they say if if we can 

speak our mother tongue here I have said something that they’ll 

never forget 

37. K Ok 

38. Ka That means they have it in their hearts but still they can not use 

English to express it 

39. K Ok… 

40. Ka Do you understand? 

41. K Yes I under[stand] 

42. Ka So I think when from nursery school, primary school, and: 

highest ((snel) secondary school)) if people can use the local 

languages and from high school to university and English 

compulsory it is going to be best 

Ka: Karalang 

K: Kirsten 

Fragment A 

 

Leraar Karalang maakt er zelden een geheim van dat hij tegen de huidige regering is en 

hij geeft dan ook vaak bijzonder felle kritiek. Dat men het taalprobleem in het parlement wil 

verborgen houden is volgens mij een kleine overdrijving van de werkelijke situatie. Zo gaf 

ook de gouverneur uit Ndemban, die zelf in het parlement  zetelt, mij te kennen dat  het 

Engels een probleem vormt voor sommigen. 

Het feit dat men enkel Engels spreekt op kabinetvergaderingen wordt hier op het eerste 

zicht als problematisch beschouwd. De aanwezige ministers zouden zich in sommige debatten 
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niet volledig kunnen uitdrukken met het Engels. Terwijl ze zich wel veel expressiever zouden 

kunnen uiten wanneer ze dit in hun moedertaal zouden kunnen doen. 

Hoewel het Engels hier net wordt aangewezen als de moeilijkheid die de ministers 

beperkt in hun mogelijkheden en expressiviteit, gaat hij de echte oorzaak van deze 

problematiek situeren bij hun niveau en beperkingen in het Engels. Dit blijkt reeds impliciet 

uit het woord “nog” in de bewering “they still can not use English to express it”. Vervolgens 

gaat hij uit deze vaststellingen ook concluderen (“so”) dat het “best zal zijn” om Engels 

verplicht te maken in het middelbaar en universitair onderwijs. Deze nogal bevreemdende 

conclusie zal ik verder analyseren en verklaren in hoofdstuk acht. 

Engels wordt hier dus aangeduid als de officiële taal en als dusdanig gerechtvaardigd als 

taal voor het onderwijs, ondanks de problemen die hieraan verbonden zijn. 
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4 Engels als officiële taal of taal van de “office” 

In volgend fragment zal ik aantonen hoe men de “official” language en “office language” 

soms gelijkschakelt en onderling verwisselt. Leraar Solo meent dat het leren van Engels beter 

is dan het leren van andere talen gezien dit de officiële taal is. Daarnaast gaat hij het probleem 

met het onderwijzen van lokale talen hier ook direct categoriseren als een “office” probleem. 

Net zoals Karalang ziet hij de onderwijstaal dus als noodzakelijk verbonden met het 

taalgebruik op de werkvloer. Solo gaat met andere woorden zo zichzelf als een voorstander 

van het Engels als onderwijstaal tonen. Hij doet dit niet door een impliciete of expliciete 

waardering van het Engels op zich, maar hij rechtvaardigt deze voorkeur door de functie van 

deze taal als officiële en kantoortaal. 

Ten eerste is het belangrijk hier op te merken dat hoewel deze vaststelling in eerste 

instantie geïnterpreteerd kan worden als een waardering van de taal, dit opnieuw een 

appreciatie van Engels als onderwijstaal is, dan van de taal op zich. Niet alleen de context van 

mijn onderzoekonderwerp, taal in onderwijs, geeft dit aan, maar ook de manier waarop hij 

zich verwoordt. 

 

1. S I think it’s more good to learn English then other languages 

because as is as (xx) as English (are the) official languages…  

2. K ok 

3. S Swallow wanna teach in Mandinka, Wolof and then … you 

know if Mandinka and Wolof (not be) speaking in the offices 

4. K ye::s 

S: Solo 

K: Kirsten 

Fragment G 

 

Solo gaat expliciet “het leren van” Engels als beter beschouwen, waardoor hij dit 

oordeel expliciet tot te onderwijzen taal beperkt. Het is enkel het belang van Engels als 

onderwijstaal dat hij hier gaat aangeven en niet de taal in bredere zin.  

Vervolgens is het ook interessant een blik te werpen op de manier waarop hij de 

aanwezigheid van Engels in het onderwijs rechtvaardigt. In eerste instantie voert Solo aan dat 

het leren van Engels beter is omwille van haar rol als officiële taal. Hoewel hij voorafgaand 

zijn appreciatie voor lokale talen in onderwijs betuigt en categoriseert als een belangrijk 

middel van (nationale) mobiliteit, gaat hij toch meer belang hechten aan Engels omwille van 

haar rol als de officiële taal. 
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5. K  so when the Swallow would say we’re going to start to teach in 

Wolof, Mandinka and Jola, for example 

6. S uhum 

7. K that would be a good thing u think?.. To use different 

locallanguages 

8. S [ah] 

9. K [or] you still think it’s more important to have more English 

than those languages? 

10. S I think it’s more good to learn English then other languages 

because as is as (xx) as English (are the) official languages…  

11. K ok 

S: Solo 

K: Kirsten 

Fragment G 

 

Terwijl we dit als een op zich staande verklaring kunnen zien, beschouwt hij de rol van 

Engels als “official language” niet als afdoende om het belang van Engels aan te geven. Hij 

breidt zijn verklaring verder uit met een voorbeeld van de meer “praktische” uitwerking van 

het Engels als de “officiële taal”, namelijk haar gebruik op de werkvloer.  

 

12. S Swallow wanna teach in Mandinka, Wolof and then … you  

13. know if Mandinka and Wolof (not be) speaking in the offices 

14. K ye::s 

15. S it’s the English language that is that is usually spoken 

16. K yeah 

17. S yeah .. so if you if you are (not) if you are not spoken (xx) that  

18. can give you office problem 

19. K yes … 

S: Solo 

K: Kirsten 

Fragment G 

 

Indien men op school een taal leert die niet wordt gesproken op kantoor, kan dit grote 

problemen geven. Gezien het Engels meestal gesproken wordt op kantoor moet men deze taal 

dan ook onderwijzen op school. 

 

20. S (I still) I’m still in for more English than other lang[uages] 

21. K        [yes] 

S: Solo 

K: Kirsten 

Fragment G 

 

Door het Engels eerst aan te duiden als de officiële taal en hier meteen daarna ook als de 
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taal die op de werkvloer wordt gesproken, toont Solo impliciet de samenhang tussen deze 

twee talige gebruikssferen. Op deze manier wordt Engels als onderwijstaal dus niet alleen 

gerechtvaardigd vanuit haar positie in de maatschappij, maar wordt tevens de hiermee in 

verband staande, meer pragmatische reden aangehaald. 
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5  Engels als geschreven taal 

Tijdens de parent meetings werd Engels als onderwijstaal vaak gelijkgeschakeld aan Engels 

als de taal van lezen en schrijven. In volgende twee fragmenten uit de parent meeting in The 

Swallow wordt dit erg duidelijk. 

In dit eerste fragment stelt een ouder dat lokale talen wel kunnen gebruikt worden in het 

onderwijs, maar dat Engels niettemin steeds op de eerste plaats moet komen.  

 

1. F (wax la dem) 

� he goes to talk 

2. X (wow) what i’m saying 

�  yes 

3. K aha 

4. X it it has to come with English first 

5. K aha 

6. X because it is it is written in English .. so any teacher that is 

teaching has to come with English first .. then explain I think 

that that that system is been used since then because any st any 

teacher that stands in front of the class makes sure the student 

understand what the what the (pol) what he’s speaking .. so: the 

(government) comes with it I think it’s the same thing that is 

(done at .. first) ah , but then they’ll specify from one to three, 

ok, then you can concentrate on it .. make kids understand  

7. X2 (x[x)] 

8. X..    [((luid) all))] … (1,39 sec.) that’s good it’s (x) going to build 

understanding, that means to know what you are what you are 

reading and writing 

F: Fatou 

X: ouder 1 

K: Kirsten 

X2: ouder 2 

Fragment J 

 

Engels is de taal waarin wordt geschreven en is dus noodzakelijkerwijze aanwezig bij 

het lesgeven. Lokale talen kunnen dan wel gebruikt worden om verdere uitleg te verschaffen 

bij wat er wordt gelezen en geschreven, maar komt dus wel slechts op de tweede plaats. 

 

Ook in het volgende fragment dat ik reeds in het eerste hoofdstuk aanhaalde, benadrukt 

een ouder de rol van het Engels als geschreven taal (tegenover lokale talen).  
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1. X You know you know what I believe is … there could be no 

teaching in vernacular in schools without English .. because 

everything is in English because e:very::[thing] is in English …  

               [klapt in handen] 

Whether maths any subject think of anything … (1,39 sec.) 

(of)course you have to be in English children comes in 

vernacular .. so .. uhm … (1,10 sec.) to me: it’s crazy .. you 

can’t teach a sub subject in vernacular 

2. K But why not? 

3. X cause syllabulis are not in the in vernacular, 

4. K but there [are] 

5. X      [there’s] no writing in vernacular 

6. X2 yes 

7. K but there are books in vernaculars .. in teaching mathematics 

8. X ((luid) here?)) 

X: ouder 1 

K: Kirsten 

X2: ouder 2 

Fragment K 

 

Op het eerste zicht lijkt het alsof hij onderwijs en de vaardigheden die er worden 

aangeleerd gelijkschakelt met Engels (“because everything is in English because everything is 

in English…Whether maths any subject think of anything”), alsof deze alleen in het Engels 

kunnen worden aangeleerd en bestaan. Wanneer ik verder vraag blijkt hij echter vooral te 

doelen op de schoolboeken en het schrijven dat enkel in het Engels bestaat. Het onderwijs en 

de vakken worden dus niet direct vereenzelvigd met Engels, maar eerder met Engels als de 

schrijftaal en taal van de syllabi. Dit gelijkschakelen van lezen en schrijven met onderwijs en 

als dusdanig ook met het Engels als de enige (reeds) frequent geschreven taal is een 

belangrijke motivatie van ouders voor Engels in het onderwijs. Deze dubbele associatie van 

zowel Engels als onderwijs met schrijven (en dus niet direct Engels met onderwijs) werd ook 

aangehaald in de parent meeting in Bakoteh. 



 49 

6 Engels als geschreven taal of taal van de “office”, etc. 

In dit hoofdstuk zal ik een fragment uit het interview met Fatou bespreken, waaruit blijkt 

hoezeer al deze hierboven behandelde associaties of verklaringen met elkaar verbonden zijn. 

Fatou gaat hiernaast ook een veralgemenend element van deze benadrukken, namelijk de rol 

die het schrift in elk van deze talige contexten speelt. 

In hoofdstuk drie besprak ik reeds een eerste fragment uit het interview met Fatou. 

Hierin werd de voorkeur van ouders voor Engels in het onderwijs bevestigd en spontaan door 

Fatou verklaard.  

 

1. K And they will prefer English [then?] 

2. F      [Yea:h], yeah, yeah 

3. K Hm 

4. F Because we are colonised by English and then every … body 

speak English at the workplaces  

5. K ((stil)) uhum))  

6. F certain transactions it’s English so they will prefer English 

7. K hm 

8. F We have lot of parents coming to attack us on that  

9. K haha  

10. F a lot in The Swallow ..  

11. K yes .. I noticed when I was here 

12. F Yeah, 

13. K Yes 

14. F Uhum … (1,36 sec.) 

 

Volgend fragment is het vervolg hierop, waarbij ik haar zelf expliciet vraag waarom het 

Engels zo belangrijk is voor de ouders.  

 

15. K And why do you think they they all are .. so much ... into 

English? Why do you think they are so: 

F: Fatou 

K: Kirsten 

Fragment F 

 

Hoewel haar antwoord op het eerste zicht louter een herhaling van het voorgaande lijkt 

kunnen we door verdere analyse merken dat hier zowel expliciet als impliciet nieuwe 

elementen worden aangehaald. Ten eerste herhaalt Fatou ook hier de kolonisatie als 

beginpunt, maar worden enkel de gevolgen van deze voor de functies van het Engels als 

directe aanleiding voor het huidige belang van Engels aangebracht. Ten tweede verwijst ze 
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ook hier naar de rol van Engels op de werkvloer of andere administratieve activiteiten.  

 

16. F because: they taught we are colonised by the British English 

and then English is the most common language used 

17. K Hm… 

18. F in workplaces, in other departments, everything is we are have 

to write is writing in the English: applications in the English 

bills they come in English everything is in English so [that’s] 

why they feel like…  

F: Fatou 

K: Kirsten 

Fragment F 

 

Hoewel ze de verklaring van Engels als “office” taal dus quasi exact herhaalt, gaat ze 

deze verklaring hier verder uitbreiden. Terwijl ze zich in het eerste fragment beperkt tot de 

werkvloer en het nogal onduidelijke “certain transactions”, als verklaring, gaat ze hier ook 

verwijzen naar de “departments”. Deze laatste (en ook wat verder “applications” en “bills”) 

toepassing van het Engels verwijst hier dan impliciet ook naar de officiële taal. Dat deze 

gebruikssferen met elkaar verbonden zijn kunnen we niet alleen opmaken uit de manier 

waarop ze deze verklaringen naast elkaar plaatst, maar eveneens door de veralgemenende 

toelichting die ze erbij plaatst. Uit de wat geïrriteerde toon van Fatou blijkt dat ze de vraag die 

ik hier stel reeds voorgaand meent beantwoord te hebben en een verduidelijking dus nodig is. 

Zowel de gebruikssferen uit het eerste als het tweede fragment verduidelijkt ze dan door te 

besluiten dat alles wat moet worden geschreven, in het Engels gebeurt. Het gebruik van 

Engels op de werkvloer en in de bureaucratie, hangt met andere woorden samen met dit 

schriftelijk taalgebruik. Het is duidelijk dat dit schrijven een belangrijk gemeenschappelijk 

element van de vermelde gebruikssferen (onderwijs, officiële aangelegenheden, de 

bureaucratie, de werkvloer) is.  

Hierna gaat ze ook enkele voorbeelden geven van deze geschreven toepassingen, 

namelijk “applications” en “bills”. Als een toelichting bij het eerste fragment schijnt deze 

opsomming een verwijzing te zijn naar de “zekere transacties”. Met “applications” en “bills” 

concretiseert ze deze bepaalde transacties dan als typisch schriftelijke toepassingen, en niet als 

zomaar willekeurige talige handelingen. Het “alles is in het Engels” op regel 45 is dan ook 

geen veralgemening van alle taal, maar slechts van de schriftelijke gebruiksvorm ervan. 

Tot slot herhaalt ze haar veralgemenend besluit dat de rol van het engels als schrijftaal 

de verklaring is voor de invloed die deze heeft op de samenleving. 
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19. K it’s im[portant? 

20. F            [it’s im]portant 

21. K ==Does it has a::h ... aaa:h a great f.. [function in in the] 

22. F       [Impact yeah upon (some)] 

23. K In the society? 

24. F In the society, yeah everything they writing is in English 

 

In het volgende fragment vraag ik dan verder of het vervangen van Engels als de 

officiële taal of andere functies door lokale talen het belang van Engels zou verminderen.  

 

25. K You think if if the government would say ok we are going to do 

a lot more things in local languages like for (port) or for 

government positions or everything you want to do that’s 

official if you can do it in local languages and no more English 

you think the that parents  

26. F ==yeah, [they will change]  

27. K    [will will apprecia]te lang local languages more? 

 

Op deze vraag antwoordt Fatou bevestigend, maar ze beklemtoont wel dat deze dan 

“geschreven” taal moet zijn.  

 

28. F They will change, if the government is saying look in this 

society now we’re going to focus more on this everything is in 

maybe Wolof, written Wolof, because normally languages we 

speak them local but they are not written 

29. K Ok 

30. F ==you understand? people don’t learn it ah to write it, we just 

speak it verbally but its not written, but maybe [when it’s] 

31. K             [uhum] 

32. F written and people understand maybe 

33. K yes 

34. F it can make (a lot) .. big impact it can change 

F: Fatou 

K: Kirsten 

Fragment F 

 

Deze extra bepaling die ze bij de geselecteerde lokale taal (i.e. Wolof) plaatst, gaat ze 

verklaren door te wijzen op het niet-geschreven karakter dat lokale talen voor hen hebben. De 

idee van de officiële taal (of de taal op de werkplaats) als geschreven taal is dus ook 

omgekeerd geldig. Een taal kan namelijk maar de officiële taal worden indien er een 

geschreven vorm van bestaat. 

Tot slot gaat ze schrijven hier ook als een “te leren” iets categoriseren. Het niet leren of 

niet gewoon zijn te schrijven van (lokale) talen wordt hier dan ook impliciet als reden 
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gegeven dat ze niet worden geschreven. Mensen leren lokale talen niet schrijven, dus worden 

ze gewoon verbaal gesproken, maar dat wil niet zeggen dat Wolof niet kan worden 

geschreven. In de manier waarop Fatou dit verwoordt komt duidelijk naar voor dat ze dit niet 

als een intrinsieke handicap van de lokale talen ziet, maar eerder als een onbenutte en 

ongebruikelijke toepassing ervan.  

Deze vaststellingen waaruit blijkt dat het criterium geschreven taal, waarmee Engels 

gerechtvaardigd wordt voor de vernoemde gebruikscontexten, ook voor een eventuele lokale 

taal in deze rol geldt en dat dit kan aangeleerd worden zijn bijzonder relevant voor het 

analyseren van de al dan niet symbolische waarde van Engels in Gambia. 

Terwijl bij het construeren en vasthouden van een zekere superioriteitsvisie op een taal 

deze vaak als intrinsiek beter (zie Kroskrity) en onvervangbaar wordt voorgesteld en opgevat, 

blijkt dit voor het Engels en de rol die ze vervult in de Gambiaanse samenleving volgens 

Fatou niet zo te zijn. Deze flexibiliteit en rationalisering van taal en haar functies zal ik verder 

aantonen in het tweede deel van deze masterpaper in een afwijkende gevalstudie. 
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7 Engels als taal van de formele sfeer 

Hierboven zagen we dat het gebruik van Engels als onderwijstaal door verschillende 

associaties wordt rechtvaardigd. Hoewel men verschillende verwijzingen gebruikte in de 

interviews (office, workplaces, official, in the cabinet, syllabi) kunnen we deze toch herleiden 

tot drie belangrijke terugkerende thema’s, namelijk: Engels als officiële taal, als taal van de 

werkvloer en als geschreven taal. Deze drie gebruikscontexten staan echter niet op zichzelf, 

maar moeten steeds in onderling verband gezien worden. Zowel de fragmenten uit de 

gesprekken met Solo als met Fatou tonen dit aan. Al deze associaties zijn verbonden met 

elkaar en vormen samen de gebruikssfeer van het Engels. Deze kunnen we volgens mij 

correct samenvatten als de“formele sfeer”. Net zoals Versluys (2007: 276) de rol van het 

Frans in Dakar analyseert en zoals de meeste andere officiële talen in Afrika heeft het Engels 

dus een bijzonder geïnstitutionaliseerde status en is ze vooral beperkt tot het schriftelijk 

taalgebruik.  

Een centraal kenmerk van deze formele gebruikssfeer is gemeenschappelijkheid, 

hetgeen ik uitgebreid zal bespreken in volgend hoofdstuk.  
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8 Engels als gemeenschappelijke taal van de formele sfeer 

Het idee van Engels als een soort gemeenschappelijke formele taal is aanwezig in elk 

besproken fragment en blijkt vaak een belangrijk onderliggende argumentatie te zijn voor het 

behouden van Engels voor de formele gebruikssfeer. Soms gebeurt dit expliciet in één woord 

dat verwijst naar het algemeen gebruik van het Engels in de formele sfeer, zoals we ook zien 

bij volgende fragmenten van Fatou en Solo. 

 

1. K And they will prefer English [then?] 

2. F      [Yea:h], yeah, yeah 

3. K Hm 

4. F Because we are colonised by English and then every … body 

speak English at the workplaces  

F: Fatou 

K: Kirsten 

Fragment F 

 

15. K And why do you think they they all are .. so much ... into 

English? Why do you think they are so: 

16. F because: they taught we are colonised by the British English 

and then English is the most common language used 

17. K Hm… 

18. F in workplaces, in other departments, everything is we are have 

to write is writing in the English: applications in the English 

bills they come in English everything is in English so [that’s] 

why they feel like…  

F: Fatou 

K: Kirsten 

Fragment F 

 

12. S Swallow wanna teach in Mandinka, Wolof and then … you 

know if Mandinka and Wolof (not be) speaking in the offices 

13. K ye::s 

14. S it’s the English language that is that is usually spoken 

15. K yeah 

S: Solo 

K: Kirsten 

Fragment G 

 

In de andere fragmenten komt dit dan weer wat complexer naar voren. Volgende 

fragmenten van Karalang en Fatou zal ik dan ook meer in detail bespreken, met de focus op 

het aspect van gemeenschappelijkheid in hun verklaring. 
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8.1 Engels als gemeenschappelijke taal van de “office” 

Zoals we hierboven al hebben gezien geeft Karalang lokale taal slechts een beperkte rol in het 

onderwijs omdat ze niet gebruikt wordt in de “offices” en het Engels wel. Toch wordt lokale 

taal niet enkel daarom van de hand gedaan, maar ook omwille van een bepaald criterium dat 

hij impliciet vereist van de taal van de werkvloer, met name gemeenschappelijkheid.  

Dit wordt reeds duidelijk uit de manier waarop Karalang lokale taal beschrijft in dit 

fragment tegenover de taal van de werkvloer (i.e. Engels). Karalang spreekt hier niet over 

“lokale” taal, maar categoriseert deze met drie gelijkaardige termen: “personal”, “own” en 

“native”. Deze drie na elkaar geven elk een zekere particuliere en beperkte inhoud aan de 

“lokale” taal. Door deze omschrijving van lokale taal te plaatsen tegenover “the language you 

are going to use in the office” en als dusdanig problematisch te bevinden, impliceert hij dat de 

taal van de werkvloer dus niet zo identitair beperkt mag zijn. 

 

7. Ka Because if you (more) if you know more in your personal, in 

your own language, in your native language .. than in the 

language you are used you are going to use in the office.. 

8. K [yes] 

9. Ka [it is] going to create a problem 

Ka: Karalang 

K: Kirsten 

Fragment A 

 

Deze gemeenschappelijkheid wordt ook bevestigd door de manier waarop hij de rol van 

Engels in het onderwijs bespreekt. Hij meent niet alleen dat het leren van Engels in hoger 

onderwijs voor iedereen (“necessary for all”) noodzakelijk is, maar vindt dat dit ook verplicht 

moet zijn (“compulsary”).  

 

1. Ka Yeah, like in universities and other things I think it’s necessary 

for all to learn English… 

2. K how? 

3. Ka I think, in universities 

4. K Yes 

5. Ka To make English education compulsory i-in universities it will 

it’s important 

6. K Yes 

Ka: Karalang 

K: Kirsten 

Fragment A 

 

Hij gaat met andere woorden niet zomaar het leren van Engels in de hogere studies 
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belangrijk vinden, maar juist Engels als “gemeenschappelijk onderwezen taal”.  

Zijn stelling dat “English education” noodzakelijk is voor iedereen (“necessary for all to 

learn”) en verplicht moet worden gemaakt in hoger onderwijs (“compulsory in universities”) 

zijn hier dan bijzonder complementair. Wat we hieruit kunnen besluiten is dat Engels 

algemeen of door iedereen noodgedwongen moet geleerd worden omwille van haar gebruik 

als “office” language én dat dit onderricht verplicht moet zijn omwille van haar 

gemeenschappelijke rol in de dienstensector. Hier zien we dus een wederzijds in stand houden 

naar voren komen. De office language moet door iedereen gekend zijn en Engels als de 

“office language” zijnde moet dan ook algemeen onderwezen worden. 

Terwijl hij Engels hier dus duidelijk een gemeenschappelijke rol toeschrijft, gaat hij de 

lokale taal beschrijven als een bijzonder persoonlijk, individueel en identitair middel. Wat we 

hieruit kunnen besluiten is dat hij het Engels niet principieel tegenover de lokale taal plaatst, 

maar eerder als een “gemeenschappelijke”(onderwezen en kantoor-) taal tegenover een 

“particuliere”, identitaire taal.  

8.2 Engels als gemeenschappelijke officiële taal 

Zoals we in hoofdstuk drie hebben gezien wordt het feit dat men zich niet volledig kan 

uitdrukken in het Engels, zoals in hun eigen lokale talen, niet gezien als een tekortkoming van 

deze taal voor het parlement.  

 

15. Ka when they are making cabinet meetings, they only use English  

16. K yes 

17. Ka they don’t know English that level … sometimes if certain 

debates come  

18. K [yes] 

19. Ka [they] can they they they feel bad because they say if if we can 

speak our mother tongue here I have said something that they’ll 

never forget 

20. K Ok 

21. Ka That means they have it in their hearts but still they can not use 

English to express it 

22. K Ok… 

Ka: Karalang 

K: Kirsten 

Fragment A 

 

In plaats dat dit als een gebrekkigheid van het Engels als “officiële taal” op zich wordt 

gezien, gaat hij het net aanvoeren om Engels te behouden in het onderwijs.  
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23. Ka Do you understand? 

24. K Yes I under[stand] 

25. Ka So I think when from nursery school, primary school, and: 

highest ((snel) secondary school)) if people can use the local 

languages and from high school to university and English 

compulsory it is going to be best 

Ka: Karalang 

K: Kirsten 

Fragment A 

 

Dat het Engels niet door iedereen goed gekend is wordt geen reden om lokale talen in te 

voeren als officiële talen. Het wordt net een argument om Engels verplicht algemeen te 

onderwijzen in het middelbaar en hoger onderwijs. Er wordt dus geen gemeenschappelijkheid 

van het Engels an sich verondersteld, gezien deze verplicht moet worden onderwezen, maar 

gemeenschappelijkheid van Engels áls officiële taal.  

Ook uit dit discours blijkt weer de idee van gemeenschappelijkheid dat steeds wordt 

verbonden aan Engels. Terwijl Karalang het belang en nut van lokale talen in het vroege 

onderwijs wel erkent, streeft hij naar een uiteindelijke uniformisering van taal in het hoger 

onderwijs. Dit blijkt ook uit zijn woordkeuze op r. 25.  

Terwijl hij bij de meervoudige lokale talen stelt dat ze “kunnen gebruikt worden door de 

mensen”, spreekt hij zich dwingender uit ten opzichte van het Engels door het verplicht (en 

dus algemeen onderwezen) te willen zien. Engels moet door iedereen goed gekend worden, 

opdat men geen problemen meer zou hebben in het parlement. Het feit dat hij deze ene taal 

verkiest boven de lokale talen, waarin men zich reeds kan uitdrukken en die deels de 

problematiek in het parlement zouden kunnen oplossen, toont aan dat het kenmerk van 

gemeenschappelijkheid en quasi “neutraliteit” primeert boven het gebruik van meerdere 

gekende lokale talen. 

8.3 Engels als gemeenschappelijk geschreven taal 

Ook Fatou gaat in haar discours rond Engels als geschreven taal de idee van 

gemeenschappelijkheid benadrukken en als dusdanig tegenover de lokale talen plaatsen.  

Zo herhaalt ze in het eerste fragment tot drie maal dat álles wat geschreven wordt in het 

Engels gebeurt.  

 

18. F in workplaces, in other departments, everything is we are have 

to write is writing in the English: applications in the English 

bills they come in English everything is in English so [that’s] 

why they feel like…  
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19. K it’s im[portant? 

20. F            [it’s im]portant 

21. K ==Does it has a::h ... aaa:h a great f.. [function in in the] 

22. F       [Impact yeah upon (some)] 

23. K In the society? 

24. F In the society, yeah everything they writing is in English 

F: Fatou 

K: Kirsten 

Fragment F 

 

Dit in tegenstelling tot r. 28 waar ze de omschrijving “lokale” niet bij talen plaatst, maar 

bij spreken.  

 

28. F They will change, if the government is saying look in this 

society now we’re going to focus more on this everything is in 

maybe Wolof, written Wolof, because normally languages we 

speak them local but they are not written 

F: Fatou 

Fragment F 

 

Het feit dat ze het spreken als “lokaal” benoemt, en niet de talen, zie ik hier dan als een 

soort determineren van spreken als lokaal, tegenover het “gemeenschappelijk” karakter dat ze 

hiervoor aan Engels of de geschreven taal toekent.  

8.4 Lokale taal als gemeenschappelijk geschreven taal 

Vervolgens kunnen we in volgend fragment vaststellen dat deze gemeenschappelijkheid ook 

wordt vereist van een lokale taal indien men deze wil gebruiken in de “formele” sfeer. Zo stel 

ik in mijn vraag voor om Engels door meerdere lokale talen te vervangen.  

 

25. K You think if if the government would say ok we are going to do 

a lot more things in local languages like for (port) or for 

government positions or everything you want to do that’s 

official if you can do it in local languages and no more English 

you think the that parents  

26. F ==yeah, [they will change]  

F: Fatou 

K: Kirsten 

Fragment F 

 

Fatou gaat in haar antwoord echter repliceren dat Wolof in geschreven vorm de rol van 

het Engels kan overnemen voor de formele sfeer. 
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27. K    [will will apprecia]te lang local languages more? 

28. F They will change, if the government is saying look in this 

society now we’re going to focus more on this everything is in 

maybe Wolof, written Wolof, because normally languages we 

speak them local but they are not written 

F: Fatou 

K: Kirsten 

Fragment F 

 

Daarnaast selecteert ze ook het Wolof als mogelijke vervangtaal voor de formele sfeer, 

de taal die ze reeds vooraf in het interview aanduidde als de meest gemeenschappelijk 

gesproken taal. Ook voor een geschreven, officiële en “office” lokale taal geldt dus de vereiste 

van “gemeenschappelijkheid”. 

 

1. F There are different mother tongues, there (ah) some people are 

Mandinkas, some are Fulas, some are Wolof, some are Jolas, 

some are Serahules, but even if you are from a different tribe 

Wolof, everybody understands Wolof 

2. K yes 

3. F almost everybody  

4. K uh[u] 

5. F     [w]hether you are a Fula, or a Mandinka or a Jola it is the 

most (used) commonest language used in the Gambia [(xx x xx 

x)] 

6. K [over here? Or also in] in in the up country 

7. F in up county Wolof almost everybody is only for example in 

typical typical local maybe Mandinka communities, because  

8. K [yes] 

9. F [some] Mandinkas they are very racist 

F: Fatou 

K: Kirsten 

Fragment D 
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9 Conclusie 

Zoals we hierboven hebben gezien wordt Engels steeds opnieuw in verband gebracht met een 

formele gebruikscontext: onderwijs, bureaucratie, administratie, officiële instanties, 

schriftelijk taalgebruik, etc. Hierbij benadrukt men voor elk van deze de noodzaak van één 

gemeenschappelijke taal, een behoefte die door het Engels moet worden ingevuld. Toch is het 

Engels niet op zichzelf een gemeenschappelijk gekende taal. Telkens opnieuw wordt er naar 

het onderwijs gewezen als belangrijkste leerplatform voor deze taal. Waarom is het Engels 

dan zo geschikt voor deze rol en een willekeurige lokale taal niet? 

Bovenstaande bespreking is dus een onvolledige verklaring voor het belang van Engels 

voor onderwijs (en de gerelateerde gebruikscontexten) in Gambia. Terwijl ik me hierboven 

geconcentreerd heb op de legitimeringen van Engels, zal ik in volgend onderdeel dan 

bespreken waarom lokale talen niet geschikt worden bevonden voor deze functies en welke 

plaats zij al dan niet wel krijgen in het Gambiaanse taalrepertoire. 
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 LOKALE TALEN 

In volgend hoofdstuk zal ik de rol van lokale talen in het onderwijs en de rechtvaardiging 

hiervan bespreken. Daarna zal ik aantonen hoe deze legitimatie niet steeds overeenkomt met 

de lokale talen waaraan men de voorkeur geeft voor het onderwijs, en hoe deze keuze dan wel 

kan verklaard worden. Vervolgens zal ik de vraag behandelen waarom lokale talen dan niet 

geschikt zijn voor een meer algemene en absolute rol in het onderwijs, ter vervanging van het 

Engels. Tot slot zal ik in het laatste hoofdstuk bespreken welke plaats lokale talen dan krijgen 

in het breder Gambiaans taalrepertoire en op welke manier dit gerelateerd is aan de 

taalideologie achter talen in onderwijs. 

1 Lokale talen als talen van uitleg/begrijpen 

Zoals we hierboven gezien hebben wordt Engels herhaaldelijk als de taal van het onderwijs 

genoemd. Men moet deze zowel aanleren, als er les in geven. De vraag blijft dan: welke rol 

heeft lokale taal in het onderwijs. Worden deze talen helemaal niet gesproken binnen het 

klaslokaal of de schoolmuren? Of heeft deze een andere plaats verworven? 

Hoewel de klemtoon op het Engels doet vermoeden dat het gebruik van lokale taal in 

het onderwijs afgekeurd wordt, zien we dat lokale talen toch hun plaats krijgen in de lessen. 

In dit hoofdstuk zal ik enkele fragmenten bespreken waarin dit aan bod komt. In al deze 

fragmenten worden lokale talen nuttig bevonden om te verklaren wat in het Engels wordt 

gezegd of om verdere uitleg te geven. 

 

In volgende fragmenten uit een interview op de school van Ndemban zien we dat lokale 

taal wordt gecategoriseerd als de taal van “explanation”, die kinderen helpt om de lessen beter 

te begrijpen (“understand”).  

Hoewel Engels de onderwijstaal is (“medium of instruction”, zie r. 7, fragment P), 

worden lokale talen gebruikt wanneer dit nodig is (“when necessary”). Het gebruik van lokale 

talen wordt toegelaten wanneer kinderen het Engels niet genoeg machtig zijn en bijgevolg niet 

begrijpen wat de leerkracht hen probeert bij te brengen. Beide moeilijkheden worden 

voorgesteld als een probleem van begrijpen (“understand”), waarbij lokale taal een oplossing 

biedt.  

 

1. K I always ask about the languages or the language they use in 

class and why  
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2. S they do .. use English language when teaching  

3. K hm 

4. S and also local language when it is necessary  

5. K hm 

6. S cause the children who don’t understand English  

7. K hm 

8. S properly so for them to understand actually what teachers uh try 

to: put across 

9. K hm 

10. S so they explain some of these things in their local language 

11. K hm 

12. S so that the children could understand more so otherwise we 

don’t accept it that teachers teaching in local language 

13. K ok 

14. S yeah 

15. K and uhm do they only use it when they don’t understand or 

also? 

16. S yes  

17. K only then? 

18. S yes, they use the local language when children don’t understand 

or sometimes they use both 

19. K ok 

S: Sonko 

K: Kirsten 

Fragment L 

 

In dit opzicht is het dan ook relevant te kijken wat men juist bedoelt met lokale taal. Is 

lokale taal voor Sonko enkel de moedertaal of komen meerdere plaatselijke talen in 

aanmerking? 

Nadat het interview kort wordt onderbroken door een leerkracht stel ik Sonko dan ook 

deze vraag.  

 

1. K and if they use local languages do they only use Mandinka or 

also Jola or Wolof, Fula uhm 

2. S uh there are teachers who can not speak Jola 

3. K ok 

4. S alright? .. now if a teacher can not speak Jola, but can speak 

Mandinka  

5. K hm 

6. S he or she does the explanation in the language he can speak 

7. K [ok] 

8. S [and] the language children can understand  

9. K ok 

10. S cause here children do understand both Jola and.. 

11. K oh ok 

12. S and Mandinka 

13. K ok 
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14. S so even the Manjagos … do understand Mandinka and Jola 

15. K ok 

16. S so these are the two languages that teachers use [here] 

                  [tik] 

17. K              [ok] 

18. S yeah 

S: Sonko 

K: Kirsten 

Fragment M 

 

Uit het antwoord blijkt dat Sonko niet één taal selecteert, maar twee mogelijke talen van 

uitleg. Hoewel er verschillende lokale talen aanwezig zijn in Ndemban naar gelang etniciteit 

gaat Sonko toch twee talen selecteren die voor álle kinderen een goede taal van uitleg kunnen 

zijn in het onderwijs. Dit toont aan dat hij deze talen van uitleg niet zozeer ziet als de 

individuele moedertalen (i.e. de taal waarin iemand heeft leren spreken), maar de linguae 

francae die elk kind kan begrijpen of spreken. Zo zijn Jola en Mandinka ook valabele talen 

van uitleg voor Manjago kinderen 

Zowel Jola als Mandinka zijn dan talen die worden begrepen door de kinderen in 

Ndemban. Een leraar kan dan ook beide of een van deze twee talen gebruiken om uitleg te 

geven. Hoewel hij stelt dat alle kinderen beide talen kunnen begrijpen, geeft hij wel toe dat 

niet alle leerkrachten Jola kunnen. Dit lijkt in strijd te zijn met de bewering dat alle leerlingen 

deze twee talen wel begrijpen, maar dit kan door volgende opmerkingen worden verklaard. 

Ten eerste moet er rekening gehouden worden met het “postings system”, waarbij 

leerkrachten afwisselend worden gestationeerd in “moeilijke” regio’s. Om een tekort van 

opgeleide leerkrachten in de meer binnenlandse en armere regio’s op te lossen, worden de 

onderwijskrachten om de zoveel jaar naar een andere regio gestuurd. Het is dit 

roulatiesysteem waardoor de leraars in Ndemban niet allemaal uit de Foni streek afkomstig 

zijn en bijgevolg dus ook niet allemaal het Jola kennen. 

Ten tweede stelt Sonko ook nergens dat de leerkrachten geen Jola begrijpen. Hij zegt 

telkens dat leerkrachten geen Jola kunnen spreken. Terwijl het voor leerlingen voldoende is 

als ze het Jola begrijpen, moeten leerkrachten deze taal ook kunnen spreken, willen ze hun 

uitleg hierin doen. Dit onderscheid beaamt Sonko wanneer hij toegeeft ook zelf geen Jola te 

kunnen spreken, maar bevestigt het wel te begrijpen. 

 

19. K but not all teachers know Jola 

20. S no no 

21. K only the children? 
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22. S not all teachers can speak even myself I can not speak the 

language (even) 

23. K hm 

24. S yeah 

25. K but you can understand it 

26. S but I can understand it  

27. K (alright)  

28. S uhum 

29. K ok … so when you explain something in Mandinka they will at 

least understand they might not speak Mandinka but they 

under[stand] 

30. S          [yes] 

31. K Ok 

S: Sonko 

K: Kirsten 

Fragment M 

 

Lokale taal is voor Sonko dus de taal of talen waarin leerkrachten uitleg kunnen geven 

en de taal die leerlingen begrijpen. Lokale taal zien we hier duidelijk als de taal van begrijpen 

en verklaren. 

Dit komt eens te meer naar voren in volgend fragment, waar Sonko het huidige taal-in-

onderwijsbeleid uitlegt en de rol die lokale taal hierin heeft. 

 

1. S Yes, I I I get you .. now here  

2. K Yes 

3. S the policy says.. a::l teachings  

4. K uhum 

5. S should be done in English 

6. K yes 

7. S because English is the medium of instruction 

8. K hm 

9. S in the Gambia 

10. K yes 

11. I ==yes 

12. K [the medium of] instruction  

13. S [alright?] so if you are teaching a lesson you should speak .. the 

policy says only English language 

14. K hm 

15. S ((luid)But) … (2,3 sec.) sometimes you can use your … local 

language 

16. K Uhum 

17. S the language that children understand  

18. K hm 

19. S to explain certain things … to them 

20. K hm 

S: Sonko 

I: Isatou 
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K: Kirsten 

Fragment P 

 

Engels is dus de enige officiële onderwijstaal, maar lokale taal is de taal die kinderen 

begrijpen en die kan worden gebruikt door de leerkrachten om bepaalde zaken (beter) aan hen 

uit te leggen. Deze verklaring is echter ontoereikend om de selectie van lokale talen door 

Sonko volledig te bevatten. Dit zal ik verder bespreken in volgend hoofdstuk. 
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2 Lokale talen als talen van etniciteit 

In dit hoofdstuk zal ik bespreken hoe lokale talen tijdens de interviews vaak werden 

beschouwd als etniciteitsaanduiding
3
. 

Dit zal ik eerst aantonen door het interview met Sonko en de manier waarop hij 

geschikte lokale talen selecteert en verkiest. Zoals we hierboven hebben gezien verklaart 

Sonko dat lokale taal in onderwijs gebruikt moet worden als de taal van uitleg en verklaring. 

Terwijl hij dit allereerst doet op basis van de gebruikswaarde die deze talen hebben in de 

samenleving, zien we in dit fragment dat hij in zekere zin toch de voorkeur geeft aan Jola, de 

etnische meerderheidstaal. 

 

In mijn vraag op r.1 (fragment M) welke lokale talen er gebruikt worden door de 

leerkrachten stel ik Mandinka duidelijk voor als de eerste keuze. Wolof, Jola of Fula worden 

hierbij als eventuele bijkomstige lokale talen aangereikt (“only use … or also…”).  

 

1. K and if they use local languages do they only use Mandinka or 

also Jola or Wolof, Fula uhm 

2. S uh there are teachers who can not speak Jola 

 

Gezien ik bij een Mandinka gezin verbleef en in het dorp ook steeds iedereen Mandinka 

praatte veronderstelde ik dat Mandinka de voornaamste taal en etniciteit in deze streek was. 

Ondanks deze volgorde die ik opstel in mijn vraag, gaat Sonko toch uit van een andere 

evidente keuze, namelijk het Jola.  

 

3. K ok 

4. S alright? .. now if a teacher can not speak Jola, but can speak 

Mandinka  

5. K hm 

6. S he or she does the explanation in the language he can speak 

7. K [ok] 

8. S [and] the language children can understand  

9. K ok  

10. S cause here children do understand both jola and.. 

                                                

3
 Wanneer ik hier spreek over lokale talen als identitair tegenover het “neutrale” Engels (i.e. niet-Brits en 

niet-etnisch) wordt dit bedoeld als etnisch idenitair. Vanzelfsprekend drukt elk taalgebruik een identiteit uit, 

maar hier bedoel ik identitair als “cultureel bepaalde” bevolkingsgroep (nationaliteit, etniciteit, etc.) Etniciteit 

beschouw ik hier zoals men hieraan (variërend) vorm geeft in hun taalgebruik (expliciet en impliciet) 
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11. K oh ok 

12. S and Mandinka 

S: Sonko 

K: Kirsten 

Fragment M 

 

Hij antwoordt meteen dat er leerkrachten zijn die geen Jola kunnen en daarom 

Mandinka spreken. Hierin impliceert hij dus dat Jola steeds de eerste keuze is en enkel 

wanneer deze taal niet gekend is door de leerkrachten er Mandinka moet gebruikt worden. 

Dat Sonko duidelijk blijk geeft van een voorkeur voor Jola is op zijn minst eigenaardig 

gezien hij in zijn verklaring de nadruk legt op lokale taal als de taal van uitleg en die wordt 

begrepen, maar lang niet alle leerkrachten het Jola kunnen spreken (r. 2-4, fragment M) en hij 

later ook toegeeft dat niet iedereen in Ndemban Jola begrijpt (r.67-77, fragment M) 

In de voortzetting van het interview kunnen we dan een mogelijke verklaring zien, 

namelijk het Jola als de taal van de meerderheidsetnie (r.44, fragment M).  

 

44. S here the majorities are Jolas 

45. K ok 

46. S but .. everybody understands Man[dinka] 

47. K             [Mandinka] ok 

48. S so these two languages are equal .. [here] 

S: Sonko 

K: Kirsten 

Fragment M 

 

Zo gaat hij op regel 48 Mandinka en Jola als gelijke talen voorstellen. Mandinka omdat 

het de meest begrepen taal is en het Jola omdat het de taal is van de grootste bevolkingsgroep. 

Jola als taal wordt hier dus omwille van haar etnische identificatie/ associatie, even waardevol 

ingeschat als het Mandinka, dat het meest gesproken wordt. 

Na Sonko’s verklaring over de talenkennis van de leraren, vraag ik verder naar de 

talenkennis bij de kinderen. Op deze vraag gaat hij een dubbel antwoord geven, dat een 

tweede criterium voor de selectie van lokale taal op de voorgrond brengt, namelijk etniciteit. 

Sonko stelt op r.48 dat Jola en Mandinka gelijkwaardige talen zijn in Ndemban, maar 

rechtvaardigt beide op een andere manier. Terwijl Mandinka omwille van haar 

gebruikswaarde (“everybody understands Mandinka”) legitimiteit krijgt, wordt de Jola taal 

gerechtvaardigd omwille van haar “identitaire” waarde (“here the majorities are Jolas”). Hij 

verbindt de melding van een meerderheid Jolas hier dus rechtstreeks aan de legitimiteit van 

Jola als taal en beschouwt het gebruik van het Mandinka hiermee ook in tegenstelling (“but”).  
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Wanneer ik hem dan nadrukkelijk vraag of iedereen dan wel Jola kan begrijpen, geeft 

hij toe dat dit niet voor iedereen het geval is. Hoewel dit in schril contrast staat met zijn 

discours rond lokale taal in onderwijs als de taal van uitleg en begrijpen en zijn bewering dat 

alle kinderen zowel Jola als Mandinka (r. 10-12, fragment M) begrijpen, schijnt dit toch geen 

reden te zijn om de Jola taal opzij te schuiven. 

 

49. K              [but] not everybody 

understands jola 

50. S not .. ye:s [not every not not everybody]  

51. K       [or they can understand, but not] 

52. S not everybody understands Jola 

53. K ok 

54. S yes, but ((luid)everybody)) understands Mandinka 

55. K ok .. ok 

56. S though you know here the the: the::… (2 sec.) the … (1,31 sec.) 

the a::h … (2,14 sec.) [the dominant … (1,5 sec.)] uhm 

language is:: .. Jola 

          [klappend met hand op tafel] 

57. K is Jola 

58. S [yes] 

     [tikt met lat op tafel] 

59. S the Jolas are the people … 

60. K hm .. 

61. S staying here most 

62. K ok 

63. S but then because of the settlement, they speak Mandinka 

64. K ok 

65. S so ((luid)everybody)) speaks Mandinka  

66. K ok 

67. S some of them even some Jolas can not speak 

68. K because of the [(area?)] 

69. S    [their] their language 

70. K ok 

71. S yes 

72. K [ok] 

73. S [that’s what] is happening it is really interesting here 

74. K hm 

75. S Jolas are here who can not speak their own language 

76. K hm 

S: Sonko 

K: Kirsten 

Fragment M 

 

Zo verklaart Sonko toch dat Jola de dominante taal is (r. 56), hoewel deze taal niet door 

iedereen wordt  gesproken (r.67) of begrepen (r.52). Hij verklaart zijn oordeel van Jola als de 

dominante taal door te herhalen dat de Jolas de grootste bevolkingsgroep zijn in Ndemban (en 
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omstreken) (r. 59-61). Door de vestiging van enkele Mandinkas is het Mandinka echter de 

meest belangrijke omgangstaal geworden en zijn sommige Jolas zelfs hun eigen taal vergeten. 

De manier waarop hij deze tegenstelling aan mij gaat uitleggen is bijzonder interessant. 

Hoewel het natuurlijk enigszins logisch is dat de Jola taal geassocieerd wordt met de 

Jolas kunnen we in dit fragment goed zien hoeveel belang men hecht aan het samengaan van 

taal en identiteit. Dat Sonko de tegenstelling tussen etniciteit en taalgebruik als bevreemdend 

beschouwt blijkt niet alleen uit zijn opmerking “it is really interesting here”, maar ook uit de 

manier waarop hij zich uitdrukt. Sonko gaat op r. 67-69 stellen dat Jola’s hun taal niet kunnen 

spreken. Door op deze bezittelijke manier naar het Jola te verwijzen wordt benadrukt hoe 

vreemd deze tegenstelling tussen etniciteit en taal is. Op r. 75 gaat Sonko dit dan zelfs nog 

meer beklemtonen door Jolas tegenover “hun eigen taal” te plaatsen (“Jolas are here who can 

not speak their own language”).Ook in de community meeting in Ndemban kwam dit 

“probleem” aan bod en werd het niet kunnen spreken van Jola door een Jola als beschamend 

en grappig beschouwd (r.1 fragment V). De bevreemding waarmee Sonko over deze gang van 

zaken praat toont aan hoe ongewoon deze tegenstelling wordt bevonden en hoezeer men dus 

taal associeert met identiteit. 

Ondanks de overheersing van het Mandinka in het dagelijkse leven zagen we hierboven 

dat Sonko toch het Jola op de eerste plaats zet voor het onderwijs in Ndemban. Lokale taal in 

het onderwijs wordt dus niet alleen geselecteerd op basis van haar waarde als meest 

gesproken en begrepen taal, zoals Sonko eerst aangeeft. Het feit dat hij toch de voorkeur 

schijnt te geven aan Jola toont aan dat de identitaire waarde van een lokale taal toch voorrang 

krijgt bij de selectie van een lokale taal en de gebruikswaarde slechts op de tweede plaats 

komt.  

Op deze manier krijgt de interpretatie van moedertaal door de grote donoren en de 

veronderstelde voordelen hiervan een grote knauw. Moedertaal is niet meteen de meest 

gesproken of begrepen taal, maar de identiteitstaal. 
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3 Lokale talen als probleem van “tribalism” 

In vorig hoofdstuk heb ik besproken hoe in vele gevallen identiteit verbonden wordt aan een 

zekere taal. Dit samengaan van taal en etniciteit is echter niet zonder gevolgen. In dit 

hoofdstuk zal ik de idee van “tribalism” bespreken. Verschillende informanten drukten hun 

angst uit voor het gebruik van lokale taal in het onderwijs en de hiermee gerelateerde functies 

(officiële taal, taal van de werkvloer, etc.) door de associatie van lokale talen met etniciteit.  

 

Zoals ik hierboven heb aangetoond is de problematiek met Engels in het kabinet voor 

leraar Karalang niet voldoende om van deze taal af te stappen. Wanneer ik zelf voorstel of 

men voor de officiële taal of de taal die men spreekt tijdens meetings dan niet beter lokale taal 

zou kunnen gebruiken, gaat hij dit idee ook niet meteen verwelkomen. Hier komt een vaak 

herhaald argument naar voren, namelijk de idee van verdeling en conflict of zoals het vaak 

werd genoemd “tribalism”. 

 

1. K ==And what if if the government would change?  What if the 

government would use more Mandinka Wolof Jola like this for 

for meetings? … (2 sec.) 

2. Ka hm:: 

3. K ==do you think that’s possible? .. that the [government with it 

(that)]  

4. Ka               [it could be possible, 

but]  

5. K to the people? 

6. Ka It can be possible, but it’s not that easy because the problem 

with the people here is … (2 sec.) if you want to use a language 

in this in in the cabinet  

7. K [hm] 

8. Ka [it] will be very difficult because you can not know which 

language to choose… (1,6 sec.) 

9. K how? ((snel)) How come?)) 

10. Ka Because if you say Mandinka the Wolof peoples will say no, if 

you say Wolof Mandinka people will say no Wolof, if you say 

Fula … not others .. will agree 

11. K ok 

12. Ka So it [depends] (on) it is gonna be 

13. K          [but but] 

14. Ka the problem  

15. K hm 

16. Ka ((luid)) but)) if if there could be a common language that can be 

developed within all this tribes (1,8sec.), like Wolof, you know 

Wolof? 

Ka: Karalang 
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K: Kirsten 

Fragment B 

 

Hoewel Karalang de term “tribalism” hier niet in de mond neemt wijst ook hij op de 

etnische associaties van deze talen en hoe deze problematisch kunnen zijn. Mandinka’s 

zouden protesteren tegen Wolof, Wolof sprekers zouden protesteren tegen Mandinka enz…  

Hoewel “Wolof peoples” geen etnische categorisering is, verbindt hij deze taalgroep en 

de verschillende “stammen” met de verschillende talen in Gambia. Door deze identitaire 

associaties van de lokale talen zou men met elk één van deze talen de anderen tegen zich in 

het harnas jagen. 

Elke lokale taal wordt hier dus gekenmerkt als intrinsiek verbonden met een 

taalidentiteit, waardoor taal niet enkel moet beantwoorden aan de praktische vereisten van een 

functie, maar ook identitaire of groepsbelangen vertegenwoordigt. Welke lokale taal men ook 

uitkiest, er zullen steeds anderen zijn die niet akkoord gaan. De particulariteit van lokale talen 

wordt hier met andere woorden nog meer in de verf gezet, tegenover de idee van 

“gemeenschappelijkheid” van de officiële taal of “office language”. Dit kunnen we ook 

merken in de oplossing die Karalang voorstelt. Hij meent dat het ontwikkelen van een 

gemeenschappelijke taal voor deze “tribes” dit probleem kan oplossen.  

 

1. Ka ((luid) but)) if if there could be a common language that can be 

developed within all this tribes (1,8sec.), like Wolof, you know 

Wolof? 

2. K yes? 

3. Ka it’s not a tribe 

4. K yes 

5. Ka Wolof it’s not a tribe  

6. K Yes, I know 

7. Ka Wolof is a combination of different langua.. different tribes 

8. K Yes … 

9. Ka ((luid) but)) they want to have .. they want to have a common 

language all of them can use 

10. K Hm 

11. Ka then they form Wolof  

12. K Yes 

13. Ka But you have (Toucouleur), you have Serrere, you have (xxx x 

xx), (Bao bao sin),  (Salom), they they all come together to form 

Wolof 

14. K Yes 

15. Ka That it is a common language but if you don’t (talk) Wollof 

eachof  them they have their s:pecial languages that they speak 

… but fo:r when when more of them meet at different places 

they [can use both Wol]of to communicate 
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16. K So do you think it’s maybe possible to to develop a language 

that is common for all of the Gambia? That everybody 

under[stands] 

17. Ka          [Yeah] it could be possible, but it it it is di  

18. K [it is difficult?] 

19. Ka [it depends to the] the efforts of the experts 

20. K ok 

21. Ka and their (examines) yes 

22. K (there is?) 

23. Ka And how you know the: the mass will see it like 

24. K Ok 

25. Ka Yeah 

Ka: Karalang 

K: Kirsten 

Fragment C 

 

Deze taal zou moeten worden ontwikkeld “within all this tribes”, als een 

gemeenschappelijke lokale taal. Vervolgens spiegelt Karalang deze gemeenschappelijke 

lokale taal aan de huidige functie van het Wolof. Door deze vergelijking wordt duidelijk dat 

deze gemeenschappelijke taal net zoals het Wolof als een gemeenschappelijk 

communicatiemiddel naast de andere lokale talen zou bestaan. Deze lokale taal zou dus net als 

het Engels nu een gemeenschappelijke officiële taal kunnen zijn en tegelijk niets afdoen aan 

het gebruik van de “etnische” talen. Door deze meertalige taakverdeling kan een “lokale” taal 

dan toch de huidige plaats van het Engels innemen, en tegelijk een zekere neutraliteit 

behouden. 

 

In het volgende fragment dat ik hier bespreek gaat ook Fatou het probleem van 

“tribalism” herhalen. Hoewel zij herhaaldelijk argumenteert dat quasi heel de Gambiaanse 

bevolking Wolof kan en zijzelf voorstander is om Wolof in het onderwijs uniform te maken, 

wijst ze erop dat ondanks de grote kennis en het gebruik van Wolof er twee problemen zijn 

met deze taal die dit verhinderen.  

 

1. K And you think if if uhm the government would say ok, we only 

teach in Wolof … do you think some people like Mandinka or 

or Serrahule, or Jola will say no we want our own language, we 

don’t want Wolof we want our [own language, do you think] 

2. F       ((luid) [They will they will] they will])) 

they will comment they will comment because they some might 

think it’s not fair even if you explain to to them they might 

think it’s not fair .. why did we go to school in that local 

language they also should have to go to school in their ((luid) 

own)) local language so they [will] 
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3. K       [Hm] 

4. F they will talk about it … 

F: Fatou 

K: Kirsten 

Fragment E 

 

Ten eerste merkt ze op dat ouders veel belang hechten aan het Engels en er dus heel wat 

sensibilisatie (“sensitization”) nodig zou zijn voor het invoeren van zulk beleid. En ten tweede 

bevestigt ze volmondig mijn vraag of ook volgens haar etniciteit een rol zou kunnen spelen 

voor zo’n beleidsvoering.  

Fatou gaat Wolof niet gewoon voorstellen als een taal die men afkeurt voor het 

onderwijs, maar benoemt de problematische taalkeuze op een meer specifieke manier. De taal 

waarrond moeilijkheden rond identiteit kunnen ontstaan is de lokale taal (“local language”) en 

niet zomaar eender welke taal(“language”). Het samengaan van taal en identiteit of taalgroep 

wordt hier dus enkel met “local language” geassocieerd. Dat de keuze van een lokale taal 

sowieso een identitaire keuze betekent, zien we in de kritiek die Fatou hierop verwacht.“That 

local language” wordt niet zomaar als een andere, neutrale taal afgewezen. Uit het 

tegenargument “they also should have to go to school in their ówn local language” blijkt 

immers dat “that local language” wordt verondersteld tot een zekere bevolkingsgroep te 

behoren. Dat men ook in hun eigen taal naar school zou moeten kunnen gaan, vooronderstelt 

dat de keuze van een andere lokale taal dit voorrecht sowieso aan iemand verleent. 

 

Vervolgens benadrukt haar woordkeuze dat dit samengaan van taal en identiteit 

bepalend is voor de voorkeur voor een zekere lokale taal of juist niet.  

Bij het beschrijven van de taalkeuze die zou worden verworpen, categoriseert Fatou de 

sprekers of mensen waarover ze praat uitzonderlijk als “we”. 

 

2. F       ((luid)) [They will they will] they will)) 

they will comment they will comment because they some might 

think it’s not fair even if you explain to to them they might 

think it’s not fair .. why did we go to school in that local 

language they also should have to go to school in their ((luid) 

own)) local language so they [will] 

F: Fatou 

Fragment E 

 

Deze “we” wordt dan niet zomaar gebruikt als een eerste persoon voornaamwoord, 

maar schijnt een groter contrast tussen de sprekers en de afgekeurde taal weer te moeten 
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geven. De lokale taal wordt hier gecategoriseerd met het aanwijzend voornaamwoord “die” 

(“that”) dat deze taal aanduidt als iets dat zich op een zekere afstand van de spreker bevindt. 

Fatou benadrukt met deze afstand tussen de wij-identiteit van de sprekers en die taal de 

tegenstelling tussen taal en identiteit die zal worden afgekeurd. In de taalkeuze die door de 

mensen zou worden verkozen en hier tegenover wordt gesteld, gaat ze dan wel 

overeenkomstige voornaamwoorden, “they”, en “their own” gebruiken.  

Door een discordantie van taal en identiteit (“we” – “that”) tegenover een 

overeenstemming van taal en identiteit (“they” – “their”) te plaatsen toont Fatou hier het 

belang van het samengaan van lokale taal en identiteit voor het goedkeuren of afkeuren van 

een taal-in-onderwijsbeleid. De keuze van één taal door de overheid zou dus tot de 

ontevredenheid van alle andere taal- en bevolkingsgroepen in Gambia leiden.  

Ook mijn tegenvoorstel om dan meerdere lokale talen in het onderwijs te gebruiken is 

niet voldoende om de identitaire problemen met lokale taal op te lossen. Fatou haalt het grote 

aantal talen en “tribes” die aanwezig zijn in Gambia aan als een eerste moeilijkheid om zulk 

beleid door te voeren.  

 

5. K Do you think it’s possible to use the different local languages? 

6. F ...It’s possible, but than it’s going to be difficult, because if you 

if you .. look at the number of langu- tribes and languages we 

have in the country  

7. K [Hm] 

F: Fatou 

K: Kirsten 

Fragment E 

 

Ook hier benadrukt ze dus weer het samengaan van taal en (etnische) identiteit en 

besluit ze in haar haperen op r. 6 de grote hoeveelheid “tribes” toch in de eerste plaats te 

vermelden. Deze associatie en welke van beide benamingen moet primeren wordt dan ook een 

bijzonder interessant vergelijkingspunt in haar opsomming.  

 

8. F [we] have Mandinka, we have Wolof, we have Fula, Serrahule, 

we have Jola, we have the Manjago, we have the Crio’s, we 

have the Bambara’s, we have the (Turka) almost up to ten  

9. K Yes 

10. F so if you want to, but the others they are minorities, but the 

major ones are three  

11. K yes 

12. F that is Wolof, Mandinka, Fula, followed by Jola and Serahule 
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13. K And do you think it’s possible to use the three or the five?... and 

to limit it to the three? 

14. F maybe five, but because … (3 sec.) because yeah .. the most 

commonest languages are Mandinka, Wolof, Fula, Jola and 

Serrahule, five  

15. K yes … 

F: Fatou 

K: Kirsten 

Fragment E 

 

Zo gaat ze de vijf meest gesproken (“most commonest”) lokale talen niet als 

bevolkingsgroep, maar eerder als taal categoriseren. Terwijl ze de talen die daarna als 

minderheden bestempeld worden met het lidwoord “the” en eventueel met de meervoudsvorm 

“-s” wél als bevolkingsgroepen benoemd. Een verklaring voor deze verschillende 

categorisering kunnen we vinden in de daaropvolgende opdeling van deze talen/”tribes” als 

“minorities”, waarbij naar personen of bevolkingsgroepen wordt verwezen, tegenover de 

“major ones” waarmee veeleer naar talen wordt verwezen. Ze schijnt deze vijf of drie talen 

als de “major ones” hier dus wel te erkennen in hun niet identitaire rol als lingua franca in 

Gambia, waarbij ze de kleine lokale talen eerder beperkt, identitair blijft zien. Hoewel ze eerst 

maar drie “major ones” erkend keert ze later toch terug naar haar oorspronkelijke aantal als de 

vijf “most commonest” talen. Ook in andere interviews of meetings werden vaak dezelfde 

lokale talen geselecteerd als de top drie of vijf van meest voorkomende en 

gemeenschappelijke talen in Gambia.  

 

16. K And you think it would give less problems than only Wolof…  

17. F yeah [it would be]  

18. K          [for the paren]ts to accept it? 

19. F ((traag)) Ye::s)) .. yeah but but but you know some parents 

they’re not educated so if you want to do things like that they 

might think it’s racism (klapt in handen) you want to bring or 

tribalism you want to bring.. 

20. K [Hm] 

21. F [so] it needs a lot of sensitization 

22. K Yes 

23. F they might think it’s tribalism (lach)  

24. K to to give [different languages?]  

25. F       [Ye::s, yes ((snel)) yes] yes yes)) 

26. K Ok… You think they will feel like it divides people? 

27. F ==Yeah, yeah, yeah, they will feel like it’s tribalism 

F: Fatou 

K: Kirsten 

Fragment F 
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Wanneer ik vervolgens vraag of zij toch minder problemen verwacht wanneer men deze 

vijf talen zou gebruiken in plaats van enkel Wolof gaat zij dit eerst bevestigend beantwoorden. 

Maar wanneer ik mijn vraag afmaak en duidelijk wordt dat ik de problemen met betrekking 

tot ouders voor het accepteren van dergelijk beleid bedoel gaat ze veel terughoudender 

antwoorden.  

Het feit dat ze eerst redelijk positief reageert, maar vanaf het specificeren van mijn 

vraag volledig omkeert, meen ik te wijzen op het wel erkennen van praktische voordelen, 

maar dat dit ideologisch gevoelig ligt. Zelfs wanneer men zich zou beperken tot deze vijf 

lokale meerderheidstalen, waarover toch grote eensgezindheid lijkt te bestaan, meent zij dat 

identitaire problemen de kop kunnen opsteken. Volgens Fatou zullen ouders in dit geval lokale 

taal in onderwijs gaan beschouwen als racisme of “tribalism”.  

Het feit dat ze deze vijf lokale talen als grote talen erkent en zelfs beweert dat Wolof 

door alle Gambianen wordt begrepen toont aan dat “tribalism” niet alleen als ongelijkheid 

moet worden beschouwd. Ook het idee van verdeeldheid schijnt hier sterk te spelen, hetgeen 

ze bevestigt op r.27. 

Aangezien ze deze gedachtegang toewijdt aan gebrek aan onderwijs (en rationalisering 

of neutraliseren van een taal) meent ze dat een dergelijk beleidsvoering veel sensibilisatie 

nodig zal hebben. Hoewel ze zichzelf van dit gedachtegoed distantieert en er zelfs om lacht 

beschouwt ze dit wel als een ernstig probleem onder de ouders. Wanneer ik haar dan vraag of 

men dan eerder Engels gaat prefereren gaat ze dit niet gewoon bevestigen als impliciet een 

meer neutrale keuze betekenend, maar gaat ze hier spontaan een andere verklaring aan 

verbinden, zoals we hebben gezien bij de bespreking van Engels.  
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4 Lokale taal: home vs. area language 

Tot slot zal ik in dit hoofdstuk het onderscheid bespreken dat men maakt voor lokale talen 

tussen “home language” en “area language”. Dit toont aan dat lokale talen in zekere zin toch 

de identitaire betekenis kunnen overstijgen. Dit zagen we reeds impliciet in de manier waarop 

Fatou de talen op r.8 en 10 (fragment E) gaat aanduiden als taal of bevolkingsgroep. 

In de fragmenten die ik hier zal bespreken zal het onderscheid tussen lokale talen als 

verkeerstaal (“area language”) en als identitaire taal (“home language”) echter ook expliciet 

worden vermeld.  

 

Het eerste fragment dat ik hier bespreek komt uit de oudervergadering in The Swallow. 

Een van de aanwezige ouders antwoordt hier op mijn vraag of volgens hun het selecteren van 

één taal door de overheid wel een goed idee is, of dat dit problemen zou kunnen geven. De 

man stelt eerst voor twee lokale talen te selecteren, met name Wolof en Mandinka (r. 1-3; 

fragment I).  

Hierna vraag ik hem bevestigend of hij dus niet akkoord gaat met de regering om één 

taal te selecteren per regio. 

 

12. K Euhm you don’t agree with the government than to select only 

one language for the Kombo’s? You would prefer Mandinka and 

Wolof for the Kombo’s, you don’t think that Wolof will be 

enough .. to use as the medium of instruction? 

13. X yes 

14. X2 uhum 

15. F (if you can not [understand) 

16. X    [uh, maybe,] maybe Wolof also maybe maybe 

Wolof uh I’m sorry Wolof in this place lot of people (was) able 

to speak Wolof 

17. F yes 

18. X and so .. even the small kid this small kid a lot them of (was) 

able to speak Wolof, you can speak Mandinka in your 

compound 

19. F (yap [your parents give you)] 

20. X         [with your parents,] but if you go outside it’s Wolof (what 

everybody is talking) 

K: Kirsten 

X: Ouder 

X2: Ouder 2 

F: Fatou 

Fragment I 
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Hoewel hij dit eerst bevestigt, gaat hij hierna erkennen dat alleen Wolof in principe ook 

kan volstaan. Ook hij maakt hier dan dit onderscheid tussen het Mandinka en het Wolof (ten 

opzichte van de Kombo’s!) als thuistaal en als gebiedsgebonden lingua franca. Terwijl hij in 

eerste instantie dus twee talen voorstelt, zegt de ouder wat later zich toch ook tevreden te 

stellen met één taal, het Wolof. De manier waarop hij zijn selectie maakt voor één of voor 

twee lokale talen verschilt grondig. Mandinka en Wolof worden aangeduid als de twee talen 

van de Kombo’s “at home”. Deze twee talen zijn dus de talen zijn die thuis worden 

gesproken. In tweede instantie (op r. 16-20; fragment I) gaat hij echter aanbrengen dat 

iedereen Wolof kan spreken en Wolof op zich dus eigenlijk kan volstaan. Wolof wordt hier 

met andere woorden erkent als een, in de Kombo’s, gemeenschappelijk gesproken taal. De 

waardering van deze taal als lingua franca in dit gebied wordt tegenover de klassering van het 

Mandinka als “home language” geplaatst. Het Mandinka kan je volgens de ouder wel in je 

“compound” spreken, maar eens je je buiten de muren van je woonplaats begeeft is het Wolof 

de voertaal. Op deze manier gaat de ouder deze twee talen dus duidelijk in twee bepaalde 

gebruikscontexten én leerscholen plaatsen. Terwijl Mandinka eerder beperkt is tot de 

huiselijke omgeving, de taal die je met je ouders praat, is het Wolof de taal van de straat, op 

de markt, etc. In dit opzicht zien we dus dat Wolof hier als algemene voertaal in de Kombo’s 

in zekere zin ook een minder identitaire invulling krijgt dan het Mandinka. Toch blijft haar 

gebruik beperkt tot een zekere lokale en informele sfeer.  

 

 

In het volgende fragment gaat ook Suwaï haar eigen talenkennis verklaren door min of 

meer naar dezelfde twee gebruikscontexten te verwijzen. 

 

1. K And and how do you learn the languages? 

2. S ((luid) hm)) you know me I’m a Gambian 

3. K [(hm)] 

4. S [(and)] where I live there are … Serrahules, Jolas ..  

5. K uh[um] 

6. S     [and] Wolof (and) .. I am Serrahule so 

7. K so you [think] 

8. S  [since] from childhood and even at school you were 

interacting with many people 

9. K [yes] 

10. S [from] different .. backgrounds, different tribes 

11. K yes 

12. S so from there you learn from each other 

13. K ok .. 
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14. S just like you, you are here, you are from Belgium and if 

sometimes they say nanga def what do you say? 

15. K haha Jama rek [haha] 

16. S    [You see?] 

17. K yes 

18. S That’s how it goes 

19. K ((snel) It’s true)) 

20. S the more you interact, the more you learn from others 

21. K hm 

22. S speak to interact with people also … (counts) [a lot] 

23. K         [very impor]tant? 

24. S hm 

K: Kirsten 

S: Suwaï 

Fragment Q 

 

De gebruikscontexten worden door haar hier expliciet gecategoriseerd als leerscholen of 

plaatsen van taalsocialisatie. Ze verklaart haar kennis van verschillende talen immers door te 

verwijzen naar haar omgang met verschillende personen en etnieën. Door van kind af aan in 

contact te komen met mensen van verschillende “tribes” (en dus met verschillende talen) 

beheerst zij dus meerdere talen. Zowel haar directe woonomgeving (“where I live there are”), 

als de school zijn dan een decor voor het leren van talen. Terwijl zij een Serahule is heeft ze 

deze andere talen Wolof, Jola, etc. , die niet tot haar etniciteit behoren, ook geleerd  

In deze uitleg blijkt de idee van taalsocialisatie sterk mee te spelen. Dit blijkt eens te 

meer uit r. 20, door met verschillende personen te interageren kan je leren van elkaar. Taal leer 

je dus niet alleen in het klaslokaal, maar ook in de bredere schoolomgeving; niet alleen van je 

ouders, maar ook van andere etniciteiten uit je buurt. Door je te bewegen door deze 

verschillende contexten, wordt je geconfronteerd met en leer je verschillende talen. 

Hoewel Suwaï hier niet expliciet een opdeling maakt tussen home language en area 

language duidt ze wel haar eigen “etnische” taal aan als Serrahule. Wolof en Jola zijn dan de 

talen die ze in de omgang of in haar leefomgeving heeft leren spreken. Haar verklaring zie ik 

dan eveneens als een impliciete opdeling tussen “home” en “area language”. Suwaï geeft 

“area language” een wat andere inhoud door ook naar het Jola (een minderheidstaal in the 

Kombo’s) te refereren, ze maakt een duidelijk onderscheid tussen haar eigen etnische taal en 

de talen die ze van buitenaf heeft geleerd. Ze beschouwt samenleven met en leren van 

meerdere lokale omgangstalen naast die van jezelf zelfs als intrinsiek Gambiaans (“you know 

me, I’m a Gambian”). 
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5 Lokale talen als taal van de informele sfeer 

Zoals we in hierboven hebben gezien wordt lokale taal net zoals het Engels herhaaldelijk met 

enkele bepaalde gebruikscontexten geassocieerd. Lokale taal worden thuis gesproken, als 

moedertaal. De taal die de ouders kennen (meestal conform hun etniciteit) en aanleren aan 

hun kinderen. Daarnaast worden lokale talen ook op de markt en op straat, met je buren, 

vrienden en kennissen gesproken. Afhankelijk van de talen die beide gesprekspartners spreken 

wordt er dan een keuze gemaakt. En zelfs op school worden lokale talen gesproken, zowel 

onder de leerkrachten, als voor de (bijkomende) uitleg in de lessen voor wat in het Engels 

wordt uitgelegd. 

Al deze functies van de lokale taal (in het bijzonder deze laatste) kunnen we 

samenvatten als de “informele” sfeer. Lokale talen worden gebruikt in de alledaagse omgang, 

voor functies die niet tot de officiële of van de staat uitgaande instellingen behoren.  
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6 Lokale talen als particuliere en  identitaire talen 

In het discours rond lokale talen is de informele sfeer niet het enige centrale kenmerk. Lokale 

talen worden eveneens nadrukkelijk in verband gebracht met identiteit en meer bepaald 

etniciteit. 

Zoals we hierboven hebben gezien wordt lokale taal sterk geassocieerd met etniciteit. 

Taal en etniciteit wordt quasi gelijkgeschakeld met elkaar en dragen tevens de zelfde 

benamingen (Bijv. Jola’s spreken Jola). Zo is het bijvoorbeeld tekenend dat Fula’s steeds 

worden gezegd Fula te spreken, terwijl de correcte benaming van deze taal, Pulaar, slechts een 

keer werd vernoemd. 

Deze associatie weegt ook bijzonder hard door in de taalideologieën van de 

informanten. Sonko verantwoordt bijvoorbeeld allereerst lokale taal in het onderwijs als 

middel van uitleg, de taal die de kinderen – in tegenstelling tot Engels- goed begrijpen. Toch 

zien we dat hij de voorkeur geeft aan Jola voor deze functie, terwijl deze taal helemaal niet 

door iedereen gekend is. Het feit dat Sonko ondanks zijn eerste pragmatische opvatting van 

lokale taal als taal van uitleg, toch voorrang geeft aan etniciteit eerder dan aan 

verstaanbaarheid toont duidelijk het belang dat men aan deze identitaire invulling van lokale 

taal hecht. 

Ook de vrees voor “tribalism” dat het gebruik van lokale talen voor de meer formele 

sfeer verhindert kunnen we als dusdanig interpreteren. Terwijl men de praktische 

mogelijkheden en voordelen van lokale taal hiervoor erkent is de associatie met etniciteit (en 

bijgevolg interne segregatie en ongelijkheid) blijkbaar te groot om aanvaard te worden. 

De enige context waarin lokale taal deze identitaire problematiek schijnt te overstijgen 

is in het gebruik ervan als “area language”. Op straat en op de markt, etc. is er een soort 

akkoord voor een algemene verkeerstaal tussen de inwoners van één bepaalde regio, van 

welke afkomst dan ook. Wel moet hier worden opgemerkt dat deze “lingua franca” niet 

absoluut is. Soms worden meerdere talen aangeduid als “area languages” van een gebied. 

Daarnaast schijnt de gebiedstaal ook vaak te worden gebaseerd op de meerderheidsetnie. Zo 

wordt de Foni regio beschouwt als voornamelijk Jola en was men in de Kombo’s dan ook erg 

verbaasd als ik vertelde dat de meerderheid Mandinka spreekt in Bessi en Ndemban. 
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7 Conclusie: Lokale talen vs. Engels? 

Uit bovenstaande hoofdstukken konden we dus enkele belangrijke vaststellingen maken. 

Terwijl het Engels steeds wordt geassocieerd met een formele gebruikscontext, gebeurt dit 

voor lokale talen opvallend met meer informele contexten. Lokale talen worden thuis, in de 

straat en voor extra uitleg gebruikt, gebruikscontexten dus met voornamelijk mondeling 

taalgebruik. 

Daarnaast wordt in deze gebruikscontexten taal gekenmerkt door een zekere 

particulariteit. Elke lokale taal wordt in verband gebracht met etniciteit, en gezien de grote 

etnische diversiteit van Gambia worden er thuis en op school (als –bijkomende- uitleg tijdens 

de lessen) verschillende lokale talen gesproken, naar gelang afkomst. Verder worden lokale 

talen soms ook erkend als gebiedstalen, namelijk de taal die de meerderheid in een bepaald 

gebied kan begrijpen. Hoewel dit gebruik van lokale talen als meerderheidstaal, in zekere zin, 

de etnische beperkingen van thuistaal overstijgen, blijft het gebruik ervan wel beperkt, naast 

andere meerderheidstalen, tot een bepaald gebied in Gambia.  

Een lokale taal blijft dus steeds beperkt, hetzij als taal van etniciteit, hetzij als taal 

gebruikt in een bepaald gebied. Van al deze lokale talen wordt er dus geen enkele beschouwd 

als gemeenschappelijk gesproken (uitgezonderd in het fragment van Fatou), waardoor ze 

bijgevolg ook niet geschikt worden bevonden voor de formele context. 

We stelden ons reeds eerder de vraag of een van deze lokale talen voor de formele 

gebruikscontext (die wordt geassocieerd met het Engels) als gemeenschappelijke taal zou 

kunnen worden gebruikt. Dit wordt echter verhinderd door de sterke associatie van lokale taal 

met etniciteit. Het selecteren van één lokale taal als gemeenschappelijke taal voor de formele 

gebruikscontext, zou volgens de informanten immers worden beschouwd als “tribalism” en 

dus etnische spanningen met zich meebrengen. 

In dit opzicht is het associëren van lokale talen met de informele gebruikscontext 

logisch en samenhangend. Zowel de informele gebruikscontexten als het verbaal taalgebruik 

laten immers een zekere flexibiliteit toe. Afhankelijk van de leerlingen die men uitleg wil 

geven of de gesprekspartners die men ontmoet op straat of op de markt, kan men vlot 

veranderen van de ‘te gebruiken’ taal.  

Hoewel er wel een zekere (of meerdere) “lingua franca” kan worden aangeduid per 

gebied, is het gebruik ervan - op straat of op de markt - niet gebonden aan officiële/formele 

regels. Elke spreker kan zich dus, indien nodig, aanpassen aan zijn gesprekspartner en komt 
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als dusdanig ook met vele talen in contact. Op deze manier kunnen problemen die 

voortvloeien uit de associatie taal-etniciteit (of “tribalism”) worden vermeden. Hoewel men in 

meer formele en geschreven gebruikscontexten een duidelijke keuze moet maken in taal of 

talen, blijft in de informele en mondelinge gebruikcontexten dus een zekere flexibiliteit 

behouden.  

 

De taalideologie rond lokale talen en de informele sfeer is dan niet alleen op zichzelf 

logisch en samenhangend, maar ook de manier waarop Engels en de formele sfeer hier zich 

tot verhoudt is bijzonder complementair. Gezien lokale talen worden geassocieerd met 

verdeeldheid en “tribalism” kunnen deze niet gebruikt worden voor de formele sfeer. Men eist 

immers een zekere gemeenschappelijkheid van de taal voor de formele sfeer. Daarnaast 

verhindert de problematiek van “tribalism” ook het gebruik van één grote lokale taal. Het 

selecteren van één lokale taal wordt immers geïnterpreteerd als een bevoorrechten van een 

zekere etnische groep. Dat de associatie taal-identiteit vooral bij de hierboven beschreven 

formele sfeer problematisch wordt beschouwd, zie ik dan niet omwille van het prestige die 

deze functies hebben, maar eerder omwille van de formele aard. 

De gebruikscontexten/functies die werden beschreven in het hoofdstuk rond Engels zijn 

allemaal in meer of mindere mate betrokken bij de staat Gambia. Zowel onderwijs, als de 

formele arbeidssector, als de bureaucratie en de officiële taal worden georganiseerd en 

gebruikt op nationaal niveau, over de etnische breuklijnen (en gebied) heen. Elk van deze 

gebruikscontexten zijn in zekere zin de erfenis van de kolonialisatie. Op de eerste plaats 

natuurlijk de huidige staat The Gambia, maar ook schrijven, een nationale officiële taal, 

bureaucratie, formeel onderwijs en de formele arbeidsssector zijn geïntroduceerd door de 

koloniale overheersers. 

Het aannemen van één lokale taal (of zelfs enkelen) voor deze functies betekent dan ook 

het veralgemenen en vastleggen van een van de lokale talen boven alle etniën en talen. Terwijl 

er een grote flexibiliteit in de informele sfeer bestaat, wordt de taal voor de formele sfeer 

vastgelegd en als standaard aangenomen. Deze keuze van een lokale taal, die niet los van 

etnische belangen kan worden gezien, zou dan een einde maken aan de lokale talen als 

gelijken. 

Engels, juist als niet-lokale taal, biedt dan een oplossing voor deze toestand. Engels kan 

als gemeenschappelijk taal voor de formele sfeer een zekere onpartijdigheid bewaren. 

Niemand wordt als “Engels” (identitair) beschouwd en het veralgemenen van deze taal 

betekent dan ook niet het bevoorrechten van een etnie of andere bevolkingsgroep. Het is 
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belangrijk hier te onthouden dat deze perceptie van Engels als niet-identitaire, en veeleer 

pragmatische taal; taalideologisch is. Engels wordt dan wel beschouwd als een praktisch taal, 

maar dit wil niet zeggen dat Engels in de realiteit geen ongelijkheid kan teweegbrengen. 

Hetgeen belangrijk is voor mijn onderzoek is echter dat Engels als zodanig niet problematisch 

of onrechtvaardig wordt beschouwd, maar net als een taal die nationale eenheid en gelijkheid 

bewerkstelligt, naast het behouden van de meer lokale talen. Het is dus niet de 

minderwaardigheid van lokale talen die Engels haar positie verleend, maar net de grote 

identitaire waarde die men aan de lokale talen hecht en waardoor er nood is aan een meer 

neutrale taal voor de formele sfeer. 
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 DEEL II: Afwijkende casus? Parent meeting Ndemban 

 LOKALE TAAL 

1 Lokale taal als de taal van het onderwijs 

In de casus die ik in de volgende hoofdstukken zal bespreken, wordt in de plaats van het 

Engels de lokale taal herhaaldelijk aangeduid als taal van het onderwijs. In de vorige 

interviews zagen we dat Engels beschouwd werd als de meest belangrijke onderwijstaal, 

waarnaast eventueel lokale talen voor verdere uitleg kunnen gebruikt worden. Op de meeting 

in Ndemban wordt echter lokale taal als voornaamste onderwijstaal gezien.  

Reeds bij aanvang van de meeting, voor de eerste vraag gesteld kan worden, stelt de 

gouverneur zich positiever op ten opzichte van lokale taal als onderwijstaal. Hij erkent het 

belang van Engels in het onderwijs, dat hij net zoals de ouder in de meeting van The Swallow, 

als noodzakelijk beschouwt. Toch ziet hij dit op een fundamenteel andere manier. Het leren 

van Engels is iets dat willens nillens moet gedaan worden en noodzakelijk is vanuit de wereld 

waarin men samen leeft. De huidige context noodzaakt het leren van deze taal, maar het leren 

van de lokale taal is desalniettemin belangrijker. 

 

3. K (x [my question x) 

4. G     [wo leŋ … Angalais kaŋo karaŋ … (2 sec) 

� it is that, learning the English language 

5. G xx diyaakuja fo ntelu sii duniyaa ñookaŋ 

� willy-nilly, we will must sit together in the world 

6. T hm 

 

Hoewel de gouverneur de noodzakelijkheid van Engels erkent, voegt hij hier meteen 

een bemerking aan toe (“but”).  

 

7. G bari ñna kaŋo 

� but our language 

fo ñiŋ ntelu karaŋ la beteke … … (1,8 sec.) 

� we have to learn this good/very well 

K: Kirsten 

G: Gouverneur 

T: Tolk/Gibba 

Fragment R 

 

Lokale taal moet volgens hem eveneens worden gestudeerd (“we have to”), en zelfs 
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“zeer goed”. Uit deze bijwoordelijke bepaling kunnen we opmaken dat ondanks dat beide 

talen moeten worden onderwezen, het leren van lokale taal van groter belang is voor de 

gouverneur dan het leren van Engels.  

Het leren van Engels is niet te vermijden omwille van de huidige wereld en de plaats 

van Engels hierin, maar het leren van de lokale taal (“our language”) is belangrijker.  

Ook in volgend fragment stelt een van de aanwezigen lokale taal duidelijk boven het 

Engels. 

 

224. T she said she ah she said also, ok, the Eng Eng English language 

it’s a foreign language 

225. K hm 

226. T it’s a for lang  

227. K yes 

228. T ok they will also want our language here/ to be taught in our 

schools the children will go to know their language very well 

than knowing somebody’s language when it is not which is not 

your t-your your language 

229. K (no) 

230. T yes, you should know your mother tongue you know your 

language very well .. than knowing somebody’s language more 

than your own language yourselves 

231. K ok 

232. T yes 

K: Kirsten 

T: Tolk/Gibba 

Fragment R 

 

Het is belangrijker je eigen taal of je moedertaal beter te kennen dan de taal van iemand 

anders. De vraag die we ons hierbij dan kunnen stellen is: waarom is het leren van de lokale 

taal belangrijker? In volgende hoofdstukken zal ik de verschillende gebruikscontexten 

bespreken waarvoor lokale taal als belangrijk onderwijstaal wordt bevonden. Zoals we zullen 

zien zijn deze dezelfde als waarmee Engels als onderwijstaal wordt geassocieerd, namelijk 

officiële taal, taal van de werkvloer en geschreven taal. Deze associaties spelen echter een 

andere rol dan in het discours rond Engels. Terwijl de formele sfeer en haar onderlinge 

verbondenheid het gebruik van Engels als onderwijstaal moest legitimeren, zijn deze 

gebruikscontexten voor lokale taal eerder doelmatigheden. Lokale taal moet worden 

onderwezen opdat ze de taal van de formele sfeer zou worden. 

Net zoals bij Engels, is het belangrijk te benadrukken dat deze geen doelmatigheden zijn 

voor lokale taal op zich. Elk van de hierna besproken associaties zijn een reden om lokale taal 

de taal van het onderwijs te maken, niet voor lokale taal globaal/algemeen in de samenleving . 
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De manier waarop (een) lokale taal in volgende paragrafen zal worden gerechtvaardigd is dus 

niet absoluut. Het is belangrijk dit op te merken, omdat we zullen zien dat lokale taal op 

verschillende manieren voor verschillende gebruikssferen wordt gerechtvaardigd. 
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2 Lokale taal als officiële taal 

In de uiteenzetting rond Engels zagen we dat deze vaak wordt verklaard als de officiële taal, 

m.a.w. de taal die in het parlement wordt gesproken, etc. Hoewel men erkent dat het gebruik 

van Engels problemen met zich meebrengt (Zie Karalang), gaat men het Engels voor deze 

functie toch blijven verdedigen. Engels moet als officiële taal beter en gemeenschappelijk 

onderwezen worden. 

In volgend fragment zien we dat dezelfde problematiek met het Engels wordt 

aangeklaagd, maar de gouverneur trekt hier andere conclusies uit. 

 

6. G bari ñna kaŋo 

� but our language 

fo ñiŋ ntelu karaŋ la beteke … … (1,8 sec.) 

� we have to learn this good/very well 

cause niŋ kuruntu xx … (1,37 sec.) 

� if you take 

hani dipiteebuŋo ñni beŋta jee .. 

� even our house of parliament if we meet there 

fo i ka meŋ bee jaŋ Angalais kaŋo le  

� speak they are doing that all here English language  

7. T uhum 

8. G ==hani ka meŋ fo jaŋ a maŋ ke British la nafaa ti te 

� even what they are saying here it is not happening at British 

benefit 

9. G uhum 

ntolu meŋ miŋ i be sii, ntule leng ntolu la nafaa 

� we who are sitting there, we it is our benefit 

 

Net zoals Karalang hierboven gaat de gouverneur, omwille van de weinige kennis die de 

meeste aanwezigen hebben van deze taal, het spreken van Engels in het parlement 

problematisch bevinden.  

 

saayiŋ itol ka meŋ kataa jee  

� for them who are going there 

ning itolu moo keme leŋ … taŋ kononto niŋ lulu be buke moy 

� if they are hundred persons it is … ninety-five are not 

hearing  

10. T ((stil)) uhum)) 

11. G fo moo lulu ka moy 

� only five people are hearing 

G: Gouverneur 

T: Tolk/Gibba 

Fragment R 
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Karalang haalt deze problematiek echter aan om aan te tonen waarom meer (schoolse) 

kennis in de lokale taal dan in Engels niet goed is en dat Engels dus verplicht moet worden 

onderwezen in het hoger onderwijs. 

 

11. Ka That there are ministers 

12. K Yes 

13. Ka in the cabinet 

14. K yes 

15. Ka when they are making cabinet meetings, they only use English  

16. K yes 

17. Ka they don’t know English that level … sometimes if certain 

debates come  

18. K [yes] 

19. Ka [they] can they they they feel bad because they say if if we can 

speak our mother tongue here I have said something that they’ll 

never forget 

20. K Ok 

21. Ka That means they have it in their hearts but still they can not use 

English to express it 

22. K Ok… 

23. Ka Do you understand? 

24. K Yes I under[stand] 

25. Ka So I think when from nursery school, primary school, and: 

highest ((snel)) secondary school)) if people can use the local 

languages and from high school to university and English 

compulsory it is going to be best 

Ka: Karalang 

K: Kirsten 

Fragment A 

 

De gouverneur doet hier net het omgekeerde. Hij gaat de problematiek van Engels in het 

parlement immers aanvoeren als een argument om lokale taal (“our language”) te spreken in 

het parlement en waarom deze dus “zeer goed” moet worden onderwezen (fragment R, r. 6). 

 

11. G fo moo lulu ka moy 

� only five people are hearing 

i ka meŋ te kacaa jang,  ntolu  nafaa le ba 

� What they are talking here, it’s not our interest  

a maŋ ntolu nafa 

� it’s not our interest 

woto ka ñna kaŋo fo jee  

� if we are speaking our language there  

wo leŋ kumataa diina ka wandi kaŋo taa, moo doo la muŋ, 

hajoo bee ba fo wandi kaŋo la 
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�that it is better (more the speaking) than taking somebody’s 

language, (-taa: subst. ww.), that from another person,  all 

affairs you say with somebody’s language 

12. T hm 

G: Gouverneur 

T: Tolk/Gibba 

Fragment R 

 

Terwijl Karalang de moeilijkheden met het Engels als taal van het parlement dus 

opzijschuift en een oplossing meent te vinden in het onderwijs, stelt de gouverneur deze 

problematiek als een meer fundamenteel probleem voor. Al verwijst de gouverneur hier 

eveneens naar het probleem van taalvaardigheid in het Engels, hij ziet de oorzaak van het 

probleem niet strikt onderwijskundig, maar ook identitair. 

Tot slot verklaart de gouverneur dat de kwesties die in het parlement worden besproken 

ook in de eigen (lokale) taal kunnen worden behandeld. Dat deze gebruikscontext voor lokale 

taal het “very well” leren van lokale taal moet legitimeren, toont volgens mij het belang van 

het onderwijzen van een taal voor het gebruik ervan in het parlement. Dit zien we ook in 

volgende fragmenten en in de bespreking van r. 19, in hoofdstuk vier ‘Lokale taal als 

onderwijstaal, officiële taal of taal van de “office”, etc. 

In Gibba’s vertaling van het betoog van de gouverneur komt de intrinsieke 

verbondenheid tussen beide duidelijk naar voren. 

 

44. T so the English langua[ge]  

45. X     [(x)]x ((stil))xx[x] 

46. T       [s]hould be t-spo should be 

taught in the schools but the local language should be taught in 

the schools ((luid) very well)) 

47. K o[k] 

48. T   [so] that whatever they are meeting they should meet in the 

local language so that everybody will hear 

49. K ok 

T: Tolk/Gibba 

X: Onbekende 

K: Kirsten 

Fragment R 

 

Ten eerste stelt hij dat lokale taal zeer goed moeten worden onderwezen op school, 

opdat (“so that”) men voor alles wat men bespreekt zou moeten vergaderen in de lokale taal, 

zodat (“so that”) iedereen het zal horen (waarmee hij volgens mij ‘begrijpen’ bedoelt). Dit 

categoriseren als “whatever they’re meeting” zie ik als een verwijzing naar het parlement en 
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de officiële taal.  

Ten tweede gaat hij het onderwijzen van Engels verklaren door haar gebruik als officiële 

taal. Engels moet worden onderwezen, omdat ze de officiële taal is.  

 

50. T you know the English language is our official language . we can 

not we can not deviate it we can not leave it out we have to be 

taught  it has to be taught in the schools  

T: Tolk/Gibba 

Fragment R 

 

Terwijl hij het onderwijzen van Engels dus gaat verklaren door het aangeven van 

verschillende oorzakelijkheden, gaat hij het onderwijzen van lokale taal eerder met 

doelmatigheden legitimeren.  

Dit zien we ook in volgend fragment, wanneer ik expliciet vraag of het volgens hen 

mogelijk is lokale taal of meerdere lokale talen als officiële taal te gebruiken. 

 

55. K and 

56. T ==ye:s  

57. K do you think it’s possible to use the local language as an official 

language, like different local languages? 

58. T uhum 

59. K as official languages? 

60. T a ya kofoon say a a a b-a b-a be possible laale bang amofing 

kaŋo wekena office langu-uh office kaŋo ti … 

� She asked me if it is possible the black language can be our 

official language? 

Kamma jaŋ na Angalais ka[ŋo fole fo xxx x hehe] 

� Because here we can speak English 

61. G           [a fa, a fa. a-afa x] possible x 

       � tell her, tell her, tell her (x) possible (x) 

62. T ha,[ ok� lachend 

63. X      [ye:s] 

64. T he said yes, it’s possible � lachend 

65. G it’s possible [(x x  x xx)] 

T: Tolk/Gibba 

G: Gouverneur 

X: Onbekende 

K: Kirsten 

Fragment R 

 

De gouverneur beantwoordt dit bevestigend, maar Gibba voegt hier opnieuw aan toe dat 

deze moet worden onderwezen opdat ze de officiële taal zal worden.  
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70. T yeah, English can be taught, .. but then the office language, one 

language can be can be it can be taught to be the official 

language 

T: Tolk/Gibba 

Fragment R 

 

Hoewel hij hier niet de term “lokale taal” gebruikt; is het duidelijk dat “office language” 

en “one language” tegenover het Engels hiernaar verwijzen. 

Met andere woorden lokale taal kan niet worden gebruikt om te vergaderen in het 

parlement of als officiële taal, indien ze niet wordt onderwezen. En indien Engels niet werd 

gebruikt in het parlement zou het niet moeten worden onderwezen. Wat we hieruit kunnen 

besluiten is dat de taal van het onderwijs en de taal van het parlement elkaar wederkerig 

beïnvloeden en rechtvaardigen. Terwijl Engels moet worden onderwezen omdat het wordt 

gesproken in het parlement, moet lokale taal net worden onderwezen opdat men zou 

moeten/kunnen vergaderen in de lokale taal. Er is dus een soort wederkerige causaliteit tussen 

beide gebruikscontexten. In hoofdstuk vier (Lokale taal als onderwijstaal, officiële taal of taal 

van de “office”, etc.) zal ik bespreken hoe men de overgang van Engels naar lokale taal als 

officiële taal dan ziet, en op welke manier ook de andere gebruikscontexten hiermee 

samenhangen. 
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3 Lokale taal als geschreven taal  

In volgend fragment zal ik aantonen dat net zoals bij het Engels als onderwijstaal het gebruik 

van lokale taal voor het onderwijs ook geassocieerd wordt met schrijven. Dit fragment is het 

vervolg op het fragment in hoofdstuk één, waarin men zich als grote voorstander van lokale 

taal toont. Hierop vraag ik dan of men werkelijk elk vak onderwezen wil zien in de lokale 

taal. 

 

233. K so to teach to give every subject that is given, like integrated 

studies, maths   everything in the local language? 

 

Net zoals de ouder, tijdens de parent meeting in The Swallow, lesgeven zonder het 

Engels als de geschreven taal onmogelijk acht, schijnt Gibba (de tolk) het schrijven hier als 

een noodzakelijk element van lokale taal als enige onderwijstaal zien. Mijn vraag of men elk 

vak onderwezen wil zien in de lokale taal, wordt door de tolk vertaald als een vraag over het 

schrijven en drukken van de leerboeken in lokale taal.  

 

234. T hm (a ko silang fosa karang doroŋ be si ke ñong wo ñaama 

safeero bee, buko ning bee kasafee, karang mooy be-la karang 

karangotaa bee safe ning a ñna ñaama mofing kaŋo la bang) 

� she said now the learning will be only will/can become like 

that (right) way and the whole writing, the whole (learn)books 

being written, the whole learners can learn, the whole book we 

have to write with our (way) black language 

235. X ah: 

236. K ==or only as sub[jects?] 

237. X yes 

238. # a[ha] 

T: Tolk/Gibba 

K: Kirsten 

X: Onbekende 

Fragment R 

 

Het gebruik van lokale taal als instructietaal schijnt dus zowel in het fragment uit The 

Swallow (fragment J) als hier geassocieerd te worden met schoolboeken en bijgevolg ook  

met schrijven. 

De idee dat alle schoolboeken in lokale taal zouden moeten worden geschreven wordt 

dan volmondig beaamd door de gouverneur en de andere aanwezigen (hetgeen we kunnen 

opmaken uit het instemmend geroezemoes).  
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239.  T   [ha] (keeñaa ñanta a ñanta le) 

� yes, we should/ we have to 

==(let us) hahaha, they said ye:s, yes ((luid) all books)) be 

written in the local lang[uage],  yes 

240. O       [(x)] 

241. X
2
  (xxx[x) 

242. T         [all books] to be written [in the local language] 

243. O         [(xx)]    [(xx xx)] 

244. T aha 

245. O (xxxxx xxxx [xxxx)] 

246. X
2
           [(xxx)] Apaay 

247. T ah? 

248. X
2
 (a fo a ye ko) 

� tell her that 

249. T ha 

� yes 

T: Tolk/Gibba 

O: Omar 

X
2
: Onbekende 

Fragment R 

 

Vervolgens wordt ook de vergelijking gemaakt met de “adult literacy” programma’s 

(waarvan er behoorlijk wat zijn in deze regio), waarbij men ook leert schrijven in de lokale 

taal. Handboeken moeten dus worden geschreven in de lokale taal zodat alle vakken in deze 

taal kunnen onderwezen worden. Er wordt echter geen expliciete reden gegeven waarom deze 

lokale taal moet worden gebruikt voor álle vakken en waarom dus alle handboeken in lokale 

taal moeten worden geschreven. 
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4 Lokale taal als onderwijstaal, officiële taal of taal van de “office”, etc.  

In volgend fragment zal ik aantonen hoe ook bij lokale taal (als onderwijstaal) de hierboven 

besproken gebruikscontexten met elkaar worden verbonden en, net zoals het Engels als 

onderwijstaal, zelfs in (wederzijds) causaal verband tot elkaar lijken te staan.  

Gibba stelt hier dat ondanks de huidige positie van het Engels lokale taal deze rol kan 

overnemen.  

 

1. T He said if we should have a full independence  

2. K yes 

3. T then in the long run, as it is now it can be left like this so that 

the official language can be English 

4. K ok 

5. T as it is now, but as time goes (on) while the children are 

learning their own lo lo local language  

6. K [uhum] 

 

Wanneer kinderen hun eigen lokale taal kunnen leren wordt het ook mogelijk deze na 

een tijd in te voeren als officiële taal. 

 

7. T [as time] goes on the official language can became to our own 

loc our own language 

8. K (x) 

 

En indien lokale taal de officiële taal wordt kan deze ook worden gesproken op kantoor. 

 

9. T so that we can speak there ah the local language in our offices .. 

10. K so [first] learn the local languages,  

11. T      [yes] 

12. K teach the local languages 

13. T yes 

14. K and than change [it (in x language)] 

15. T [and than change it yeah] in the future, because if if that is not 

so, than our independence is half independent we are 

independent and we are use using a foreign language  

16. K [hm] 

17. T [as] as an official language 

T: Tolk/Gibba 

K: Kirsten 

Fragment S 

 

Net zoals Fatou de voorkeur voor (fragment F) Engels in het onderwijs gaat verklaren 
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door het bestaand gebruik ervan als officiële taal en op kantoor, met als centraal element 

geschreven taal, gaat men in Ndemban het gebruik van lokale taal in onderwijs rechtvaardigen 

opdat deze ook als de officiële taal en taal voor de werkvloer zou kunnen aangenomen 

worden. 

 

18. K hm 

19. T but if time goes on (our) children are taught their own lo local 

language time goes on it will be ((luid) changed)) .. the office 

language will be our own language and when we have uhm 

meetings, our parliamentary meetings we can speak our own 

language there, because it is ourselves we are the one meeting 

with there we are not meeting with the British … you see, we 

are meeting with our own people aha[ha]ha 

20. K     [ok] 

T: Tolk/Gibba 

K: Kirsten 

Fragment S 

 

Zoals bij Fatou dus reeds even werd gesuggereerd, is het mogelijk om lokale taal voor 

de formele gebruikscontexten te gebruiken, indien deze wordt onderwezen. Net zoals Fatou 

meent dat men Wolof moet leren schrijven indien men deze lokale taal wil gebruiken voor de 

formele gebruikscontexten, beschouwt Gibba het onderwijzen van de lokale taal als een 

eerste, noodzakelijke stap in het institutionaliseren van lokale taal.  

 

28. F They will change, if the government is saying look in this 

society now we’re going to focus more on this everything is in 

maybe Wolof, written Wolof, because normally languages we 

speak them local but they are not written 

29. K Ok 

30. F ==you understand? people don’t learn it ah to write it, we just 

speak it verbally but its not written, but maybe [when it’s] 

31. K             [uhum] 

F: Fatou 

K: Kirsten 

Fragment F 

 

Omdat (formeel) onderwijs quasi gelijkgeschakeld wordt met geschreven taal (zie 

hoofdstuk drie) kunnen we hier zelfs voorzichtig opperen dat ook hier schriftelijk taalgebruik 

wordt geïmpliceerd. 
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5 Lokale taal als taal van de formele sfeer 

In bovenstaande hoofdstukken konden we zien dat wanneer men lokale taal als onderwijstaal 

wil, men deze met dezelfde gebruikscontexten gaat associëren als bij het Engels als 

onderwijstaal. Net zoals bij het Engels worden deze gebruikscontexten ook hier in onderling 

verband met elkaar gezien, waarbij lokale taal eerst moet worden onderwezen, opdat ze in de 

andere formele gebruikscontexten kan gebruikt worden, namelijk als officiële taal, als taal van 

de werkvloer en geschreven taal. 

Ook hier kunnen we dus besluiten dat lokale taal als onderwijstaal tot de formele sfeer 

wordt gerekend en gelegitimeerd. Net zoals Engels heeft deze dan een bijzonder 

geïnstitutionaliseerde status en kan ze gebruikt worden voor het schriftelijk taalgebruik.  

Toch zagen we dat de vernoemde gebruikscontexten een ietwat andere rol in het 

discours rond Engels als onderwijstaal spelen dan bij lokale taal als onderwijstaal. Wanneer 

we voorafgaand fragment beschouwen, zien we dat Engels wordt onderwezen omwille van de 

formele sfeer, maar lokale taal moet worden onderwezen opdat ze de taal van de formele sfeer 

zou worden.  

Terwijl men het onderwijzen van Engels verklaart door het aanduiden van deze 

gebruikscontexten als oorzakelijkheden, zijn deze bij het onderwijzen van lokale taal dus 

eerder doelmatigheden. Deze zijn slechts een verklaring waarom lokale taal moet onderwezen 

worden.  

De vaststelling dat dezelfde criteria, waarmee Engels in de andere interviews 

gerechtvaardigd wordt voor onderwijs, ook voor een eventuele lokale taal in deze rol geldt en 

dat de taal van de formele sfeer ook kan worden omgevormd door onderwijs, is bijzonder 

relevant voor het analyseren van de al dan niet symbolische waarde van Engels in Gambia. 

Een taal is niet op zich geschikt of voorbestemd als taal van de formele sfeer of onderwijstaal, 

de functionaliteit van een taal kan worden gevormd naargelang het gebruik dat men ermee 

beoogt. Zo is Engels dan wel de huidige taal van de formele sfeer (en moet ze voorlopig 

onderwezen worden), maar ook lokale taal kan deze rol overnemen. Indien lokale taal wordt 

onderwezen zal ook deze geschikt worden voor de functie van officiële taal, taal voor de 

werkvloer en schriftelijk taalgebruik. 

De vraag is dan waarom men wil dat lokale taal de taal van de formele sfeer wordt. 

Zoals we in het eerste fragment duidelijk hebben gezien, is vooral het identiteitsaspect van 

“our language” tegenover Engels als “their language” hier van belang. Als dusdanig kunnen 
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we lokale taal voor de formele sfeer als een soort “gemeenschappelijke” lokale taal tegenover 

het Engels als buitenlandse taal gedefinieerd zien. Dit zal ik in volgend hoofdstuk verder 

behandelen.  
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6 Engels als buitenlandse taal 

De vraag die ons hier dan rest is: waarom wil men lokale taal als taal van de formele sfeer 

zien? Het antwoord hierop kunnen we duidelijk vinden in volgend fragment en wat meer 

impliciet in de andere fragmenten. 

Terwijl hierboven Engels grotendeels niet identitair werd opgevat (het huidige belang 

van Engels wordt slechts indirect geassocieerd met de Britse kolonisatie), zien we dat de 

gouverneur dit wel gaat doen. Zo gaat hij het gebruik van Engels in het Gambiaanse 

parlement net met deze identitaire argumentatie afwijzen.  

Het gebruik van Engels in het parlement wordt in contrast geplaatst met het feit dat de 

vergaderingen die hier belegd worden niet in het voordeel van de Britten zijn.  

 

6. G bari ñna kaŋo 

� but our language 

fo ñiŋ ntelu karaŋ la beteke … … (1,8 sec.) 

� we have to learn this good/very well 

cause niŋ kuruntu xx … (1,37 sec.) 

� if you take 

hani dipiteebuŋo ñni beŋta jee .. 

� even our house of parliament if we meet there 

fo i ka meŋ bee jaŋ Angalais kaŋo le  

� speak they are doing that all here English language  

7. T uhum 

8. G ==hani ka meŋ fo jaŋ a maŋ ke British la nafaa ti te 

� even what they are saying here it is not happening at British 

benefit 

G: Gouverneur 

T: Tolk/Gibba 

Fragment R 

 

Het spreken van Engels wordt dus (impliciet) geassocieerd met de Britse identiteit, 

waardoor het spreken van deze taal in het parlement absurd bevonden wordt. Het feit dat men 

momenteel Engels spreekt, waardoor slechts een minderheid begrijpt wat er wordt gezegd, 

zorgt er volgens de gouverneur dan voor dat dit niet in “hun” belang is. Terwijl dit eigenlijk 

wel zo zou moeten zijn. Deze tegenstelling tussen taal en identitaire gebruikscontext/waarde 

zet de gouverneur extra in de verf met zijn woordkeuze. 

Zo spreekt hij niet zomaar over het parlement maar over “our parliament”, waar men 

Engels spreekt en stelt dit als dusdanig tegenover “British benefit” Ook zien we dat in r.6 tot 

r.8 zowel “English language” als “British benefit” (en op r. 11 “it’s not our interest”) steeds 
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naast “here” wordt geplaatst, terwijl dit in r. 9 en 11, gewoon “there” blijft. Deze buitenlandse 

categorieën (“English” en “British”) contrasteren dan met “here” als verwijzing naar Gambia. 

 

9. G uhum 

ntolu meŋ miŋ i be sii, ntule leng ntolu la nafaa 

� we who are sitting there, we it is our benefit 

saayiŋ itol ka meŋ kataa jee 

� now for hem who are going there 

ning itolu moo keme leŋ … taŋ kononto niŋ lulu be buke moy 

�if they are hundred persons it is … ninety-five are not hearing  

10. T ((stil)) uhum)) 

11. G fo moo lulu ka moy 

� only five people are hearing 

i ka meŋ te kacaa jang,  ntolu  nafaa le ba 

� What they are talking here, it’s not our interest  

a maŋ ntolu nafa 

� it’s not our interest 

 

Deze tegenstelling komt eens zo duidelijk naar voren in het besluit dat hij hier maakt. 

Het spreken van lokale taal in het parlement, is beter dan de taal “van iemand anders” te 

spreken.  

 

woto ka ñna kaŋo fo jee  

� if we are speaking our language there  

wo leŋ kumataa diina ka wandi kaŋo taa, moo doo la muŋ, 

hajoo bee ba fo wandi kaŋo la 

� that it is better (more the speaking) than taking somebody’s 

language, (-taa: subst. ww.), that from another person,  all 

affairs you say with somebody’s language 

12. T hm 

13. G ntolu fo ntolu falaa la fo ŋŋa hajoo ka fo niŋ ñna kaŋo la 

� We say we also can speak affairs through/with our language 

G: Gouverneur 

T: Tolk/Gibba 

Fragment R 

 

Hij benadrukt deze verwijzing naar Engels als de taal van iemand anders door deze twee 

maal te herhalen. Engels wordt hier op twee wijzen identitair afgewezen, ten eerste als de taal 

van de Britten en ten tweede meer algemeen als de taal van “iemand anders”, niet van henzelf. 

De vraag is dan welke partijen de gouverneur hier bedoelt met “we” en “our” tegenover 

Engels en “somebody’s language”. Dit zal ik verder bespreken in  volgend hoofdstuk. 
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7 Lokale taal als “Gambian place language”, “black language” vs. Engels als 

buitenlandse taal 

Zoals we in vorig hoofdstuk hebben gezien wordt Engels afgekeurd voor het parlement op 

basis van haar Britse identiteit. Deze Britse identiteit wordt hier tegenover “our language” en 

“we” geplaatst. De vraag is dan wie men hiermee bedoelt. 

Gezien het over het parlement gaat, lijkt het waarschijnlijk dat “we” gaat over de 

Gambiaanse volksvertegenwoordigers en de bevolking (“our interest”). Ook in de volgende 

fragmenten zien we dat er men een zekere identiteit verbindt aan de lokale taal en deze als 

dusdanig rechtvaardigt voor de formele sfeer en het onderwijs.  

Zo gaat Gibba, de tolk, in volgend fragment, niet mijn terminologie als interviewer van 

“local language” aanhouden in zijn vertaling van mijn vraag, maar overschakelen naar de 

term “the black language” 

 

57. K do you think it’s possible to use the local language as an official 

language,  like different local languages? 

58. T uhum 

59. K as official languages? 

60. T a ya kofoon say a a a b-a b-a be possible laale bang amofing 

kaŋo wekena office langu-uh office kaŋo ti … 

� She asked me if it is possible the black language can be our 

official language? 

Kamma jaŋ na Angalais ka[ŋo fole fo xxx x hehe] 

�Because here we can speak English 

K: Kirsten 

T: Tolk/Gibba 

Fragment R 

 

Op deze manier worden Engels en lokale taal dan in de tegenstelling “black language”-

“white language” geplaatst, waarbij deze eerste de officiële taal moet worden. Ook hier 

kunnen we ons dus weer de vraag stellen: wat wordt er bedoeld met “black language”. Deze 

nogal brede categorisering, die herhaaldelijk wordt gebruikt, kan immers naar veel talen 

verwijzen.  

Daarnaast zien we dat ondanks mijn voorstel voor meerdere lokale talen (“different 

local languages as official languages”) als officiële talen, Gibba een enkelvoudige 

taalcategorie aanhoudt.  

Dit zien we opnieuw op r. 70 waar Gibba stelt dat in de plaats van het Engels één 

(lokale) taal kan worden onderwezen als de officiële taal. 
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70. T yeah, English can be taught, .. but then the office language, one 

language can be can be it can be taught to be the official 

language 

T: Tolk/Gibba 

Fragment R 

 

Ook hier wordt er dus een zekere enkelvoudigheid van de lokale formele taal 

geïmpliceerd. Het voorstellen van een taalverzameling als één taal is op zijn minst 

merkwaardig en wordt in de verschillende categorieseringen herhaald. 

Dit zien we ook in volgend fragment waar er wordt gesproken over de “Gambian place 

language”.  

 

201. X
3
 (kuch ka ka i mung ñong la karang fo ti) 

� she’s talking about what she learned 

202. T ((traag)) uhum)) 

203. X
3
 (ntule meng bi jang, ntul mang taa karang ma/) 

� we who are here, we don’t go to learn 

204. T ha:: 

205. X
3
 (bankoo dingo mung la karango fote) 

� ?????????????????? 

206. T uhum 

207. X
3
 (gambian dingo leng) 

� the Gambian members (citizens) it is 

208. T uhum 

209. X
3 

adun Gambia kammo .. ntul fanaang lafita long, fanka wo 

karang)  

� the Gambian place language, we will also want to learn, we 

also will try learn that 

210. T uhum 

211. X
3
  (i ka ning doo ming karang mang ye o mang ye mofing kang ti 

moo) 

� what they are doing that learning it is not for the black 

people 

212. T (foroon kang ntataa ha) 

� it’s not us, yes 

213. X
3
  (wo/ itul lafita le Gambia kaŋo karang) 

� they want to learn them the Gambian language 

214. T uhumuhum 

215. X
1
   (bayiri Gambian dingo leng) 

�  hence/since they are Gambian members  

216. T uhm 

217. X
1
  (i be karang kang Gambia jang) 

� They are learning in Gambia here 

218. T uhum 

219. K hm 
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220. X
3 

(i Gambia kaŋo karang) 

� they learn in Gambian language 

221. T (i Ga[mbia] kaŋo kar[ang)] 

� they learn in Gambian language 

222. X         [ha] 

223. X
3     

[ha] 

X
3
: Onbekende 

T: Tolk/Gibba 

K: Kirsten 

Fragment R 

 

De taal van de Gambiaanse (“Gambian place language”) of zwarte bevolking (“black 

man’s language”) moet worden gebruikt voor de formele sfeer niet de Britse taal. Deze 

identaire bepalingen van de taal voor de formele sfeer zijn echter wat vreemd, gezien geen 

enkele van deze groepsidentiteiten (Gambiaanse bevolking of zwarten) gebruik maken van 

één taal. Er zijn meerdere lokale talen in Gambia en zeker meerdere zwarte talen, maar in 

deze context gaat men toch alleen deze ruimere groepsidentiteiten relevant maken.  

Welke lokale taal dan tegenover dit Engels moeten worden geplaatst blijft onbepaald. 

Ook in de andere omschrijvingen van deze tegenstelling zagen we dat er een brede 

categorisering wordt aangehouden. Alleen de tegenstelling “onze (Gambiaanse of zwarte) 

taal” versus het “Engels” wordt hier dus relevant gemaakt.  

Het categoriseren van lokale taal als één taal tegenover het Engels beschouw ik als 

kenmerkend voor het discours dat men hier voert. Men wil niet specifiek zijn rond lokale taal 

of talen van de formele sfeer, slechts deze bredere identitaire (nationale of raciale) 

tegenstelling wordt relevant gemaakt voor de taalkeuze. De verschillende etnische identiteiten 

die lokale taal dan nog draagt doen hier niet ter zake. Men gaat hier dus opzettelijk niet 

specificeren en maakt maar één gemeenschappelijke identiteit relevant, namelijk de nationale 

of zwarte identiteit. 
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8 Lokale taal als meerdere talen van etniciteit of tribalism 

Pas wanneer ik uitdrukkelijk vraag welke taal deze lokale taal dan concreet moet zijn, zie we 

dat men omwille van de verschillende etniciteiten de voorkeur geeft aan het gebruik van 

meerdere lokale talen voor de formele sfeer. 

 

292. K and like here (if they [can they if they can uhm be) taught] Jola 

or Mandinka 

K: Kirsten 

Fragment R 

 

Ook hier gaat men verwijzen naar het probleem van “tribalism” met lokale taal.  

 

346. T what he said is uhum he said it will work, they don’t want to be 

tri-tribalistic .. 

347. K (yes) 

348. T that means they don’t want to point out to sa:y let this language 

be taught in the schools only 

349. K ==hm 

350. T because here is a mixed culture  

 

Terwijl men in bovenstaand discours schijnt uit te gaan van een uniforme Gambiaanse 

identiteit en taal, erkent de gouverneur hier dat er een “gemengde cultuur” is, met (bijgevolg) 

ook verschillende talen.  

 

351. K hm 

352. T you see? different tri-tri(bes) different tribes so they cannot 

suggest to sa:y let this language be taught in the schools 

353. K yes 

354. T because if that should happen you know the other tribes will say 

that they’re underrated  

355. K ==hm 

K: Kirsten 

T: Tolk/Gibba 

Fragment R 

 

Er zijn meerdere etniciteiten of “tribes” die samenleven in de Gambiaanse maatschappij 

en deze worden elk met een eigen taal geassocieerd. Indien men dus één lokale taal selecteert 

voor het onderwijs, zou men automatisch de andere “tribes” discrimineren. 
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356. T you know they are (x) they are now you know (you see) if you 

ask now we speak this language 

357. K hm 

358. T ==let it be the official language so the other tribes will say this 

(see to it) that they’re underrated now, 

359. K yes 

360. T but now if now the policy should come over with this this-the 

languages (they) are spoken in the schools so that the Jolas will 

learn their Jola language, the Mandinkas will learn their lang 

their Mandinka language, the Wolofs will also learn their Wolof 

language the(x) the the other tribes will also learn through their 

(own) also through their language that would be better …  

 

Een goed beleid volgens hem zou er dan voor moeten zorgen dat elke taal word 

onderwezen op school, zodat elke bevolkingsgroep zijn eigen taal zou kunnen leren. 

 

because at first here Gamb-in the Gambia here English was at at 

at (news) English was the first euhm euhm e:h to (speak x) to 

(x) broadcast hé? 

361. K uhum 

362. T then you have the Wolof then the Mandinka .. but there is 

somebody who came over and said now the e Wolofs will start 

then the Mandinka and then the Wolof eh the the then the Wolof 

comes late time so you see that changes may bring con conflict 

which(x) tribalistic tribalist (tribulations) too much of war, 

conflicts and the like which we don’t want to happen in the 

Gambia, 

363. K ok 

 

 

Ook in Ndemban is men dus bang voor de gevolgen van een ondoordachte lokale taal-

in-onderwijsbeleid. Net zoals in de andere scholen erkent men de “tribalism” problematiek. 

 

364. T ye:s 

365. K so (x) 

366. T so 

367. K euhm everything should be taught in many loc[al languages?] 

368. T           [(enough) man]y 

local languages yeah 

369. K in every school? 

370. T in any in in every school ye:s 

371. G (every division) or 

372. T every region or every school yeah 

T: Tolk/Gibba 

K: Kirsten 

Fragment R 



 106 

Er moeten genoeg lokale talen worden onderwezen opdat er geen “tribalism” problemen 

ontstaan. De vraag is dan hoe dit juist moet georganiseerd worden. Moeten alle lokale talen 

worden onderwezen op elke school of in elke regio? Of een taal per regio? Het antwoord op 

deze vraag is niet helemaal duidelijk en wordt tijdelijk onderbroken door een andere 

aanwezige. 
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9 Lokale talen als area languages? 

Hierna neemt Sonko opnieuw het woord en doet een poging om het antwoord te 

herformuleren. Hij legt deze verdeling per regio uit als “area languages”. 

 

448. S ==alright, now here we have different regions 

449. K hm 

450. S in every region  

451. S there is .. a: langu[age which is] 

452. T        [(xx xx)] 

453. S widely [spoken] 

454. T  [spoken] hm 

455. S or a major language in every region there is a major language  

456. T uhum 

 

Sonko stelt voor dat men een breed gesproken of meerderheidstaal per regio aanduidt en 

onderwijst. Zo stelt hij voor de Kombo’s (het oostelijke deel van de “Western” divisie, zie 

kaart 3) het Wolof voor. 

 

457. S so I think what these people are trying to recommend  

458. K hm 

459. S is that in e:very region they look for the major language  

460. K hm 

461. S which … (1,3 sec) the … a:h the the the the [the the] 

department of state.. 

462. X        [(be taught)] 

463. S could recommend that is taught … in the school …)) 

464. K ok, ..          [(xxx)] 

465. S ==rather th[an teaching] all the languages  

466. K yes 

467. S like in the Kombos .. you can say ok 

468. T ==Wolof  

469. S let’s [te]ach in … 

470. T         [(x] 

471. K ((stil)) ok)) 

S: Sonko 

K: Kirsten 

T: Tolk/Gibba 

X: Onbekende 

Fragment R 

 

Toch schijnt hij er niet in te slagen voor elke regio één taal te selecteren.  
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472. S in i-in in in Wolof …(now you) come to ah the western region 

here .. 

473. K hm … (1,89 sec) 

474. S Mandinka or Jola 

475. K hm 

476. S because these two languages are the most widely spoken 

languages in th-this area 

477. K ok 

478. S you go up river 

479. K hm 

480. S say .. 

481. G Fu[la::], ..  

482. S      [Pulaar] or [(xxx)] 

483. G   [Serahule:] 

484. S you see? .. I think this is what they are trying to recommend 

485. K so not every language in the class, but … per region, like for 

example in Belgium 

486. T uhum 

S: Sonko 

K: Kirsten 

T: Tolk/Gibba 

G: Gouverneur 

Fragment R 

 

In de “Western region here”, waarmee hij volgens mij verwijst naar de Foni-districten 

van de “Western” divisie (zie kaart 3), selecteert hij twee wijd gesproken talen en ook meer 

landinwaarts stelt hij twee mogelijke talen voor. Het feit dat zowel de gouverneur als Gibba 

hem bijvallen in het selecteren van mogelijke talen, toont aan dat zij akkoord gaan met een 

dergelijke regeling (r.481-483 en r. 468, fragment R). Toch schijnt het selecteren van één 

meerderheidstaal niet evident te zijn. 

Het probleem om één taal te selecteren zien we ook wanneer ik wat later opnieuw vraag 

welke taal men dan in de school van een Ndemban wil gebruiken.  

 

63. K so what language 

64. T you see? 

65. K can be used in this school then? 

66. T ah ok ($VERTALING$) 

67. X (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx?) 

68. T Yeah, he’s asking whether you know it could be more-two or 

one 

K: Kirsten 

T: Tolk/Gibba 

X: Onbekende 

Fragment T 
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Ook hier vraagt iemand uit het publiek of het er één of twee mogen zijn. De gouverneur 

pikt hier dan weer op in en gaat de idee van een meerderheidstaal als legitieme onderwijstaal 

toch ook problematiseren (volgens de vertaling van Gibba). 

 

105. G (xxxxxx xxxx) no … 

106. T He said now they can not it will be very you know difficult for 

them to discuss to say to select one language to be spoken in the 

schools because he doesn’t know they don’t want to point out 

one cause here in the village here the Jolas are more than the 

other language or tribes you have the Jolas, than you have the 

Fulas, than you have the Mandinkas 

107. K uhum 

 

Hij duidt Jola aan als de onbetwiste meerderheidstaal (“cause here in the village here the 

Jolas are more than the other language or tribes”), de taal waar ook zijn voorkeur naar gaat. 

 

108. T so but if he if he’s asked for him he will say the Jola 

109. K ok  

 

Desondanks meent hij dat zelfs in het geval van Ndemban, waar er een duidelijke 

meerderheid van Jolas is, het probleem van “tribalism” de kop kan opsteken. Hij wil zich niet 

uitspreken over een lokale onderwijstaal, omdat hij anders zou worden beschuldigd van 

partijdigheid
4
.  

 

110. T but what of the other languages what would they say they will 

say that now what he is trying to bring some sort of a tribalism 

he’s trying to have the Jolas and then leave us leave us behind 

he said now it is left to the government the policy makers 

they are making the policies let them decide as to which 

language to be the medium of the official language or to be 

taught in the school . yes because other 

111. K and other people think?  

112. T and other people yeah 

K: Kirsten 

T: Tolk/Gibba 

G: Gouverneur 

Fragment T 

 

Men wil en kan dus niet specificeren en besluiten welke taal er moet worden 

                                                

4
 De gouverneur rekent zichzelf ook voor tot de Jola etnie.  
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onderwezen (r. 114 en r. 121). Toch meent hij dat er een taal kan worden geselecteerd, maar 

dan niet door henzelf, maar door de overheid. 

 

113. ? ((luid) fine xxxx xxxxxx  xxxxxx xxxx)) 

114. T they don’t want to they don’t want to be (xxx) be they don’t 

want to be specific to say  this language be spoken but 

115. G ha! 

116. T That’s it, but then let the local language be taught in the schools 

117. G ha (xxxx) 

118. T yeah let the local language be taught in the schools but  

119. X (xxxxxx xxxxx) � iemand uit publiek 

120. K hm  

121. T they can not decide as to say let this language 

122. X (xxxx western region xxxxxxx xxxx) � iemand uit publiek 

123. T be the the leading language and ... 

124. X (xxxxxx xxxxx xxxxx) � iemand uit publiek 

K: Kirsten 

T: Tolk/Gibba 

G: Gouverneur 

X: Onbekende 

Fragment T 

 

Dit inroepen van de overheid als bevoegde instelling om deze nogal gevoelige 

beslissing te maken zien we niet alleen in dit fragment, maar ook in de rest van de meeting. 

De rol van de regering bij dit lokale taalbeleid zal in volgend hoofdstuk aan bod komen. 
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10 Lokale taal van de formele sfeer en neutraliteit 

In dit hoofdstuk zal ik aantonen op welke manier ook in dit discours rond lokale taal voor de 

formele sfeer belang wordt gehecht aan een zekere neutraliteit. Terwijl men blijft vasthouden 

aan de idee van lokale taal als taal van de formele sfeer (onderwijstaal, officiële taal, etc.), wil 

men geen expliciete uitspraken doen over wélke taal of talen deze moet zijn. In volgende 

fragmenten zullen we ook zien dat deze beslissing vaak wordt overgedragen aan de regering 

of de beleidsmakers als neutrale instantie of scheidsrechter.  

Men zegt bereid te zijn het besluit dat dezen dan nemen te aanvaarden. 

 

79. T he said if the policy makers say decide on to any language that 

they’re gonna decide to be the official language  

80. K hm 

81. T they’ll not dispute it  

82. K ok 

83. T ok, but that they will not say that (it go) because this is the 

language now we are not going to say that language we will 

going to be speak only the Jola language 

84. K ok 

 

Zelfs wanneer de regering een andere taal dan die van henzelf selecteert als officiële taal 

zal men deze beslissing niet aanvechten.  

 

85. T no, they’ll not dispute it .. and they’re not going to (say first) 

and then cause you know their language is not selec[ted] 

86. K        [ok] 

87. X alright as the official language so we are not going to accept 

that 

88. K o[k] 

89. T   [no] 

90. K but will [they like it?] 

91. T              [they’ll always comply] 

92. T they will like it  

93. X ee! 

94. T yes ($VERTALING$) 

95. G ($ANTWOORD$) 

T: Tolk/Gibba 

K: Kirsten 

X: Onbekende 

G: Gouverneur 

Fragment V 
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Ik vraag hen dan of men hiermee wel tevreden zal zijn, waarop de gouverneur 

antwoordt dat men dit alvast verkiest boven het Engels als officiële taal. Zo vertaalt Gibba dat 

men Engels wel aanvaard heeft als officiële taal, zelfs al is deze niet hun eigen taal. Waarom 

zou men zich dan verzetten tegen een willekeurige nationale taal voor deze functie. 

Hier wordt dan opnieuw enkel de tegenstelling “our language” tegenover “foreign 

language” of Engels relevant gemaakt. Met “our language” en “our local language” bedoelt 

men hier dus alle nationale talen. Terwijl de eigen taal (“their language”) op regel 85 dus nog 

verwijst naar het Jola als groepsidentiteit, refereert men op regel 96 met de eigen taal (“our 

language”) plots naar de nationale groepsidentiteit. Dit naar voren brengen van verschillende 

identiteiten toont dan aan welke men relevant vindt ten opzichte van deze kwestie. Niet zozeer 

wélke lokale taal is van belang, eerder het feit dat men lokale taal gebruikt voor de formele 

sfeer en geen Engels of andere buitenlandse taal. 

 

96. T he said we are taught the Jo the English language which is not 

our language it’s a foreign language and we accept it 

97. K uhum 

98. T ==why not the other language that is our long langua local 

language here? 

99. K hm 

100. T ==you see? do you see it? Because we don’t want to say that we 

don’t want this language (xx) than be any differentiation that’s 

what-that’s why, yes, 

101. G alright? 

102. K [ok] 

T: Tolk/Gibba 

K: Kirsten 

G: Gouverneur 

Fragment V 

 

Ook al vreest men dus voor “tribalism”, zelf beweert men zich bij elke keuze van lokale 

taal door de regering te kunnen neerleggen en te aanvaarden. 

 

103. T [so] we always have to accept it, hence English is [brought and 

we are taught] 

104. K                 [but you can]  

105. T through this 

106. K you can accept it .. but is your heart with it? 

107. T you can accept it but? 

108. K ==you can accept  

109. T uhum 

110. K the decision by the government, 

111. T uhum 
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112. K but does your heart feel the same 

113. T aha 

114. K you can accept it 

115. T uhum 

116. K you can do it .. but will you féél very motivated to do? 

117. T uhum ($VERTALING$) 

118. G ($ANTWOORD$) 

 

Wanneer ik nogmaals vraag of men hiermee dan werkelijk tevreden zal zijn of dat men 

gewoon bereid is dit te aanvaarden, neemt men hier nog een radicaler standpunt in. Taal doet 

er niet toe, zolang je zelf weet “wat je moet doen”. Men zal de regering steunen, welke taal 

deze ook selecteert. Taal wordt gerelativeerd als slechts een communicatiemiddel.  

 

119. T he said that language is language doesn’t matter,  

120. K hm 

121. T but just you know what you are supposed to do, that’s what, that 

is it, so language doesn’t matter even if it they (x) any language 

they select they will adhere to the government and accept that 

language, but [just know] 

122. K   [so if] 

123. T what you know what you are supposed to and you do that and 

that’s (sort of) thing  

124. X [((stil)) (xx) is] better now))) 

125. T language is just taught to communicate 

126. T no[t so?] yes 

127. K     [hm] 

128. T yes 

T: Tolk/Gibba 

K: Kirsten 

X: Onbekende 

Fragment V 

 

168. T that person want to communicate? He doesn’t want you to 

communicate .. there’s [no] communication,  

169. K      [yes] 

170. T there’s a barrier there 

171. K [but is it then xx or?] 

172. T y[ou see? This what we don’t want] it .. you see? 

T: Tolk/Gibba 

K: Kirsten 

Fragment V 

 

Men moet nu eenmaal toegevingen doen bij taal om te kunnen communiceren met 

elkaar (r.139-170, fragment V). Net zoals men het Engels in de andere gevallen als een 

neutraal en handig taalmiddel deproblematiseert, gaat men ook hier een door de overheid 
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aangestelde lokale taal etnisch deproblematiseren. Slechts de waarde van deze taal als 

communicatiemiddel en niet als etnisch kenmerk is van belang. 

 

173. K you don’t want? 

174. T (you know) this is why they don’t want you too to to be 

selective to say now they want only this language to be spoken 

here .. (uhum)? 

 

Toch wil men deze identitaire toegeving niet doen voor het Engels, als buitenlandse taal. 

Hoe dan ook, lokale taal moet worden onderwezen zonder te specifiek te worden welke, waar.  

 

175. K but do they like the uh local language to be selected? or English 

language or the English language? 

176. T I think they have said that yeah [(that they don’t want)] 

177. G            ((erg luid))  [afa!x xxxx] xxx xxx xxx xxxxx 

[xxx)) 

178. T [yes,] (they said) they they’ll they told you that you know the 

local language to be taught in the schools  

179. K they’re [not particular about]  

180. T   [and the children take that]  

181. K which local language? 

182. T ==they’ll not be particular, they told you yes, yes they prefer 

local languages yeah yeah this it 

183. G ==we have telld them already  

184. T [yes] 

185. G [you want] (x xx xx) 

186. K [ok] 

187. G [be]cause we have told you 

188. T uhum 

189. K (xx) 

190. G (x) you don’t like that? (you x) 

T: Tolk/Gibba 

K: Kirsten 

G: Gouverneur 

Fragment V 

 

Ook Sonko vat dit tot slot zo (aan het einde van de vergadering) samen.  

 

205. S yes, can we just rap up and … now what they are ex 

emphasizing 

206. T haha 

207. S that you know they don’t [((traag)) mind what]  

208. T           [yeah, they know there’s another 

meeting]  

209. S local language to be s you know selected 
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210. T as the official language 

211. S but 

212. T yes 

213. S ==let there be local language 

214. T be [taught in the schools] 

215. S      [to be taught] in schools 

216. K ok 

 

Men geeft er niet om welke lokale talen er worden geselecteerd (door de overheid, zoals 

Gibba toevoegt; zie r. 218) als officiële taal, zolang de lokale talen maar worden onderwezen. 

 

217. S alright? They don’t mind whether you you you select [Manjago 

or any other] 

218. T            [whatever 

the Government, the policy] [selects 

219. G     [(xx xx [xxx] [x xx)] 

220. T       [yes] 

221. T                [but any] other 

language you will speak you you you feel proper for them to 

learn in school .. that’s that 

222. T uhum 

223. S alright? 

224. T uhum 

225. S but .. let .. local language be taught in schools 

226. K ok  

227.  

S: Sonko 

T: Tolk/Gibba 

K: Kirsten 

Fragment V 

 

Sonko meldt hier ook nog dat dit bij voorkeur de “most widely spoken” taal per regio 

zou moeten zijn. Door dit als “bij voorkeur” de beste selectiemethode te noemen, gaat ook hij 

afstand doen van absolute uitspraken over de geschikte lokale taal of talen voor de formele 

sfeer. 

 

228. S but we must not loose sight 

229. T uhum 

230. S That in ((luid) every)) region 

231. K uhum 

232. S == there is a language which is widely spoken in that area 

233. K hm 

234. S so preferably .. in every region 

235. K hm 
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236. S alright? .. the mo::st widely spoken language should be selected 

… (1,35 sec.) this is what they are saying 

S: Sonko 

T: Tolk/Gibba 

K: Kirsten 

Fragment V 

 

Het feit dat hij hier de gebiedstaal als meest “breed” gesproken taal aanduidt en niet als 

“major language” (de grootste of belangrijkste taal) beschouw ik eveneens als een belangrijk 

onderscheid. Doordat hij de “area langauge” hier categoriseert als lingua franca, gaat hij deze 

niet als de meest dominante of belangrijkste taal voorstellen, maar als het meest gebruikte 

communicatiemiddel onderling. Ook in deze laatste uitspraak kunnen we dus een zekere 

voorkeur voor neutraliteit van de formele lokale taal bemerken. 

We kunnen hier besluiten dat zelfs wanneer men toegeeft het Jola als formele lokale taal 

te verkiezen, men hierover geen formele uitspraken wil doen. De beslissing welke lokale talen 

worden onderwezen, enz. wordt overgelaten aan de overheid als een soort bevoegde, neutrale 

instelling. 
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11 Formele lokale taal vs. etnische lokale talen 

Tot slot zal ik in volgend hoofdstuk nagaan in welke mate men het gebruik van een arbitraire 

en neutrale lokale taal in de formele sfeer verzoent met de eigen etnische lokale taal. Zowel in 

het eerste deel als in dit deel werd de etnische associatie van lokale taal problematisch 

beschouwd (“tribalism”). Zoals we hierboven hebben gezien ontdoet men lokale taal voor de 

formele sfeer, voor een groot deel van deze etnische bepaaldheid. Maar hoe ziet men dit dan 

ten opzichte van hun eigen etnische lokale taal? Is het spreken van een andere lokale taal te 

verzoenen met de eigen etnische identiteit? 

Hier blijkt dan een moeilijk evenwicht te zijn tussen het spreken van Jola en het 

behouden van je eigen etniciteit. Gibba antwoordt eerst dat de taal die je spreekt je etniciteit 

nooit kan veranderen.  

 

5. K (it’s not because you) speak Mandinka you are (xxx) or do they 

feel (xx) 

6. T  no but it is we still feel as 

7. K but why 

8. T (x) shall never change, your language will not change that, the 

language you your language language you are speaking will not 

change what your tribe is it’s not possible .. you are a Jola and 

you speak Mandinka you are still a Jola (xxxxx) yes 

9. K (how come) why is it so important you still speak Jola.. 

10. T hm 

 

Wanneer ik vraag waarom dan wel Jola zo belangrijk wordt gevonden antwoordt de 

gouverneur dat het toch mogelijk is dat taal je “tribe” verandert.  

 

11. K why do they feel it’s so important you people speaking Jola? 

12. T hm 

13. K ==because if you know from yourself that you are Jola 

(everybody knows x x xx) why is it so important to speak Jola? 

14. T ah ($VERTALING$) 

15. G ($ANTWOORD$) 

16. X (wo torla doolee amo) 

K: Kirsten 

T: Tolk/Gibba 

G: Gouverneur 

X: Onbekende 

Fragment V 

 

Zonder dat ik hier al te diep op inga, geeft de gouverneur initieel aan dat het mogelijk is 
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dat taal je etniciteit verandert. Indien je geen Jola meer kent zal je de Jola tradities en cultuur 

ook niet meer “horen” of leren kennen. Later kan dit je veranderen tot “het worden van die 

taal”. Want door deze andere taal dan ook later over te brengen aan je kinderen gaan ook zij 

de Jola tradities en cultuur niet leren kennen. Hier wordt taal en etniciteit dus heel duidelijk op 

één lijn geplaatst en voert hij een sterk pro-Jola-taal discours. 

 

17. T he said that can change you if you can’t if you are a Jola and 

you can not speak the Jola language it can change you the 

language that you’re speaking because later you will not hear 

the you will not know the tradition, you will not know the 

culture, the Jola culture you’ll not know it 

18. K  if you don’t speak 

19. T == if you don’t speak the you know the Jo-the language 

20. X (xxxx) 

21. T ye:s, and then you change later on you will change to be that 

language language you are going to speak (it be) a Mandinka if 

you speak Mandinka 

22. K hm 

23. T because your children will also adapt this language 

24. K and they will not know the? 

25. T ==and they will not know the Jola tradition, they will not know 

the Jola, the Jola culture … you see? So it can change you 

change your tribe you know your tribe your tribe also … 

 

Wanneer ik hem dan echter confronteer met de huidige situatie in Ndemban en hoe het 

komt dat de Jola identiteit dan nog zo sterk wordt aangevoeld in Ndemban, ook al spreekt 

iedereen Mandinka, schijnt hij dit discours wat af te zwakken om zo hun eigen etnische 

identiteit niet te moeten ontkennen. 

 

26. K but the Jola traditions are they very alive over here? Because a 

lot of people speak Mandinka,.. but.. I feel, maybe I don’t know 

(very well) because I haven’t been here for a long time the Jola 

traditions are still very alive (everybody) feels themselves 

27. G ($ ANTWOORD $) 

28. T he said in the throughout the Gambia the Jolas are st have 

maintaining their tradition and their culture in spite they are 

speaking other languages but they (still) have culture, their 

tradition it is still alive with them .. yes 

K: Kirsten 

T: Tolk/Gibba 

G: Gouverneur 

X: Onbekende 

Fragment V 
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In tegenstelling tot r. 17-25 (fragment V) zien we dat men daarna de taal-etniciteit 

tegenstelling toch zo weinig mogelijk problematisch wil proberen voorstellen. Zo beweert hij 

hier dat ondanks dat veel Jolas een andere taal spreken, ze wel hun cultuur en traditie hebben 

behouden. Als ik dan verder vraag of de taal en bijgevolg de traditie op lange termijn zullen 

verdwijnen ontkent hij dit eveneens.  

 

29. K so do they think it’s possible to have this or do they think that in 

the long run the tradition will vanish with the language? 

30. G ($ANTWOORD$) 

31. T He said it will not change, it will still remain there, even you if 

you are married to a Jola you are Belgium there and it is time 

for Jola it is time for them to do their tradition or their culture 

you come from there and you come and att[end it] 

 

Zelfs wanneer een Jola met een Belg trouwt en verhuist, zal hij steeds zijn Jola traditie 

en cultuur behouden, én deze overleveren aan zijn kinderen. Wanneer het “tijd is voor de 

Jola”, het moment voor de tradities en de cultuur, dan zal men deze moeten bijwonen.  

 

32. X         ((luid) [you bri]ng your 

son)) 

33. T ==yes, you’ll bring your children, all of them [will come even] 

34. K          [even though that] 

the language [is] 

35. T            [((luid)yeah))] even though the language is not the 

same 

36. K [((stil) yes))] 

 

Zelfs al is de taal anders, je moet komen want “je bent een Jola”. In tegenstelling tot de 

eerste uitspraak van de gouverneur, plaatst men de taal hier dus op de achtergrond en wordt de 

nadruk gelegd op het behouden van tradities en gebruiken. 

 

37. T [but] you come because you are a Jola .. you know you have to 

come for the tradition or the culture whatever they are going to 

do they’ll do it and then you go back yes 

K: Kirsten 

T: Tolk/Gibba 

G: Gouverneur 

X: Onbekende 

Fragment V 

 

Een van de aanwezigen spreekt hier zelfs een soort dreigement uit. Hetgeen bijzonder 
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(ernstig) wordt genomen door Gibba. 

 

38. X (afaya dunama song) 

39. T ah 

40. X (kasang mennang) 

41. T ha: 

42. X (po regelaai [x) 

43. T          [and if you don’t want to bring you children over, to 

come over whatever they are doing something can happen to 

them there] 

44. X (xx) 

45. T yes// yes// 

46. G  

47. T yeah, this it [(xx) 

48. G          [( 

T: Tolk/Gibba 

G: Gouverneur 

X: Onbekende 

Fragment V 

 

Wanneer ik wat later opnieuw vraag waarom Jola zo belangrijk is voor het behouden 

van hun tradities, antwoordt de gouverneur opnieuw dat deze door het spreken van andermans 

taal niet verloren gaan.  

 

59. T ($VERTALING$) 

60. G (ning ntolu mu Jola hanining ka fo ntule ñanta wandi kumo la fa 

labang?) 

� when we are Jola even if we are speaking by someone else’s 

words it will stop? 

61. ? hani 

�No 

 

Ondanks dat men andere talen spreekt, Jola ís en blijft hun etniciteit én hun taal. Hier 

gaat hij dus zelfs het spreken van andere talen niet problematisch zien voor het behouden van 

hun eigen etnische taal. 

 

62. G ($ANTWOORD$) hani ning ka leng/lem me mung laala) 

63. T he said despite they are speaking other languages but the 

language is the Jola is their tribe 

64. K hm 

65. G ==and it’s their language they will always want to maintain 

whoever ask them 

66. T who[ever] ask them they will tell them we are Jolas and we 

want Jolas to be spoken 
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67. K o[k] 

K: Kirsten 

T: Tolk/Gibba 

G: Gouverneur 

X: Onbekende 

Fragment V 

 

Om dit te begrijpen moet volgens mij het onderscheid gemaakt worden tussen het 

spreken van andere talen naast Jola, en het geheel vergeten van Jola. Dit moeten we dan zien 

als het tijdelijk spreken van andermans taal en niet het geheel afleggen van het Jola. Ondanks 

het feit dat men andere talen spreekt, betekent dit zeker niet dat men deze talen verkiest boven 

het Jola. Men is bereid andere talen te spreken, maar daarnaast zullen ze ook steeds hun eigen 

Jola taal én etniciteit willen spreken en behouden. 

 

68. T   [ye::s] despite they are speaking other languages yes but that 

will not make them you know say that ok we don’t want our t 

we don’t want Jola we want this other language 

69. K [ok  

70. X [((luid) no)) 

71. T they will always want to maintain you know their Jola language 

and their Jola tribe 

72. K ok 

73. T yes despite they are speaking other languages 

74. G xx x[x] 

75. T        [yes] 

K: Kirsten 

T: Tolk/Gibba 

G: Gouverneur 

X: Onbekende 

Fragment V 

 

Dat de eigen taal van belang is voor etniciteit zien we niet alleen in de remediërende 

poging van de gouverneur wanneer ik hem confronteer met de situatie in Ndemban (r. 26, 

fragment V), maar ook door de schroom waarmee men praat over het teloorgaan van de eigen 

taal. 

Zo kunnen we in de transcriptie (fragment U , r. 137-180), zien dat Omar, wanneer hij 

het in onbruik raken van het Jola aanklaagt, door de gouverneur en de andere aanwezigen het 

zwijgen wordt opgelegd. En er wordt zelfs gelachen met Gibba omdat deze geen fatsoenlijk 

Jola zou kunnen.  
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1. T They said myself I can not do the Jola language that’s what they 

are saying I said I can speak it very well 

2. # ($ GELACH $) 

T: Tolk/Gibba 

Fragment V 

 

Hier kunnen we dan besluiten dat ook al is men bereid andere talen te spreken en het 

taal-etniciteit discours redelijk flexibel blijkt te zijn naar gelang het punt dat men naar voren 

wil brengen (meer aandacht voor de eigen taal of het bevestigen van de eigen etnische 

identiteit) het feit blijft dat de Jola identiteit volgens hen steeds naast het spreken van andere 

talen kan blijven bestaan. Zo zagen we dat zelfs wanneer een Jola verhuist naar een ander land 

en een andere taal aanneemt, er steeds ruimte blijft voor de Jola identiteit. Wanneer het tijd is 

voor de Jola tradities en cultuur, moet een Jola hieraan deelnemen, hoe verschillend en divers 

zijn leven en identiteit naast deze Jola etniciteit ook is. 
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12 Conclusie 

In dit laatste deel hebben we gezien dat lokale taal als onderwijstaal met dezelfde 

gebruikscontexten wordt geassocieerd. Dit toont aan dat onderwijstaal en taal van de formele 

sfeer een onderling samenhangende en coherente gebruikssfeer is. 

Het gebruik van lokale taal in de formele sfeer legitimeert hier niet de lokale taal als 

onderwijstaal, gezien daarvoor momenteel enkel Engels wordt gebruikt. De formele 

gebruikscontexten worden dan de doelstelling van lokale taal als onderwijstaal. Lokale taal 

moet worden onderwezen opdat ze de taal van de formele sfeer kan worden. Het feit dat 

dezelfde gebruikscontexten zowel een oorzakelijkheid kunnen zijn van een onderwijstaal als 

een doelmatigheid, toont hier aan dat het oorzakelijke verband tussen onderwijstaal en 

formele taal wederkerig is. Een taal kan worden onderwezen opdat ze de taal van de formele 

sfeer zou worden, maar taal moet eveneens worden onderwezen omdat ze de taal van de 

formele sfeer is. Deze wederkerigheid bewijst dat deze formele gebruikscontexten Engels niet 

zozeer omwille van prestige als onderwijstaal rechtvaardigen, maar dat alle taalfuncties wel 

degelijk wederkerig, oorzakelijk verbonden zijn.  

In de bespreking van deze deviant case lijkt het dus alsof het hele discours rond Engels 

als neutrale formele taal en lokale talen als etnische informele talen wordt tegengesproken. 

Ook lokale taal kan volgens hen immers de taal van de formele sfeer worden. 

Toch zien we dat wanneer, we het rechtvaardigen van Engels als taal van de formele 

sfeer, en lokale talen als talen van de informele sfeer, tot zijn essentie herleiden (namelijk 

Engels als een neutrale en bijgevolg geschikte formele taal en lokale talen als etnisch divers 

en als informele talen bijgevolg minder problematisch), dit discours overeind blijft in het 

pleidooi dat wordt gehouden in Ndemban. 

Net zoals bij het Engels, als taal van de formele sfeer, blijft het rechtvaardigen van “our 

language” voor deze functie een zekere neutraliteit behouden. Ten eerste kunnen we 

opmerken dat er door de enkelvoudige en brede categorisering ook hier schijnt te zijn 

uitgegaan van een gemeenschappelijke, formele, lokale taal. Er worden alleen 

gemeenschappelijke identiteiten (Gambiaans of zwart) relevant gemaakt met betrekking tot 

een taal voor de formele sfeer. Slechts wanneer ik vraag wélke lokale taal dan moet 

onderwezen gaat men meerdere talen vermelden. 

Ten tweede zien we dat men niet wil specificeren welke lokale taal of talen er moeten 

worden geselecteerd. Dit kunnen we impliciet zien in het initiële gebruik van de brede 
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categoriseringen als Gambiaans of zwart. De meer specifieke etnische identiteiten doen er hier 

dan niet toe. En zelfs wanneer ik hen dan min of meer dwing om hierin een keuze te maken 

gaat men formele uitspraken over deze kwestie vermijden. Men gaat dan zelfs expliciet 

zeggen niet te willen specificeren hoe (meerderheidstalen per gebied of niet) of welke talen 

(welke taal per gebied) er moeten worden geselecteerd. Deze beslissing wordt overgelaten aan 

de overheid. De enige uitspraak die ze willen doen rond de taal voor de formele sfeer, is dat 

hier lokale taal (of talen) moeten worden gebruikt. 

Ook hier kunnen we dan zien dat dit te maken heeft met de etnische identiteit van lokale 

talen en de grote diversiteit van talen en etniciteiten binnen Gambia. Zo geeft de gouverneur 

aan dat meerdere talen zullen moeten worden gebruikt voor de formele sfeer, omwille van het 

“tribalism” probleem. Omwille van dezelfde redenen is hij terughoudend om uitspraken te 

doen over hoe dit moet worden georganiseerd. Terwijl Sonko een voorstel doet om per regio 

een meerderheidstaal te selecteren en dit initieel wordt bevestigd door de gouverneur, komt 

deze laatste hierop terug wanneer ik wat concreter doorvraag welke taal dit dan voor de 

school in Ndemban zou moeten zijn. 

Net zoals bij het Engels in Deel I gaat men hier dan eveneens de lokale taal of talen van 

de formele sfeer identitair (in dit geval, etnisch) (proberen te) deproblematiseren. Terwijl men 

erkent dat lokale talen een gevoelige kwestie zijn en men in zekere mate vreest voor 

“tribalism”, tonen ze zich bereid om deze gevoelens opzij te schuiven met betrekking tot een 

lokale taal voor de formele sfeer. Al wil men “bij voorkeur” dat er voor de formele sfeer 

regionale meerderheidstalen worden geselecteerd en/of dat deze (in hun gebied) de eigen 

lokale taal (het Jola) wordt, toch is men bereid hieromtrent een andere beslissing van de 

regering te aanvaarden. 

Hiertegenover staat wel dat men bijzonder veel belang blijft hechten aan de eigen 

etnische taal, buiten de formele sfeer. Ook hier krijgt de Jola taal haar eigen plaats. Men is 

bereid andere talen te spreken, zowel in de formele als in de meer informele sfeer. Zo geeft 

men aan dat men steeds bereid is elke taal te spreken die hun gesprekspartner verkiest (zie 

Appendix: fragment U, r. 18) en dat men soms zelfs onder elkaar Mandinka spreekt. Maar 

desondanks zal men steeds de Jola taal en etniciteit (tradities en cultuur) willen behouden. Zo 

konden we zien dat er met schroom wordt gepraat over het in onbruik geraken van Jola heden 

én dat het niet fatsoenlijk kunnen spreken van Jola zelfs lachwekkend wordt bevonden. 

Toch konden we zien dat, hoewel men eerst aangeeft dat, indien een Jola zijn eigen taal 

niet meer kan spreken, dit zijn etniciteit kan veranderen, maar dat dit niet noodzakelijk zo 

hoeft te zijn. Zolang men de Jola tradities en cultuur blijft eren is taal niet bepalend voor je 
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etniciteit.  
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VI. ALGEMEEN BESLUIT 

Taalideologieën rond taal in onderwijs: de groepsdimensie 

In deze paper hebben we kunnen zien dat alle betrokken partijen van het onderwijs in Gambia 

een zekere taalideologie aanhangen, die hun taalkeuze in het onderwijs informeert of bepaalt. 

Elk van de besproken sociale groepen (De Wereldbank, pedagogie, nationale beleidsmakers 

en de lokale bevolking zelf) heeft zijn eigen visie op taal en belangen bij het taal-in-

onderwijsbeleid waardoor men uitkomt op verschillende voorkeuren. 

Daarom is het ook voorbarig om de voorkeur van ouders en leerkrachten, voor Engels,  

te negeren als “irrationeel” of “niet-geïnformeerd”. Zij hebben immers andere belangen en/of 

opvattingen over taal in het onderwijsbeleid dan de pedagogie en de internationale donoren. 

Voor deze partijen zijn dit respectievelijk de cognitieve/pedagogische voordelen en de 

financiële overwegingen (kosten/baten) van taal in onderwijsbeleid. 

Door te erkennen dat geen enkele van deze waarden of opvattingen kunnen worden 

beschouwd als zijnde objectief, neutraal of universeel m.b.t. taal-in-onderwijsbeleid kan een 

opening worden gemaakt voor inspraak van de lokale bevolking.  

Vanuit deze vaststelling is het negeren van de voorkeuren en meningen van de lokale 

bevolking dan zelfs in strijd met het discours rond “participatie voor een kwalitatief beleid”. 

Een kwalitatief beleid wordt immers bepaald door taalideologische opvattingen en is zeker 

geen objectieve of wetenschappelijke feitelijkheid. 

In de taalideologische analyse van de lokale bevolking hebben we gezien dat hun 

voorkeur voor een bepaalde taal niet zozeer het gevolg is van foutieve pedagogische 

opvattingen en/of een slechte financiële analyse. Ze is daarentegen het resultaat van andere 

belangen bij taal-in-onderwijsbeleid en kan bijgevolg zeer zeker als een “rationele” beslissing 

worden beschouwd.  

Taal-in-onderwijsbeleid is inherent aan de taal van de formele sfeer: men is niet zozeer op 

zoek naar de taal waarin makkelijk en snel kan worden onderwezen(of kennis overgebracht), 

maar naar de taal waarin men de aangeleerde vaardigheden en kennis gaat gebruiken, 

namelijk de taal van de gebruikscontext waarop het onderwijs je volgens hen voorbereidt 

(leren lezen/schrijven, wiskunde, etc.).  

Dit impliceert eveneens een volledig andere visie op onderwijs. Onderwijs wordt dan niet 
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zozeer beschouwd als de algemene vorming van de leerlingen, maar eerder als een 

doelgerichte opleiding voor de formele gebruikssfeer. Niet het overleveren van kennis wordt 

als prioriteit gezien, maar wel het beheersen van de “formele taal” waarin men deze specifieke 

kennis zal benutten. Hier wil ik nogmaals verwijzen naar het feit dat deze “formele sfeer” 

quasi volledig overgeërfd is van het koloniaal staatsapparaat (nationale officiële taal, 

onderwijs, formele tewerkstelling, bureaucratie, schrijven en lezen). Dat onderwijs wordt 

gezien als een integraal onderdeel van deze formele sfeer, is dan ook niet verwonderlijk. 

Taalideologische opvattingen over de taal van de formele en de informele sfeer: 

de machtsdimensie 

Het associëren van de onderwijstaal met de formele sfeer leidde echter tot een volgende 

belangrijke vraag: is de voorkeur voor dit type taal-in-onderwijsbeleid te wijten aan de 

prestigieuze waarde van een formele taal in de samenleving? Worden taalideologieën 

overgeleverd door formele machtsinstellingen (zoals de staat, onderwijs, etc.) waarbij deze 

hun eigen belangen en machtspositie verzekeren?  

Hebben de poststructuralistische theoretici gelijk wanneer ze stellen dat alle meertalige 

(postkoloniale) samenlevingen gekenmerkt worden door een hegemonische taal (voormalige 

koloniale taal), en waarbij de andere (lokale) talen als minderwaardig worden beschouwd? 

Het gebruik van deze dominante taal voor de meest prestigieuze gebruikssferen verzekert dan 

de positie van de elites die deze taal machtig zijn, en verhindert de toegang tot deze 

gebruikscontexten aan diegenen die ze niet beheersen. Door het monopoliseren van bepaalde 

prestigieuze gebruikscontexten onder een taal worden andere talen en socio-culturele groepen 

gedwongen de hegemonie van zo’n taal te aanvaarden. 

Het antwoord hierop is tweeledig.  

1.1 Deproblematiseren van Engels als taal van de formele sfeer 

Ten eerste kunnen we ons de vraag stellen of ook hier hegemonische taalideologieën 

zijn overgeleverd door de formele machtsinstellingen (zoals de staat, onderwijs, etc.)? Zo 

wordt het onderwijsproces wordt door Bourdieu en Passeron (Schieffelin et al. 1998: 149-

150) beschreven als een proces waarin een nieuwe relatie met betrekking tot taal en cultuur 

wordt overgebracht, in een schijnbaar autonome institutionele instelling die desondanks steeds 

bijdraagt tot de reproductie van de gevestigde sociale orde. De fundering van een linguïstsche 

hegemonie wordt door Bourdieu beschouwt als een geïntegreerde linguïstische markt, die 

door het sponsorschap van de staat geïntegreerd wordt voor de hele samenleving  
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Hier hebben we gezien dat de informanten het gebruik van Engels voor de formele sfeer, niet 

als problematisch ervaren, i.e. geen vorm geven aan mechanismen van uitsluiting. De positie 

van het Engels, als taal van de formele sfeer, kan problematisch worden wanneer dit wordt 

beschouwd als deel van een linguïstische hiërarchie, met Engels als de dominante taal. Voor 

de geïnterviewde informanten was dit echter niet het geval. Engels als taal van de formele 

sfeer, is voor hen slechts een van de legitieme talen met een specifieke gebruikscontext., zoals 

er ook andere talen bestaan met elk hun eigen legitimaties. Zo wordt het Wolof (ook wel 

“urban Wolof” genoemd) in de Kombo’s aangeduid als de lingua franca van dit gebied, en dus 

als de taal die iedereen spreekt op de markt en in de straat. De vijf meerderheidstalen worden 

als dergelijke “gebiedstalen” beschouwd en hebben dan ook elk hun gebruikswaarde en 

legitimiteit voor de dagelijkse mondelinge communicatie in een bepaald gebied. Deze talen 

worden aangeleerd in de dagelijkse omgang (op de speelplaats, op de markt, etc) door een 

proces dat wordt beschreven als een zekere taalsocialisatie. 

Daarnaast blijven ook de kleinere etnische talen (of de hiervoor vermelde 

meerderheidstalen voor de gelijknamige etnie die hiermee wordt geassocieerd) van belang. Ze 

zijn kenmerken van etnische identiteit en worden als dusdanig ook gebruikt thuis en in de 

familiekring. De etnische taal leert men aan van de ouders of andere naaste familie. 

Engels is slechts een taal die - naast deze gebruikssferen - wordt gebruikt voor formele 

aangelegenheden en moet worden aangeleerd op school. Ze heeft legitimiteit in de formele 

gebruikscontexten, maar deze is niet absoluut. Voor de meer informele gebruikssferen 

behouden lokale talen hun legitimiteit(en) en hun gebruikswaarde.  

Engels is als dusdanig slechts één van de legitieme talen binnen het meertalig 

linguïstisch repertoire van Gambia.  

Deze optie van meerdere linguïstische markten, waarin andere talen behouden worden 

en dit beeld van een hegemonische taalideologie tegenspreekt worden meer en meer tot de 

mogelijkheden gerekend. Zo vraagt Woolard zich in haar bespreking van taalvariatie en 

culturele hegemonie af:  

 

“To what extent shall we say that the linguistic market in any society is fully 

integrated-that is, to what extent is hegemony fully established-and to what extent is it 

possible to speak of markets in which alternative or op- posing linguistic forms are 

generated and maintained? Exploration of the possibility of alter-native or oppositional 

linguistic forms again can point to the possibility and role of resistance and 

oppositional cultural practices in other spheres.”(Woolard 1985: 740) 
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Ook Gogolin stelt in haar artikel over linguïstisch en culturele diversiteit (m.b.t. 

onderwijs) in Europa dat het voordelig en verhelderend kan zijn om meerdere linguïstische 

markten te erkennen: 

 

“But we have to consider that in modern European societies there is probably more 

than one linguistic market in existence. Low status languages – like Turkish in 

Germany – are at the same time high-status languages for certain groups of speakers, 

in certain, everyday situations. Imagine that there is no crossing of boundaries 

necessary to step from one linguistic market (this could be an average street in the city 

of Hamburg) into the other (which could be a shop situated in that street, owned by a 

greengrocer with an immigrant background, with customers representing many 

languages, one of which – but certainly not the most important – could be German).” 

(Gogolin 2002: 11) 

1.2 Problematiseren van lokale taal voor de formele sfeer 

Op de tweede plaats hebben we ons hier dan ook de vraag gesteld waarom Engels de taal van 

de formele sfeer is? Ook al deproblematiseert men het gebruik van Engels als taal van de 

formele sfeer (naast lokale talen met andere legitimiteiten), toch blijft de vraag waarom lokale 

taal hiervoor niet geschikt wordt bevonden. Er wordt immers vaak vanuit gegaan dat de 

formele sfeer specifieke vereisten heeft en als dusdanig niet elke taal ‘capabel’ beschouwd 

wordt voor deze functies. Met andere woorden dat een taalfunctionaliteit wordt 

genaturaliseerd. 

Uit de interviews vernamen we echter dat Engels, hier in Gambia, wordt behouden voor 

de formele sfeer omwille van de gemeenschappelijke (nationale) functies die deze vervult in 

de overgeërfde staatsvorm. Naast het installeren van een onderwijssysteem, bureaucratie, etc. 

heeft de koloniale overheersing immers ook een nieuwe vorm van gemeenschappelijkheid 

overgeënt op de “Gambiaanse” diverse samenleving, namelijk de staat Gambia. Het gebruik 

van Engels wordt door de informanten dan ook verklaard als een neutraal middel om om te 

gaan met deze “eenheid” in diversiteit. Engels wordt dan beschouwt als een 

neutraal/pragmatisch en gemeenschappelijk gebruiksmiddel voor de formele sfeer, dat in 

zekere zin de Gambiaanse nationale of formele identiteit vertegenwoordigt (“our official 

language”). Het Engels wordt niet zozeer als Britse taal of koloniale taal gezien maar eerder 

als de eigen formele taal. De Britse of koloniale identiteit verdwijnt naar de achtergrond en de 
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nadruk komt vooral op deze taal als gemeenschappelijke, Gambiaanse formele taal. Engels 

wordt voorgesteld als de gemeenschappelijke formele taal die zowel door iedereen wordt 

gesproken, als door iedereen moet worden geleerd.  

Dit bracht mij ook tot de volgende vraag: waarom wordt er voor de Gambiaanse formele 

gebruikssfeer dan geen lokale taal veralgemeniseerd (i.e. algemeen onderwezen én gebruikt) 

om (een formele) eenheid in de diversiteit te brengen? Het antwoord van de informanten was 

dat dit niet mogelijk is omwille van het “tribalism” probleem, dat wordt geassocieerd met 

lokale taal. Daarom word het onmogelijk geacht door de lokale bevolking om één van de 

lokale talen te gebruiken voor de formele gebruikssfeer. Lokale talen worden te zeer 

geassocieerd met etnische identiteiten, waardoor een veralgemeniseren van één daarvan voor 

de hele Gambiaanse samenleving, onvermijdelijk als “tribalism” zou worden beschouwd, het 

bevoordelen van een bepaalde etnische bevolkingsgroep. Lokale talen worden dus beschouwd 

als onlosmakelijk verbonden met etnische identiteiten en etnische belangen.  

“Area languages” of gebiedstalen breken in zekere zin met deze etnische bepaling van 

lokale talen, maar deze lokale talen worden echter ook alleen regionaal algemeen (en niet 

nationaal) gebruikt (en aanvaard) en ze zijn ook niet formeel vastgeled. Doordat deze eerder 

met informele contexten wordt geassocieerd, is hun gebruik enigszins flexibel en niet 

gebonden aan (uitgesproken of formele) omgangsregels. Het wordt dan ook algemeen 

afgekeurd dat sommige bevolkingsgroepen (een vaak herhaald voorbeeld zijn de Mandinka), 

zelfs al spreken ze een meerderheidstaal, zelf weigeren om andere lokale talen te spreken. 

Engels wordt gedeproblematiseerd als gemeenschappelijke (neutrale) taal, omdat dit 

voor geen enkele lokale (etnisch identitaire) taal, op diezelfde manier, kan worden 

gedeproblematiseerd. Met andere woorden, de etnisch identitaire inhouden van lokale talen 

wegen te zwaar om te kunnen worden gedeproblematiseerd voor de gemeenschappelijke 

formele sfeer. Het is dus niet de status van Engels als prestigetaal en/of de formele sfeer als te 

complex, die het gebruik van lokale talen voor deze gebruikscontexten verhindert, maar net 

het feit dat men meer belang hecht aan de etnisch identitaire waarde van lokale talen.  

Het gebruik van een lokale taal voor de formele sfeer wordt immers gezien als een 

bedreiging voor de andere lokale talen en van de belangen die ermee verbonden zijn, terwijl 

men dit bij het Engels helemaal zo niet opvat
5
. Dit toont aan dat het gebruik van bepaalde 

talen op kleine schaal daarom niet aantoont dat deze minderwaardig zijn of minder waardevol 

worden ingeschat, de Gambiaanse context toont ons immers het tegendeel. 

                                                

5
 Een opvatting die in toenemende mate door de realiteit wordt bevestigd. 
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De idee dat Engels zich, als voormalige koloniale taal, of als westerse imperialistische 

taal, verspreidt over de periferie en zo de postkoloniale staten dwingt tot het aanvaarden ervan 

(als ideologische en culturele overheersing) wordt dus niet gedeeld door de Gambiaanse 

informanten en laat zien dat de realiteit complexer is.  

De analyse van de taalideologische opvattingen van de lokale bevolking toont aan dat 

men lokale actoren te vaak in de slachtofferrol duwt en hun gebruik en aanvaarden van een 

voormalige koloniale taal of LWC ongenuanceerd beschouwt als het inschikken met hun 

ondergeschikte positie. In Gambia is het echter precies de lokale Gambiaanse context, van 

diversiteit, met contesterende etnische en taalgroepen, die ervoor heeft gezorgd dat Engels 

deze positie heeft in de formele gemeenschappelijke sfeer (cf. het stellen van dezelfde 

vereisten aan formele lokale taal in de analyse van de deviant case). Stroud stelt quasi 

dezelfde mechanismen vast in Mozambique: 

 

“The strong hegemonic position is also despite the multiple models of linguistic value 

that are generated on alternative markets, and that lend value to vernacular Portuguese 

and African languages. My point has been that the position that standard European 

Portuguese enjoys has less to do with the power of the state than it is the result of a 

complex set of conflicting and contesting ideologies, and historical and contemporary 

sociopolitical developments. Together, these conspire to assert the hegemony of 

standard Portuguese in the formal linguistic market, and ‘protect’ this dominance from 

the encroachment of alternative forms of Portuguese and against demands for an 

Africanization of the formal market.” (Stroud 2002: 271) 

 

We kunnen hier dus spreken over wederzijdse “push” en “pull” strategieën, waarbij elke 

socio-culurele groep zijn eigen belangen tracht te verdedigen en niet zomaar dominante 

discours overneemt.  

Belangrijk in deze laatste vaststelling en doorheen heel deze masterproef is het “toe-

eigenen” van talen, waarbij men zichzelf zowel voormalige koloniale talen als andere lokale 

talen toe-eigent en deze als authentieke communicatiemiddelen met specifieke doeleinden 

gebruikt. Het gebruik van voormalige koloniale talen of westerse LWC’s moet dan niet zozeer 

als onderdrukking worden beschouwd, maar als een manier om zichzelf in staat te stellen om 

te gaan met de veranderende samenleving op een pragmatische manier. 
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1 West Gambia 

 

Met aanduiding van Kotu, Bakoteh en Ndemban 
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 Tabellen 

1 Adminstratieve opdelingen van Gambia: 5 regio’s, 8 LGA’s en 37 

districten 

Regions 
Local government 

areas (LGAs) 
Districts 

Banjul LGA Banjul City 
-- 

Kanifing LGA Kombo St. Mary/Kanifing Municipality 

Western Region (WR) Brikama LGA 

Kombo North, Kombo South, Kombo 

Central, Kombo East, Foni Berefet, Foni 

Bintang, Foni Kansala, Foni Bondali, 

Foni Jarrol 

Lower River Region (LRR) Mansakonko LGA 
Kiang West, Kiang Central, Kiang East, 

Jarra West, Jarra Central, Jarra East 

North Bank Region (NBR) Kerewan LGA 

Lower Niumi, Upper Niumi, Jokadu, 

Lower Baddibu, Central Baddibu, Upper 

Baddibu 

Kuntaur LGA 
Lower Saloum, Upper Saloum, Nianija, 

Niani, Sami 
Central River Region (CRR) 

Georgetown LGA 
Niamina Dankunku, Niamina West, 

Niamina East, Fulladu West 

Upper River Region (URR) Basse LGA 
Fulladu East, Sandu, Wuli West, Wuli 

East, Kantora 

 

Bron: Juffermans, Kasper & Caroline McGlynn (2008) 
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2 Pedagogische strategieën en verwachte resultaten 

 

Te verwachten uitslagen voor L2 (als vak) in goed ingerichte scholen
1
 voor de tiende –

twaalfde graad afhankelijk van de keuzes in vroege instructietaal (Alidou et al. 2006: 69) 

 

                                                

1 Door Alidou et al. bedoeld als scholen met gespecialiseerde onderwijzers Engels, kleine klassen, geschikte 

klasmiddelen (afgeleid van de studies door Ramirez 1991, Thomas & Collier 1997, 2002; en op één lijn gebracht 

met Macdonald 1990 & Heugh 2002) (Alidou et al. 2006: 69) 
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 Interviews 

Transcriptieconventies  

Voor het transcriberen van mijn interviews en de besproken fragmenten heb ik mij gebaseerd 

op de transcriptieconventies van Gumperz Ik heb echter slechts een beperkt aantal van deze 

conventies opgenomen in mijn transcripties, naargelang ze relevant waren voor mijn analyse. 

 

te::kst verlenging van een klinker (het aantal dubbelpunt-tekens geeft 

intuïtief aan hoe lang deze duurt) 

((snel) tekst tekst)) geeft te kennen dat het door dubbele haakjes 

((langzaam) tekst tekst)) omsloten fragment (‘tekst tekst’) sneller, luider, 

((luid) tekst tekst)) lanzamer, enz. is dan de nabije omgeving 

((stil) tekst tekst)) 

.. pauze korter dan .5 seconden 

... pauze langer dan .5 seconden 

==tekst tekst geeft te kennen dat de uiting in kwestie zonder pauze aan de 

vorige uiting gekoppeld werd (‘latching’) 

teks[t tekst] overlappende spraak tussen verschillende sprekers 

       [tekst t]ekst 

(tekst) moeilijk transcribeerbaar segment, ‘reasonable guess’ 

(xxx) onverstaanbaar segment (het aantal ‘x’en stemt overeen 

met het aantal lettergrepen 

 

1 Interview met Karalang 

• 07.02a Interview Karalang (00:01:18 ���� 00:01:35) 
“English and their local languages it depends to the child what the the language the person, 

the child  can understand better because sometimes if I know a child can not understand a 

specific language like Wolof I try to speak the language he or she can understand a bit” 

• 07.02a Interview Karalang (00:03:15 ���� 00:03:15) 

But like fooor for the teaching of other things I think it is important to use their own language, 

the language they understand ok Like maybe when you are dealing with projects… like this is 

the project of blue class is is communities community leaders, leaders in the communities so 

how do they know…[they only … ] know about communities they know that they are living 

in a society, but the community in English they don’t know it. so you have to bring it to a 

language that they can understand it. Like when I told them [mars] I told them that you know 

.. read team, because when [ I …] broken I called them to ask each and everyone of them to 

name their teams  because some of them cannot name their teams but if you ask for their team 

leaders they know them Their team leaders [c…] Yeah, they can understand they know their 

team leaders, but when you say team they don’t know ok, like this and when you say it in 

Wolof again Yeah, they can understand, and then if you ask what is a team they don’t 

understand what is  team but when you just bring it to Wolof or Mandinka they can 

understand it easier yeah ok 

• 07.02a Interview Karalang (00:01:45 ���� 00:03:15)  

 And when do you use English … sometimes?Yeah, I use English sometimes, not at all times. 

In the class then, or… Yeah, in the class. Because sometimes there are certain [things] they 
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should know in English like to sit down, keep quiet, (taps on the table) That you say in 

English They should say it in English, like breaktime, go out They should know that in 

English ok Because, euhm, ah, but ok But other than that you know there are certain things 

when you are teaching in the classrooms there need to be (child enters for care) Euhm… 

excuse me … so you were saying that “sit down” and “break time” you all you say those 

things … Yes, those things in English. There are basic thing they should know it in the English 

but they What things ?Like some basic things Basic things yeah they should know it in the 

English But like fooor for the teaching of other things I think it is important to use their own 

language, the language they understand” 

• 07.02a Interview Karalang (00:01:45 ���� 00:03:15)  
“Yeah you know for numbers you can only use you can use English mostly for those things 

but like if you are explaining like if it is ten if the children don’t know what is ten in English 

or they don’t know what to count what up to ten you just say ten you say ten in Wolof then 

you will see that they will be able to count it they will exactly know what it is it sometimes in 

Wolof if I know they don’t understand it 

You know for the figures they have to read it in English but like if they cannot identify the 

figures you have to just tell them in their own language. It’s difficult for children to 

understand numbers in Wolof. Because people tend to mix languages (Djola, Mandinka, 

wolof. The numbers it’s easier to do it in English” 

• 07.02a Interview Karalang (00:03:15 ���� 00:03:15) 
But like fooor for the teaching of other things I think it is important to use their own language, 

the language they understand 

- ok 

Like maybe when you are dealing with projects… like this is the project of blue class is is 

communities community leaders, leaders in the communities so how do they know…[they 

only … ] know about communities they know that they are living in a society,  

but the community in English they don’t know it. so you have to bring it to a language that 

they can understand it 

Like when I told them [mars] I told them that you know .. read team, because when [ I …] 

broken I called them to ask each and everyone of them to name their teams  because some of 

them cannot name their teams but if you ask for their team leaders they know them 

- Their team leaders [c…] 

Yeah, they can understand they know their team leaders, but when you say team they don’t 

know 

- ok, like this and when you say it in Wolof again 

Yeah, they can understand, and then if you ask what is a team they don’t understand what is  

team but when you just bring it to Wolof or Mandinka they can understand it easier yeah 

- ok 

• 07.02a Interview Karalang (00:06:06) 
The numbers in English is easier; stops at five in the other languages like in Wolof and Djola; 

not Mandinka 

Difficult for some other people to understand 

• 07.02a Interview Karalang (00:06:28 ���� 00:08:03) 
“But it is only in Mandinka that they can continuously count to ten yeah so why don’t they use 

the numbers from Mandinka then? You know they don’t have a special way of writing ok. You 

can either write it  or in English Mandinka don’t have figures for their… Do you mean the 

writing like this like one, two yeah, yeah, hey don’t have or you mean like one two yeah, like 

even for both Mandinkas don’t have it because they don’t have it they don’t have a special 

writing for their language so you can either count in Mandinka either write it in English or in 

Arabic so if you understand Arab you can write it in Arab if you understand English you can 
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write it in English” 

• 07.02a Interview Karalang (00:06:32���� 00:08:09)  
“They don’t have a specific way of righting. You can write it in English or Arabic; They don’t 

have a special writing for their language.” 

• 07.02a Interview Karalang (00:06:28 ���� 00:08:03)  
“But it is only in Mandinka that they can continuously count to ten yeah so why don’t they use 

the numbers from Mandinka then? You know they don’t have a special way of writing ok. You 

can either write it  or in English Mandinka don’t have figures for their… Do you mean the 

writing like this like one, two yeah, yeah, hey don’t have or you mean like one two yeah, like 

even for both Mandinkas don’t have it because they don’t have it they don’t have a special 

writing for their language so you can either count in Mandinka either write it in English or in 

Arabic so if you understand Arab you can write it in Arab if you understand English you can 

write it in English” 

• 07.02a Interview Karalang (00:08:16 ���� 00:08:50) 
Like for one boy Omar, the son of Ansou you know he can not understand Wolof or even 

Mandinka, but like I use Djola to him because I can speak Djola so I can speak Djola 

language when I speak to him in Wolof or in English [if] he didn’t understand I have to talk to 

him in Djola. So when I just say Djola he will understand directly what I mean. 

• 07.02a Interview Karalang (00:08:16 ���� 00:08:50) 
 “In the welcoming we allow the children to come and express themselves in the language 

they understand like they’ll tell us what they did at home and other things I think that one is 

important like when you allow children to understand something like sometimes like what I 

was discussing with the teachers here like [sabotswe and habib] I told them that the problem 

with the Gambian institution is: teachers who are teaching you know we start it very lately in 

the schools we start everything late in the schools like if you want to force somebody to read 

English like proverb I gave them proverb as example proverb is [mansal mansalo] in 

Mandinka  if you are sitting down like that you can see children saying proverb in their own 

languages but when you stand and tell an elderly person or somebody in the higher school say 

what is a proverb they can not understand they don’t know proverb in their own language and 

ever they keep on saying proverbs in their languages .. but so they don’t understand proverbs 

in their own languages but they do know it in English? No, like when you say proverb in 

English they cannot tell you exactly what it is in their language, but still they keep on using 

proverbs every day of their life in their own languages but 

they don’t know the connection to the English proverb they can not know the connection they 

know it in their language but when it come to English if you tell them proverb but they don’t 

know what proverb is exactly in their language while everyday in their own languages they 

are saying proverbs different proverbs but if you say it to them in English what is a proverb in 

Mandinka or in Wolof but still they keep on using proverbs every day Like when they are 

taught in schools about these things like proverbs and other things if they know it when they 

go to high schools or a higher level like if they turn to English it will be easier to them 

because already they understand it in their language so when they come to English you just 

transfer it from one language to another you already know what you are supposed to know 

just the only thing left is just to transfer it to the other language, to interpret or to translate it” 

• 07.02a Interview Karalang (00:08:28 ���� 00:08:51)  
“Can not understand even Mandinka, but I use Djola to him” 

• 07.02a Interview Karalang (00:08:50 ���� 00:09:15)  
“already they understand it in their language when they turn to English. Just transfer it from 

one language to an other” 
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• 07.02a Interview Karalang (00:12:17 ���� 00:12:44) 

Fragment A 
1. Ka Yeah, like in universities and other things I think it’s necessary 

for all to learn English… 

2. K how? 

3. Ka I think, in universities 

4. K Yes 

5. Ka To make English education compulsory i-in universities it will 

it’s important 

6. K Yes 

7. Ka Because if you (more) if you know more in your personal, in 

your own language, in your native language .. than in the 

language you are used you are going to use in the office.. 

8. K [yes] 

9. Ka [it is] going to create a problem .. (1,13 sec.) like I can 

remember there was a time here, because it is a secret (not) it’s 

a big secret like there is a [secret] you know 

10. K              [yes] 

11. Ka That there are ministers 

12. K Yes 

13. Ka in the cabinet 

14. K yes 

15. Ka when they are making cabinet meetings, they only use English  

16. K yes 

17. Ka they don’t know English that level … sometimes if certain 

debates come  

18. K [yes] 

19. Ka [they] can they they they feel bad because they say if if we can 

speak our mother tongue here I have said something that they’ll 

never forget 

20. K Ok 

21. Ka That means they have it in their hearts but still they can not use 

English to express it 

22. K Ok… 

23. Ka Do you understand? 

24. K Yes I under[stand] 

25. Ka So I think when from nursery school, primary school, and: 

highest ((snel)) secondary school)) if people can use the local 

languages and from high school to university and English 

compulsory it is going to be best 

26. Ka Like I can remember there was a time here, because it is a secret 

(not) it’s a big secret like there is a [secret] you know 

27. K               [yes] 

28. Ka That there are ministers 

29. K Yes 

30. Ka in the cabinet 

31. K yes 

32. Ka when they are making cabinet meetings, they only use English  

33. K yes 
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34. Ka they don’t know English that level … sometimes if certain 

debates come  

35. K [yes] 

36. Ka [they] can they they they feel bad because they say if if we can 

speak our mother tongue here I have said something that they’ll 

never forget 

37. K Ok 

38. Ka That means they have it in their hearts but still they can not use 

English to express it 

39. K Ok… 

40. Ka Do you understand? 

41. K Yes I under[stand] 

42. Ka So I think when from nursery school, primary school, and: 

highest ((snel) secondary school)) if people can use the local 

languages and from high school to university and English 

compulsory it is going to be best 

 

• 07.02a Interview Karalang (00:13:26 ���� 00:14:01)  

Fragment B 
1. K ==And what if if the government would change?  What if the 

government would use more Mandinka Wolof Jola like this for 

for meetings? … (2 sec.) 

2. Ka hm:: 

3. K ==do you think that’s possible? .. that the [government with it 

(that)]  

4. Ka               [it could be possible, 

but]  

5. K to the people? 

6. Ka It can be possible, but it’s not that easy because the problem 

with the people here is … (2 sec.) if you want to use a language 

in this in in the cabinet  

7. K [hm] 

8. Ka [it] will be very difficult because you can not know which 

language to choose… (1,6 sec.) 

9. K how? ((snel)) How come?)) 

10. Ka Because if you say Mandinka the Wolof peoples will say no, if 

you say Wolof Mandinka people will say no Wolof, if you say 

Fula … not others .. will agree 

11. K ok 

12. Ka So it [depends] (on) it is gonna be 

13. K          [but but] 

14. Ka the problem  

15. K hm 

16. Ka ((luid)) but)) if if there could be a common language that can be 

developed within all this tribes (1,8sec.), like Wolof, you know 

Wolof? 
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• 07.02a Interview Karalang (00:14:00 ���� 00:15:08)  

Fragment C 
1. Ka ((luid) but)) if if there could be a common language that can be 

developed within all this tribes (1,8sec.), like Wolof, you know 

Wolof? 

2. K yes? 

3. Ka it’s not a tribe 

4. K yes 

5. Ka Wolof it’s not a tribe  

6. K Yes, I know 

7. Ka Wolof is a combination of different langua.. different tribes 

8. K Yes … 

9. Ka ((luid) but)) they want to have .. they want to have a common 

language all of them can use 

10. K Hm 

11. Ka then they form Wolof  

12. K Yes 

13. Ka But you have (Toucouleur), you have Serrere, you have (xxx x 

xx), (Bao bao sin),  (Salom), they they all come together to form 

Wolof 

14. K Yes 

15. Ka That it is a common language but if you don’t (talk) Wollof 

eachof  them they have their s:pecial languages that they speak 

… but fo:r when when more of them meet at different places 

they [can use both Wol]of to communicate 

16. K So do you think it’s maybe possible to to develop a language 

that is common for all of the Gambia? That everybody 

under[stands] 

17. Ka          [Yeah] it could be possible, but it it it is di  

18. K [it is difficult?] 

19. Ka [it depends to the] the efforts of the experts 

20. K ok 

21. Ka and their (examines) yes 

22. K (there is?) 

23. Ka And how you know the: the mass will see it like 

24. K Ok 

25. Ka Yeah 

 

• 07.02a Interview Karalang (00:16:14 ���� 00:17:44) 
vraag of Belgisch system ook in Gambia kan werken (taalgebieden en elkaars taal leren als 

vak)“Yeah that could be possible yeah --- a bit Wolof yeah- that thing, if the [people] are 

ready to do it will be possible like it will it will reduce [bureaucracy redundancy like 

redundancy] --- like [redundance] like people who cannot know anything because before you 

before you head a public office like Unicef or the cabinet the cabinet office you must be able 

to speak at least the basic the major languages in the country either Fula, Wolof, Mandinka or 

--- to sit in the cabinet it should have been a rule like before you sit in the cabinet you must be 

able to speak at least three languages but this is not always the case --- it should be like that -- 

because if you are going to serve a community like you are a minister for health if you can 

only speak Wolof is it only going to be Wolof people who will need who will have health 

problems you know Mandinkas everybody will have a health problem but like if you cannot 
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speak the other languages how do you know the people or if you go to meet the people 

sometimes some people can explain they can have a problem they can be expressing their 

problems those who will be interpreting will not interpret direct what they are saying if you 

cannot understand how can you know the problem it’s going to be a problem” 

• 07.02a Interview Karalang (00:18:00 ���� 00:18:32)  
“Maybe like only to write like if they have common language if they going to do to anything 

like a if you want to talk about English there are some people who didn’t read [through] about 

schools You have some readers in this country who can do it like junior school Or even the 

schools nobody can speak in English Like if you go up country to find good somebody 

speaking good English it’s a problem even So if you don’t do this and they’re speaking 

English there [is meaningless] speaking English it’s useless speaking English is useless you’re 

only wasting time by […] nobody will understand you  

• 07.02a Interview Karalang (00:18:33 ���� 00:19:05)  

"but like if you go anywhere if you can speak the language of that particular area it’s 

important for the peoples because people who [feel that] people will feel being you know 

considered but like if you come to a community who cannot speak English you want to speak 

English or let them think that maybe you want to take yourself to be big or whatever but they 

look low they don’t look look different at you now  anything - but like if you have a 

background in their language if you come explain yourself in their language they will be 

happy – and then they can accept anything you will tell them” 

• 07.02a Interview Karalang (00:20:04 ���� 00:21:24)  
“It is just presently, but before Djola every Djola can speak Mandinka so you think it’s,they… 

don’t think it’s a problem no, no their language wouldn’t be taught at schools many people 

don’t know It’s just now that people started knowing about Djolas hu? you didn’t [learn] that 

people started know about Djolas but before you know Djola people you meet them you never 

know they are Djolas they always speak Mandinka or other Wolofs  or other languages but 

they don’t speak Djola sometimes you can hear people speaking Djola this is what I’m saying 

it’s only now but before they all speak Mandinka or wolof --- don’t you think they will get 

angry that their language isn’t taught at schools I don’t think they will be that angry because 

when you are choosing you have to give a reason – like these are the three major local 

languages in this country so we feel it’s important for every child to be able to speak it in 

order to be able to communicate within themselves These are the major languages because 

most people speak Yeah them? aha so now you can not take you can not take a minor 

language to be representing a major language it can not work” 

• 07.02a Interview Karalang (00:21:28 ���� 00:21:57)  
“You would teach these three languages? In school, yeah then for language of instruction or 

only as a course? Yeah as a course yeah , because you have to know proverbs in Fula, 

proverbs in Wolof and proverbs in Mandinka teach them different languages So you would 

teach them in all different languages just so they can understand they can under and then as a 

course the different languages ah yeah so all the children can learn yeah” 

• 07.02a Interview Karalang (00:22:16 ���� 00:23:32)  
Like in adult education you have textbooks in Wolof and Yoruba you think it should be made 

for children also? Yeah They can write it? Uhum, -- so that they can write it and then they can 

know because if they are able to write because it’s only in the Gambia here but when you got 

to Nigeria yes they are teaching Yoruba yes They read in Yoruba up to high school level you 

have to read in Yoruba you have to read their other languages because it is only in the Gambia 

here that people aren’t taking their local languages more seriously and …” 

• 07.02a Interview Karalang (00:22: 36 ���� 00:23:39)  
“…it is even creating a problem because right now you see people from our [center] I can not 

speak my own languages very well yes like in my high school we used to have a debate we 
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have to use our language local languages only without using English or Wolof yes you have to 

use your language we use to invite people from radio Gambia and other places other media 

houses would come then the [person] would be there every person who come they come and 

stand yes you say everything in Mandinka totally Mandinka you are not going to mix even a 

single word of Wolof yes single Fula or English you only use Mandinka but if you go those 

kind of competitions you find it very difficult almost in every contestant you fail because you 

always use English we blend English in our languages so to speak our languages only you 

know it’s always difficult for us You think it would be better if you learn your own language? 

Yeah that would be better” 

• 07.02a Interview Karalang (00:26: 32 ���� 00:26:54)  
verwijzing naar wedstrijd op middelbaar en experts van radio Gambia 

“we invite them to come then we do this competition like when we are doing a debate they 

will set up prizes like who should ever wins they’ll give you a prize to give courage to the 

children to speak their language they will give you prizes to give us courage you know to seek 

continue to speak our language” 

• 07.02a Interview Karalang (00:28:17 ����00:28:24) 
“they teach in the English ok because it’s a higher school when you only finish you can go to 

university or anywhere” 

• 07.02a Interview Karalang (00:29: 04 ���� 00:29:50) 
“Euhm English is always important in the Gambia as of now still now it’s the language we are 

using yes I think it’s still important because that is the [official] language that people use and 

if also if not only for the younger like for when they travel out of the Gambia or if you meet 

with somebody who speaks only English or e speaks a different language you can use English 

to interact with the person because almost everybody every country in the world now speaks 

English Also Senegalese people? yeah, you have Senegalese people you have some people 

who do English in the universities in Senegal yes because so many people can speak … I say 

so many people can speak in English even in Senegal you can meet different people speaking 

English …”  

• 07.02a Interview Karalang (00:30:22 ����00:30:33)  
“Do you think it should be a good thing for the Gambia also to learn  French because it’s also 

a big language ? yeah, it’s important, like even if only they can add Arab, Arabic. You know 

language is the key yes if you can do it use language to communicate to the  people it think it 

is very important… but for that I was not doing arts so I was doing commerce so in my 

commerce field I don’t have French but [yes tonight I] joined commerce school a French club 

like I have I joined a French club I have programmes with the French clubs  and everything 

we have French lessons together ok but yes it doesn’t help me you know to know it better 

because I don’t have it as I want it but you want to learn French? You think it’s important? 

Yeah, Yeah, I think it’s important, because it is also well-spoken Over the world you mean or 

also in the Gambia? Even in the Gambia here, if you have it if you can speak French here it’s 

an advantage” 

• 07.02a Interview Karalang 00:32:25 
“I think English is the most important one yes French and Arabic they are they are they are 

good for substitutions like in case you have a background in all of hem like if you travel to 

Saudia you can back yourself with Arabic because like in Saudi Arabia not everybody will be 

able to speak English though it can be speaken it can be spoken in .. in … iiiin Saudia but not 

everybody can speak it but like if you have a background arabic if you go anywhere part of 

saudi you can speak Arabic like in France when you go there most some people can speak 

english but not everybody can speak it but if you have a background in French it will help you 

too, yeah so you think or if you go to Italy if somebody can not speak English but the person 

may be able to speak French a  bit of French so it will be easier to communicate with the 
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person ok and why is English then the most important one? because it is spoken nearly every 

part of the world anywhere in the world it’s spoken, yeah everywhere you go in the world 

they use English if you go to Africa any African country [you use] English even in Senegal? 

Yeah because sometimes they didn’t understand us in English? 

Yeah, you know -- Like as I say you know the education here is different from [provinces] 

like it is the same thing in Senegal if you go to the capitals in Senegal you speak English 

somebody will be able to communicate to you but like if you go to the provinces there they 

don’t know even French they don’t know [… language] they don’t know the English yeah 

 So you think in the capital most people will know English? Will know English yeah 

Advantage when you stay only in the Gambia? 

Yeah, it’s an advantage (onderbroken)” 

 

 



 18 

2 Interview met Fatou 

 

• 13.02a Interview Fatou (00:00:22 ����00:00:39) 
 “Many parents they have been coming to confront us about it saying that we should always 

be speaking English in school hm so that the children are used to speaking English so that the 

children can speak good English but if you look at it on the other way around,  

• 13.02a Interview Fatou (00:00:40 ����00:02:17) 

“so that the children can speak good English but if you look at it on the other way around, yes 

it’s good for them to speak English and good English but the problem is in Gambian schools 

through the education system that all of us went through uhm you will see children at the end 

of their secondary education [even] correct English they cannot write it a good letter they 

cannot because the problem is they’re not thought in their local language they are forced to 

understand a language which is not their mother tongue they are forced kuch to go through to 

school in that language  and it is not your mother tongue you are forced to learn something in 

it it’s just like for example a matter of Ukramin in Ukraine but you don’t know actually what 

does it means so the system we bring in the swallow here I think it’s a good system it’s 

liberating people giving them a chance for them to go to school in their own language and 

then if you understand for example like for example if you’re teaching cat for example you 

tell them in Wolof what is cat it’s mous in Wolof then you tell them in English and then you 

use common spelling in phonetics so they know so it is really important to be teaching both 

languages and now in the new education policy of the Gambia they are trying to … to 

encourage the use of local languages in school to be the language of instructions up to grade 

three so it is going to be the language of instruction up to grade three so that you instruct them 

in that language in the local language Wolof that is their mother tongue so they get used to 

read and then they really know what they are going to learn so it is really important” 

• 13.02a Interview Fatou 
“The policy of the swallow is local language teach in local language but also we have English 

lessons as well we teach English but our main focus is on the local language because if you 

teach something in the local language it’s your mother tongue when it sits there in your head it 

doesn’t come out easily so they understand it more, better so our focus is in the local language 

though we have English lessons, everyday we have English corner in class, we have reading 

we have everything we teach English, but our attention too is on the local language because it 

helps. And do you teach more English the older they get?so like more English in the green 

class than in the red class? Yeahyeah yeah, more English the higher you go the more English 

we teach because the more the books are advanced, the files are advanced --- they explain 

more in Wolof so that the children understand, and then possibly in English and in the green 

class? in the green class too, it’s both to explain if sometimes the teacher explains in maybe 

English they don’t understand you have to explain in Wolof let them understand because 

that’s the idea, not let them cram it but let them understand --- so the main idea is let them 

understand first it’s better than memorizing something that you don’t know for example if 

they hear cat they know it’s mouse mouse in Wolof is cat so they know but if you say cat cat 

you don’t know what is cat but you teach them in Wolof cat is the mouse you know if they see 

cat they know it is the mouse, so they know that” groene klas engels en niet begrijpen � 

lokale taal; rode klas: locale taal en soms engels maar niet veel 

 

 

 

 



 19 

• 13.02a Interview Fatou (00:05:00 ����00:05:36) 

Fragment D 
1. F There are different mother tongues, there (ah) some people are 

Mandinkas, some are Fulas, some are Wolof, some are Jolas, 

some are Serahules, but even if you are from a different tribe 

Wolof, everybody understands Wolof 

2. K yes 

3. F almost everybody  

4. K uh[u] 

5. F     [w]hether you are a Fula, or a Mandinka or a Jola it is the 

most (used) commonest language used in the Gambia [(xx x xx 

x)] 

6. K [over here? Or also in] in in the up country 

7. F in up county Wolof almost everybody is only for example in 

typical typical local maybe Mandinka communities, because  

8. K [yes] 

9. F [some] Mandinkas they are very racist 

 

• 13.02a Interview Fatou (00:05:35 ���� 00:06:05) 
“because some Mandinkas they are very racist some Mandinkas they don’t want to speak 

other language they understand but they don’t like want to speak WOLOF if you go [others] 

they understand the language but… like even my home town the village I came is a Wolof, 

sorry a Mandinka community you will find out some Mandinka they are there They’re typical 

Mandinkas they don’t want to speak ány other language except their own language but they 

understand every- If you insult hem they pay back if you insult them they will fight you they 

understand everything you talk but they don’t want to [talk] say it” 

• 13.02a Interview Fatou (00:06:05 ���� 00:06:48) 
“So you think it’s possible to do all education the whole of Gambia in Wolof  

[ts] … or do you think it’s better to use other languages, like Mandinka and Serahule? 

Uhm, it’s better to do it in Wolof because almost everybody understands Wolof it’s better to 

do it in Wolof but the problem is convincing parents for their children to go to school in the 

Wolof language it will take time because they insist that their [parents] their children should 

speak good English even local languages should not be speaking in English so it needs a lot of 

sensitization to talk to parents about it You need lot of sensitization” 

 

• 13.02a Interview Fatou (00:06:48 ���� 00:08:50) 

Fragment E 
1. K And you think if if uhm the government would say ok, we only 

teach in Wolof … do you think some people like Mandinka or 

or Serrahule, or Jola will say no we want our own language, we 

don’t want Wolof we want our [own language, do you think] 

2. F       ((luid) [They will they will] they will])) 

they will comment they will comment because they some might 

think it’s not fair even if you explain to to them they might 

think it’s not fair .. why did we go to school in that local 

language they also should have to go to school in their ((luid) 

own)) local language so they [will] 

3. K       [Hm] 

4. F they will talk about it … 

5. K Do you think it’s possible to use the different local languages? 
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6. F ...It’s possible, but than it’s going to be difficult, because if 

youif you .. look at the number of langu- tribes and languages 

we have in the country  

7. K [Hm] 

8. F [we] have Mandinka, we have Wolof, we have Fula, Serrahule, 

we have Jola, we have the Mandjago, we have the Crio’s, we 

have the Bambara’s, we have the (Turka) almost up to ten  

9. K Yes 

10. F so if you want to, but the others they are minorities, but the 

major ones are three  

11. K yes 

12. F that is Wolof, Mandinka, Fula, followed by Jola and Serahule 

13. K And do you think it’s possible to use the three or the five?... and 

to limit it to the three? 

14. F maybe five, but because … (3 sec.) because yeah .. the most 

commonest languages are Mandinka, Wolof, Fula, Jola and 

Serrahule, five  

15. K yes … 

16. K And you think it would give less problems than only Wolof…  

17. F yeah [it would be]  

18. K          [for the paren]ts to accept it? 

19. F ((traag)) Ye::s)) .. yeah but but but you know some parents 

they’re not educated so if you want to do things like that they 

might think it’s racism (klapt in handen) you want to bring or 

tribalism you want to bring.. 

20. K [Hm] 

21. F [so] it needs a lot of sensitization 

22. K Yes 

23. F they might think it’s tribalism (lach)  

24. K to to give [different languages?]  

25. F       [Ye::s, yes ((snel)) yes] yes yes)) 

26. K Ok… You think they will feel like it divides people? 

27. F ==Yeah, yeah, yeah, they will feel like it’s tribalism 

 

• 13.02a Interview Fatou (00:08:50 ����) 

Fragment F 
1. K And they will prefer English [then?] 

2. F       [Yea:h], yeah, yeah 

3. K Hm 

4. F Because we are colonised by English and then every … body 

speak English at the workplaces  

5. K ((stil)) uhum))  

6. F certain transactions it’s English so they will prefer English 

7. K hm 

8. F We have lot of parents coming to attack us on that  

9. K haha  

10. F a lot in the Swallow ..  

11. K yes .. I noticed when I was here 

12. F Yeah, 

13. K Yes 
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14. F Uhum … (1,36 sec.) 

15. K And why do you think they they all are .. so much ... into 

English? Why do you think they are so: 

16. F because: they taught we are colonised by the British English 

and then English is the most common language used 

17. K Hm… 

18. F in workplaces, in other departments, everything is we are have 

to write is writing in the English: applications in the English 

bills they come in English everything is in English so [that’s] 

why they feel like… 

19. K it’s im[portant? 

20. F            [it’s im]portant 

21. K ==Does it has a::h ... aaa:h a great f.. [function in in the] 

22. F       [Impact yeah upon 

(some)] 

23. K In the society? 

24. F In the society, yeah everything they writing is in English 

25. K You think if if the government would say ok we are going to do 

a lot more things in local languages like for (port) or for 

government positions or everything you want to do that’s 

official if you can do it in local languages and no more English 

you think the that parents  

26. F ==yeah, [they will change]  

27. K    [will will apprecia]te lang local languages more? 

28. F They will change, if the government is saying look in this 

society now we’re going to focus more on this everything is in 

maybe Wolof, written Wolof, because normally languages we 

speak them local but they are not written 

29. K Ok 

30. F ==you understand? people don’t learn it ah to write it, we just 

speak it verbally but its not written, but maybe [when it’s] 

31. K             [uhum] 

32. F written and people understand maybe 

33. K yes 

34. F it can make (a lot) .. big impact it can change 

 

• 13.02a Interview Fatou (00:16:29 ���� 00: 18:16) 
You think it’s important to have the local language also, not only to understand but also to get 

more value? Because some people say because of the colonialism local languages are 

suppressed and maybe it’s better to get more value in local languages to appreciate them 

more. Yes, it’s important. It’s important but it was because of colonialism, then we were not 

colonised our people were using local language to do everything all their transactions but 

when colonialism came they said English they changed everything and people don’t value 

their local languages anymore, so it’s important to value them it will help. So maybe if it’s 

possible you think it would be better to use only local languages and only English like a 

course to all the grades even when your eighteen? It will be better if you go to other countries 

they go to school in their own local language and maybe take English as a course or French as 

a course or something as a course too. --- Yés, it would be better.- - - it will be possible but 

need a lot of sensitization” 

• 13.02a Interview Fatou (00:18:25 
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And why do you think people keep on pushing on the English? Because just because as I told 

you of the position in the society in the society that’s all everything is in English because 

some people say it is in the minds do people feel English is a better language? It’s not only 

because of use in the society but also because they feel it’s a better language … that’s what 

some people say yeah, but me what my [conscience/culture] my own knowledge I think it’s 

because if you say English is a better language it’s better than which language? Than French 

or with Flemish or with our local languages, no for me I don’t think it’s a better language I 

think people are pushing it because it is the use, the main focus in our society everything is 

being used in English but I don’t think that is any language is not better than the other as far 

as people can communicate with it and understand it so to me I don’t think any language is 

better than the other (lachje) Do you think parents feel the same like? Some some might think 

it’s important in the society and some might think too it’s better as you said it some might 

think it’s better than other languages you never know what is in their minds (lachje) 

• 13.02a Interview Fatou (00:19:53 ���� 00:23:38) 
Example language inequality before: eg. French used to be a language of status “You think it 

might be the same in the Gambia that people might feel like being taken it is somehow the 

local languages are only for the poor people? Yeah, yeah, yeah, it can be like that because like 

for example like of you look at the parents who are pushing pushing pushing the English so 

much, that we should teach the English, if you look at them they are not poor if you look at 

the poor people they don’t emphasize it more it’s from the poor people? they don’t emphasize 

pushing pushing English more all the complaints we have they are from at least from better 

background yeah it can be and the poor people don’t complain about it the local languages? 

many of them they don’t many of them they don’t but the pushing pushing English is from the 

yeah from the better? better class people Because if you go to some homes there they speak 

English to their children so no local languages at all? They do but very few yeah, because 

there was one lady that I visited I used to go there with Jojo it’s one of my friend’s sister 

somewhere around Palmarima because the children are going to very expensive schools they 

pay 5000 per term they learn English and write even if they close books [it’s a very] small boy 

they speak English to them (interrupted to ask phone number)  Do you think poor people are 

less interested in the in the subject on language or they have less time or why do you think 

it’s? it’s not lack of interest but for them like .. they’ll be interested in English too but maybe 

they cannot talk because maybe if you are poor maybe you feel like even if you talk your 

voice will not be heard people will not listen they feel [suppressed] maybe that’s why and do 

they sometimes come to the meeting they come but they don’t say nothing they don’t say a 

lot? They don’t say a lot?” (interrupted for phone call) 

• 13.02a Interview Fatou (00:29:48 ����00:30:34) 
What where you just saying the last thing you were saying about parents about poor parents 

yeah, I said even if they have the idea to talk about the language some of them they might not 

feel comfortable to speak there minds even when they are asked to, yes some might, I’m not 

saying all some of them they have good ideas they have very good ideas but maybe they feel 

not to talk but they have some of them have very good ideas so when they are discussions 

about language they don’t say a lot? noooo, it’s only from them [copartives], you think they 

will come to the meeting I want to organise? yeah, they will come some might come even if 

not all, at least [] 

• 13.02a Interview Fatou (00:33:00 ����00:37:20) 
Ask her through the quote of Unesco how she feels about the bottom-up approach in local 

language policy. She thinks that parents who are told to and act like it some might not be 

motivated, but that’s not this big problem. If it’s a law they have to do it. Later she changes 

her mind that it’s not a problem. Laughs again with the idea that English is better. (00:33:30 

� 00:33:36) 
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Used to old system difficult to convince, that’s the system we all went to though they are 

trying it will take time the old system it is really foolishness 

 

There are different mother tongues 

It was even said on the televisions, teachers Suwai Batu told me about it; up to grade three 

Some months back 

You go get reviews in the regional office yourself you shoul-You will be interested because 

the school is operating within their policy you must read it because you must work according 

to their policies  
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3 Interview met Solo 

• 00:13:00 ���� 00:13:21 

Fragment G 
1. S I think it’s more good to learn English then other languages 

because as is as (xx) as English (are the) official languages…  

2. K ok 

3. S Swallow wanna teach in Mandinka, Wolof and then … you 

know if Mandinka and Wolof (not be) speaking in the offices 

4. K ye::s 

5. K  so when the Swallow would say we’re going to start to teach in 

Wolof, Mandinka and Jola, for example 

6. S uhum 

7. K that would be a good thing u think?.. To use different local 

languages 

8. S [ah] 

9. K [or] you still think it’s more important to have more English 

than those languages? 

10. S I think it’s more good to learn English then other languages 

because as is as (xx) as English (are the) official languages…  

11. K ok 

12. S Swallow wanna teach in Mandinka, Wolof and then … you  

13. know if Mandinka and Wolof (not be) speaking in the offices 

14. K ye::s 

15. S it’s the English language that is that is usually spoken 

16. K yeah 

17. S yeah .. so if you if you are (not) if you are not spoken (xx) that  

18. can give you office problem 

19. K yes … 

20. S (I still) I’m still in for more English than other lang[uages] 

21. K        [yes] 
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4 Interview:  parentsmeeting in The Swallow 

 

Lange uitleg nieuwe taal in onderwijsbeleid overhead om lokale talen te gebruiken en ik vraag 

hierna hun mening 

Chèr vertaalt 

Vrouw antwoordt 

Andere ouder valt meteen in, voor antwoord van de vrouw kan worden vertaalt 

 

• 17:57 ���� 21:37 

Fragment H 

1. X I want to ask in what languages are are going to be taught in the 

in the vernacular going to (xx) in Wolof or in Mandinka or in 

fula or Mandinka or what I want to know because some some 

parents like mine mine are the Mandinka so in if I speak 

Mandinka at home with my kids so I expect them when they 

come to school they speak English because we are (x)ious) what 

I’m you know too I’m very concerned is I I have also my 

brother’s (student) is in upper three but when they come to 

when they come home I can see that they start to speak English 

and it’s like you don’t going to school like the one in the 

swallow here here you know it’s not learn about English so I 

still like to you know to improve (xx x) proper maybe he’s 

taught English at school so when he comes home back home I 

can help him alright to speak English with my kids, but you’ll 

see he’s a Mandinka child if he if he speak Wolof here maybe 

he at home he don’t speak Wolof that’s why he is not learning 

anything, because naturally he is forgotten, so I don’t know how 

it’s I don’t know how to think about it 

 

Fatou repliceert niet één taal uitkiezen, at least have the two major languages here (Wolof of 

Mandinka) 

Ik repliceer dat regering area languages wil, en dus maar één taal per region (Wolof in 

Kombo’s) Vraag of men dan akkoord gaat om één meerderheidstaal te gebruiken of zouden 

ouders zich genegeerd voelen? 

Chèr vertaalt 

Anita: erkent problem “jaloersheid”, maar zou niet belangrijkste focus moeten zijn, 

belangrijkste focus dat kind leert, elk individueel kind proberen volgen: als een kind engels 

kan engels. Voorbeeld kind dat ze kent die niet kan lezen of schrijven en toch overgaat van 

graad, de “main aim” moet volgens haar zijn dat elk kind “is learning proper English and 

proper .. everything, the education” 

Chèr vertaalt 

 

• 00:27:48 ���� 00:30:00 

Fragment I 

1. X what I’m trying to say is that.. it depends on the teachers (also) 

teachers also they are able to speak English, they are able to 

speak Mandinka whereas people they speak Wolof and let’s say 
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in the in the Gambia here, that’s the Kombo all the students .. 

these two language everybody is able to speak it .. maybe 

2. C which two lang[uages?] 

3. X     [(that is)] Mandinka and Wolof 

4. C and Wolof? 

5. x [yeah] 

6. C [in the] Kombo? 

7. X yeah, at home then if the teacher also is able to speak Mandinka 

and Wolof .. and plus English than whatever you teach in the 

class immediately speak them in English if there are some 

people who who are there they can not speak the local 

languages they will hear it in English because (every x) you can 

speak English then you go to Wolof then there will be some 

people who can hear Wolof they can not hear Mandinka they 

speak Wolof for them to understand and there’ll be somebody 

also some people who will (be ready) to speak Mandinka and 

you go to Mandinka, but I’m sure that in this in this area this 

people are this three, two popular language, everybody is 

everybody will know this now this number ah these two 

languages 

8. C uhum [(wa wa)] 

9. K       so [you don’t] agree with the with the government then? 

10. X yeah// yeah// 

11. C ($VERTALING$) 

12. K Uhm you don’t agree with the government than to select only 

one language for the Kombo’s? You would prefer Mandinka and 

Wolof for the Kombo’s you don’t think that Wolof will be 

enough to use as the medium of instruction 

13. X yes 

14. X2 uhum 

15. F (if you can not [understand) 

16. X    [uh, maybe, maybe Wolof also maybe maybe 

Wolof uh I’m sorry Wolof in this place lot of people was able to 

speak Wolof 

17. F yes 

18. X and so .. even the small kid this small kid a lot them of was able 

to speak Wolof, you can speak Mandinka in your compound 

19. F (yap [your parents give you)] 

20. X         [with your parents,] but if you go outside it’s Wolof (what 

everybody is talking) 

 

• 00:33:56 ���� 00:34:36 

Fragment J 
 

1. F (wax la dem) 

� he goes to talk 

2. X (wow) what i’m saying 

�  yes 

3. K aha 

4. X it it has to come with English first 
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5. K aha 

6. X because it is it is written in English .. so any teacher that is 

teaching has to come with English first .. then explain I think 

that that that system is been used since then because any st any 

teacher that stands in front of the class makes sure the student 

understand what the what the (pol) what he’s speaking .. so: the 

(government) comes with it I think it’s the same thing that is 

(done at .. first) ah , but then they’ll specify from one to three, 

ok, then you can concentrate on it .. make kids understand  

7. X2 (x[x)] 

8. X..    [((luid) all))] … (1,39 sec.) that’s good it’s (x) going to build 

understanding, that means to know what you are what you are 

reading and writing 

 

• 00:51:48 ���� 00:52:21 

Fragment K 
 

1. X You know you know what I believe is … there could be no 

teaching in vernacular in schools without English .. because 

everything is in English because e:very::[thing] is in English … 

                 [klapt in handen] 

Whether maths any subject think of anything … (1,39 sec.) 

(of)course you have to be in English children comes in 

vernacular .. so .. uhm … (1,10 sec.) to me: it’s crazy .. you 

can’t teach a sub subject in vernacular 

2. K But why not? 

3. X cause syllabulis are not in the in vernacular, 

4. K but there [are] 

5. X        [there’s] no writing in vernacular 

6. X2 yes 

7. K but there are books in vernaculars .. in teaching mathematics 

8. X ((luid) here?)) 
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5 Interview met Sonko, Deputy Headmaster 

 

• 00:00:39 ���� 00:01:59 

Fragment L 
 

1. K I always ask about the languages or the language they use in 

class and why  

2. S they do .. use English language when teaching  

3. K hm 

4. S and also local language when it is necessary  

5. K hm 

6. S cause the children who don’t understand English  

7. K hm 

8. S properly so for them to understand actually what teachers uh try 

to: put across 

9. K hm 

10. S so they explain some of these things in their local langauge 

11. K hm 

12. S so that the children could understand more so otherwise we 

don’t accept it that teachers teaching in local language 

13. K ok 

14. S yeah 

15. K and uhm do they only use it when they don’t understand or 

also? 

16. S yes  

17. K only then? 

18. S yes, they use the local language when children don’t understand 

or sometimes they use both 

19. K ok 

20. S you see they explain in English and then later in the local 

language so that the other (the message will xx xx this)  

21. X Salaam Aleikum 

22. K ok 

 

• 00:02:55 ���� 00:06:12 

Fragment M 

 

1. K and if they use local languages do they only use Mandinka or 

also Jola or Wolof, Fula uhm 

2. S uh there are teachers who can not speak Jola 

3. K ok 

4. S alright? .. now if a teacher can not speak Jola, but can speak 

Mandinka  

5. K hm 

6. S he or she does the explanation in the language he can speak 

7. K [ok] 

8. S [and] the language children can understand  

9. K ok 
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10. S cause here children do understand both jola and.. 

11. K oh ok 

12. S and Mandinka 

13. K ok 

14. S so even the Manjagos … do understand Mandinka and Jola 

15. K ok 

16. S so these are the two languages that teachers use [here] 

                [tik] 

17. K            [ok] 

18. S yeah 

19. K but not all teachers know Jola 

20. S no no 

21. K only the children? 

22. S not all teachers can speak even myself I can not speak the 

language (even) 

23. K hm 

24. S yeah 

25. K but you can understand it 

26. S but I can understand it  

27. K (alright)  

28. S uhum 

29. K ok … so when you explain something in Mandinka they will at 

least understand they might not speak Mandinka but they 

under[stand] 

30. S          [yes] 

31. K Ok 

32. S Whatever I I explain in English 

33. K Hm 

34. S Or whatever is say in English I do translate it in Mandinka 

35. K Hm 

36. S You see? And sometimes if it is necessary if I want children to 

laugh and enjoy  

37. K Hm 

38. S then I will struggle to speak Jola 

39. K ok 

40. S yes, because when I speak Jola it becomes very funny to them 

41. K haha .. ok 

42. S yes 

43. K and do most children uh what do languages do they understand 

best Jola or Mandinka? ..uh 

44. S here the majorities are Jolas 

45. K ok 

46. S but .. everybody understands Man[dinka] 

47. K             [Mandinka] ok 

48. S so these two languages are equal .. [here] 

49. K              [but] not everybody 

understands Jola 

50. S not .. ye:s [not every not not everybody]  

51. K       [or they can understand, but not] 

52. S not everybody understands Jola 
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53. K ok 

54. S yes, but ((luid)everybody)) understands Mandinka 

55. K ok .. ok 

56. S though you know here the the: the::… (2 sec.) the … (1,31 sec.) 

the a::h … (2,14 sec.) [the dominant … (1,5 sec.)] uhm 

language is:: .. Jola 

         [klappend met hand op tafel] 

57. K is Jola 

58. S [yes] 

      [tikt met lat op tafel] 

59. S the Jolas are the people … 

60. K hm .. 

61. S staying here most 

62. K ok 

63. S but then because of the settlement, they speak Mandinka 

64. K ok 

65. S so ((luid)everybody)) speaks Mandinka  

66. K ok 

67. S some of them even some Jolas can not speak 

68. K because of the [(area?)] 

69. S    [their] their language 

70. K ok 

71. S yes 

72. K [ok] 

73. S [that’s what] is happening it is really interesting here 

74. K hm 

75. S Jolas are here who can not speak their own language 

76. K hm 

77. S yes, .. you will sit (maybe) in in in a community where 

((luid)everybody)) is a Jola, but you will .. only hear them 

speaking Mandinka so therefore they all understand Mandinka 

as well as Jola 

78. K ok [because] 

79. S      [tikt met lat] 

80. K it’s a Mandinka a[rea] 

81. S       [yes] 

82. K ok 

 

• 00:06:46 ���� 00:14:30 
Lange uitleg pilot project, lesgeven lokale talen “ceased, teachers not motivatede”, WEC 

trained two of the teachers, een ervan weg voor opleiding en wordt elders geplaatst, WEC en 

DOSE samenwerken?, stopped last year teacher want teacher moved, Yamam verplaatst, 

leraar Kujabi, Cherna Jao door henzelf geïdentificeerd (last headmaster, thi headmaster don’t 

know anything about it) cursus te doen wanneer andere verplaatst (vóór deputy headmaster’s 

komst) transferred en Yamam terug maar niet opgenemen al ze haar vragen zou ze wel 

geïntereseerd zijn, sinds vorig jaar gebeurt programma niet meer, niet mandate euhm 

management gegeven, heel school wordt de les gegeven slechts enkele uren (move from class 

to class of na school of in weekends) want 

• 00:14:30 ���� 00:15:02 
“not normal lessons, because we have our time tables, here we don’t have local languages ok 
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no only English prepare it for them for himselves and then find time you know [x x] time you 

know when he’s supposed to teach which class”  

• 00:15:03���� 00:16:24 
“[They were] more or less oral lessons about Jola how to speak Jola [x] Jola words how Jola 

call this it’s all but eh The children didn’t know already how you can call this, because they all 

speak Mandinka? But they knew children can speak both Jola and Mandinka the only thing is 

there are certain words that children use, the Jola words, that children use wrongly, but 

somebody who is trained know the correct word then you tell them the right pronunciation 

give them the phonic so sometimes children do understand the Jola yés but they don’t speak it 

properly yes.” 

• 00:17:06 ���� 00: 
Gelooft het niet (verbaasde reactie), want nog geen materiaal gezien, alleen Engels materiaal, 

lokale talen materiaal wel door WEC voorzien maar moet voor betaald worden (20D ofzo per 

kopij, later in gesprek nog eens herhaald) “don’t even have to give us the money, if the 

department of education would supply us with the material it should be teached and let them 

train teachers” 

• 00:19:16 ���� 00:19:18 
If they want us to teach the subject, the local language…materials, train teachers should be 

(must be trained) we will do it 

• 00:19:44 ���� 00:19:53 
That will even help children to study the English language more 

It’s best to use local languages yes it could be for them it should I think it could be a 

secondary it could be secondary 

• 00:20:29 ���� 00:21:16 
It’s’ best to use local language yes it could be for them it should I think it could be secondary 

what I mean it should be a secondary lesson like uhm English should be given the priority 

then within [onderbroken] 

English should be given the priority then you have this the local language wich already 

children [terug onderbroken]  

Already children know the language because we have to be very mindful here which local 

language should be taught in the Gambia when we say local language there are o many 

language which ons should be taught because every settlement has there own language if you 

go to the foni if you go a bit down they speak Mandinka if you go to a different settlement 

they speak fula pulaar 

Yes we should learn different languages but the problem is here would we be able to afford all 

those materials will there be funds? 

• 00:25:20 ���� 00: : 
I thinkt that’s that’s the best way of teaching language teach children to know their own 

language first then through their own language they can develop and also learn another 

language [Yamam komt binnen] learning another language could be easier like this is what 

you say 

This is what we are doing in schools indirectly sometimes we teach as I told you teachers will 

teach and then later explain in Wo in Mandinka or in Djola you or like when they say this is 

cat alright? now in the absence of the material itself so they use cat cat and the cat is not seen 

so for children to know what cat means they have to tell them in their own language so that 

children will know this is what we so they say cat [potto] Were there is but now when I say 

cat I say this is a cat the child will know what this is in his own language alright so this is 

what we do so we teach our local we teach in our local languages indirectly in schools but 

there is no specific material on reading and writing in local languages in schools it should be 

it’s the best way of teaching language 
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[Yamam neemt het woord en verwijst naar Pilot Project] 

 

It started as a trial for three year but then it’s not going on yes the Djola yes we have Djola 

Mandinka Wolof we were doing this in schools in different areas 

• 00:27:00 
It started as a pilot for three year for then it’s not going on yes the Djola yes we have Djola 

Mandinka wolof we have fulas we were doing this in schools in different areas what about the 

Jola? The Jola yes  

Here we we were doing Jola we were having our books in Jola we have a subject in Jola than 

read in Jola pronounce phonics also phonics yes 

Yes, we started for three years pilot one two three then you know the (education) department 

should make it start, but till now we don’t make it start  

Which one? 

the department itself it should be [Sonko onderbreekt] the DoSE should they just bring here 

the policy they just (wrote) the policy it’s in writing [Yamam valt weer in] but it’s not 

implemented the curriculum department (should be taking over) the national languages they 

train teachers teachers are all all over (xx in those areas) you have Wolof other areas you have 

Pulaar you have Mandinka around there you have Jola here you have them (xxx xxx) Fulas 

(xx xx) up there you have Fulas around there Jola (xx) you have Wolof in the other (xx back) 

you have Mandinkas ye but we have run our pilot we have run our training everything but (as 

the trainers) but yet still (it is hold), because I know in some schools when they take these 

books they put them down so you see that’s why they are not letting it it start 

the other schools ? 

they will say they will think that if you start in the local language it will make the children not 

understand the English language better yes but then to come to (the timing) when the children 

learn their language when they extend the other (time then) you know they won’t tell you to 

start let’s say the child goes to school from grade one to three then the child continue (xxx) 

but from grade one and two the child will learn in the local language he or she understands 

yes (learning the) language (x) grade three you start (teaching in) the English language yes  

and the pilot project was not of the Dose? 

Yes it was department who (stated it) yes we did it for three years but for those children were 

six and 

[Sonko onderbreekt] Who who was responsible of that training? 

The training? Curriculum. What about the wec? Why it was doing Jola  

why it was you know (xxxx) 

(xxxx) in Jola  

Why they were training new people  

yes yes  but they were responsible of Jola international languages in the Gambia  

but the curriculum centre they did all the languages  

research curriculum research research then curriculum was confirmed 

yes . definitely who was doing it here (xx xx) going back was going back one Korean lady 

went to Sibanor (xx xx) for the husband is here Miran (Tana) something like (Tena) the 

husband was (Duran Tena) the husband was the director she was the (xxx must be xxx) of the 

Jola international language we call them the (national) languages 

but if you ask there uhm they have they are doing it they are still on it some schools are still 

on it but other schools it is (especially missions schools who) they are not supporting this 

inhere which? mission schools they are not supporting because when I go with them they will 

sit with them we are school but we are not doing it because we feel that if we do it (let) the 

children won’t understand English language  

and they think it’s important?  
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yes it’s important why? you know when they are very concurned about the learning education 

the child should have so they think should go to school in grade one and talk in the local 

language the child won’t understand the English better 

but I don’t think they were so they really think of the outcome they were just biased (uhu) yes 

I think they were biased they were not biased I don’t think that I told them  

• 00:32:06 ���� 00:33:07 
but ((luid)) if) you want if you want somebody to understand a foreign language uhum he 

should be he should be taught his own language first that why why (do you sometimes tell 

open up your own language to explain more) because you can use you can only use 

somebody’s language to teach him another language this it yés yes use his language to learn 

another language because whatever he speaks in his language uhum hm like you have this the 

example I gave you this is poto I said poto alright how do English call it? cup cup how is it 

called in dutch? Een tas you see you have to come back to explain to them if I can use that 

word if I can use if I can pronounce that word in dutch if I can pronounce the word in dutch 

whenever I see it or I hear it  will actually know what it means  

• 00:33:09 ���� 00:33:54 
Geeft uitleg over alfabet van Jola (en Mandinka � Isatou) “when they went round for 

children to learn this alphabet they say it was only one teacher whose children were able to 

rea say it properly (that they xx teachers) teaching national language like my children they 

should know this right now if you ask them uhm that alphabet they’ll tell you all yes, do you 

know it? Yes, it’s very interesting. But then I think now” [wordt onderbroken door Deputy 

Headmaster] 

• 00:33:54���� 00:33:37 
Voorbeeld haar kinderen alfabet kunnen. “This is what our program is all about ha She’s 

knows everything, cause she’s trained” chronologie van leraren die het pilot project 

overnamen (I think she has to take up the programme again) 

• 00:34:48 ���� 00:35:47 
Uitleg training en fondsen project 

Curriculum and Research funded “we were trained in nursery one we were paid by them we 

were also trained at the Gambian college we were paid by (xx) the other one who was trained 

in 2001 nursery one for how many days Curriculum Development Center after two weeks 

then you have also at the Gambia college also one week there and different (xxxx) used to 

have at Sebanor they are WEC who are responsible for our languages that was the only one 

who I know about No we yes (you got to remember) this man (x) just have the training you 

know that was  decided when they came around this they came to schools cause they piloted 

Ndemban school yes they put (xx xxx xx) (xx xxx pilot school?)” Kujabi training van de 

WEC, maar niet van government 

• 00:37:53 ����00:39:38 
“WEC it was just a training we have there”, “most of their training (xxx) are from WEC 

They are responsible for Jolas we have others responsible for… they print out all the 

materials and send it to throughout the Gambia they are doing Jola” they send it to the 

government 

Klacht over de regering niets meer doet dan deze twee regeringen en geen opvolging van de 

pilot door Yamam 

“They have their teachers who are teaching in the villages” Aisatou komt tussen: yes, they are 

teaching Mandinka, Yamam bevestigt dat ze ook hier Mandinka doen “that (is what we started 

with) but then here they have around that area there Tambakounda and others they have them 

(xxx) there even me they wanted me to do it in the community here I started (xx) but it did not 

continue no it did not continue because the women they were very busy I normally (meet 

them at the garage some of the women who go they would be busy) some of the others the 
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Jolas they have only few of them I gave them even books” “but still they have the books with 

them” (adult literacy) 

WEC doet veel voor adult literacy en Jola, meer dan de regering,  Sonko haalt enkele boeken 

Jola boven 

• 00:40:47 ���� 00:41:19 
Je kan nog naar WEC gaan en training krijgen; voor kinderen en adult literacy 

• 00:41:28 ���� 00:42:43 
Reasons failure Pilot Project. Probleem volgens Sonko is motivatie, als leerkrachten  

niet motiveert “If teachers are motivate children will learn”. en kinderen zouden ook moeten 

gemotiveerd worden door hun voldoende materiaal te geven. Ouders moeten gemotiveerd 

worden door hun een soort incentive te geven, niet direct, maar indirect. As (xx) if the Gambia 

(x) is doing everything possible to teach the children here so that they the children (could be 

staying in) schools (if they could stay in school up to two o’ clock you know because we’re 

doing it here) This is how parents are motivated (x children going to school) so some 

motivation should come from parents 

• 00:42:43 ���� 00:44:21 
I know it will be difficult it will be (xx) don’t know when it is still lying there 

Some are complaining that our salaries (can go up x xx x stranger) up to stop them there  

complaining that they are not paying them enough to learn the (xxx xx) 

� klacht van sommige leerkrachten dat ze er te weinig geld voor krijgen 

“Teach it in the normal course of being a teacher? Maybe then people would be motivated? 

yeah, especially when the course is being taken up by the Gambian college uhum it is in the 

programme úhum as teachers do it, then you will see teachers who are specialised in the local 

language if you are a local language specialist and you are send in a school what are you 

going to teach you have to teach your own” “teaching only that, he can only go and teach 

other(Somite) areas (xx)” Specialistfunctie benadrukken 

“Do you think it will be possible to teach history and physics and things like that in local 

languages? (Offc) Yes, history, science, physics, chemistry anything any language” 

Yamam komt tussen en zegt níet (herhaald 2x) voor oudere kinderen, maar voor grade 1 en 2. 

“Early age that’s what they wanted” Only as a course? Yes it was only not as a medium of 

instruction it was only for a time for three years teachers didn’t use it in class to teach. 

Teachers no (xx) gone they didn’t tell us anything again” geen evaluatie, bevestigt enkel 

als cursus gegeven, voor drie jaar maar. Uitleg 3 verschillende taalfuncties in onderwijs (to 

read and write, to teach in, to explain in)  

 

let’s say the child goes to school from grade one to three then the child continue (xxx) but 

from grade one and two the child will learn in the local language he or she understands yes 

(learning the) language (x) grade three you start (teaching in) the English language yes 

• 00:45:23 ���� 00:46:00 
“Do you think it will be possible to teach history and physics and things like that in local 

languages? (Offc) Yes, history, science, physics, chemistry anything any language” 

Yamam komt tussen en zegt níet (herhaald 2x) voor oudere kinderen, maar voor grade 1 en 

2. “So that the child can understand more” “Early age that’s what they wanted” 

• 00:46:40 ���� 00:48:34 
Uitleg 4 verschillende taalfuncties in onderwijs (to read and write, to teach in, to explain in, as 

a subject) Yes it was used to teach in as the medium of communication” Sonko komt tussen 

“the language is only used to make them understand more, you see otherwise all lessons are 

taught in English” Jola lessons were they only one hour a day or something? When I was 

teaching it as a subject after in any teaching in any other subject all the other subjects 

like science, mathematics and history I teach it in the local language.” “We combined the 
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two (x xx) in grade (three)” nu niet meer, nu enkel Engels  

That was only for one class --- we always secondary class – yes only my class ---unless I train 

them, but they didn’t have the training – here was a pilot seban nord also pilot school, than 

one I can write here xxx when else you come I show you our books --- also, integrated there 

are books for it, but then the Jola books are in the local language books. Yes, the one’s I was 

using for my pilot and the social and environmental studies books? Are they in English or 

local language? in English, yes, xxx xxx they teach it in English do you think teachers would 

give social and environmental studies in local languages  if the books were here? no, it is in 

English, cause it’s not yet implemented (to be taught) in local language, yes, it is in English 

[onderbreking Sonko] I think what she wants to whether the teching in social and 

environmental studies has been introduced in the local language no no, so how do you teach it 

in the local language? just by explaining, because they have only their Jola books ye:s, so but 

the (practical) we normally teach our children (integrated studies) and the the history (in) and  

then maths (xxx) in English but then we explain explain in the local language yes in the local 

language yes yes  �overlap Sonko bevestigen en verderzetten: and we teach them we explain 

themo 

• 00: 48 : 39���� 00:49:08  
Klacht Sonko “the (dedication) is not there”, alles gestopt na pilot project, men is volgens 

hem met niets meer opgekomen (curriculum development/DoSE), alles op stand still, 

everything is “dormant” unless we have (xx) Sonko stelt geen materiaal meer op school 

Vakken  

• 00:49:18 ���� 00:50:29 

Integrated studies (social and environmental studies) nu in Engels gegeven. Maar ervoor in de 

lokale taal, Jola. Enkel voor een klas. De andere leerkrachten geen training gehad, always 

(secondary) class. De leerkrachten kunnen het niet zonder getraind te zijn ook geven, daarom 

enkel haar klas. Sebanor wordt als tweede pilotschool vermeld.  

when else you come I show you our books --- also, integrated there are books for it, but then 

the Jola books are in the local language books. Yes, the one’s I was using for my pilot and the 

social and environmental studies books? Are they in English or local language? in English, 

yes, xxx xxx they teach it in English do you think teachers would give social and 

environmental studies in local languages  if the books were here? no, it is in English, cause 

it’s not yet implemented (to be taught) in local language, yes, it is in English 

• 00: 52:00 ���� 00:53:10 
Vraag of integrated environment studies in lokale talen is, “but the Jola books are in the local 

language books, the one I was using for my pilot” De social and environmental books in 

lokale talen? Nee, Engels nog niet geïmplementeerd om te geven in de locale talen volgens . 

Ik begin volgende vraag te stellen, maar Sonko komt tussen en herformuleert mijn vraag: “I 

think what she wants to know whether the teaching of social and environmental studies has 

been introduced in the local language? Nono No, No so how do you teach it in the local 

language? Just by explaining, because they have only their Jola books yeah but the 

practical we normally teach uhm our children uhm (integrated studies xx) and then 

maths and then English but then we explain to the children yes in the local language 
explain it in the local language yes then we’re teaching them we explain them in the local 

language yes then we teach them in the local language yeah, the material is produced in 

English in English but then she will teach it in the local language yes she will explain it yes 

(through) the local language  

• 00:53:12 ���� 00:53:46 
Possible to only teach in the local language this subject social and environmental studies? 

Yeah To not say it in English anymore? Uhhhm We have to say it in English (we have to say 

it in) both language”, “explain in the local language” voor beginners, maar in uppers niet, in 



 36 

grade 1. 

 

• 00:54:29 ���� 00:55:36 
 

Uitleg hoe in België wordt gedaan. Alles in Nederlands, en Frans als een vak, dus maar voor 

twee uur. 

 

Fragment N 

1. S Ok here in (us) in what our policy says is … the all teaching 

should be done in English 

2. Y  Uhum 

3. K  hm 

4. Y  Yes 

5. S Ok? You only use the local language … when .. you feel 

children have problems in understanding 

6. K hm 

7. S what you want them to know  

8. K hm  

9. S there you can use the local language to éxplain .. 

10. K Hm 

11. S So that they can understand bétter 

12. K hm 

13. S you see? .. So it was only you know very recent  

14. Y (this was) why 

15. S you say there is a policy that says local language should be 

taught in schools 

16. K [Hm] 

17. S [but] this thing is that still it’s s a policy it’s a written document 

document  

18. Y yeah 

19. S laying down somewhere 

20. Y yes 

21. K Hm 

22. S But not being implemented in schools  

23. K hm 

24. S because there is no material  

25. Y uhum 

26. K hm 

27. S that you will find in the schools [concerning]  

28. Y        [local language] 

29. S the teaching of local language 

 

• 00:57:48 ���� 00:58:58 

Fragment O 
1. K But like .. when you’re giving maths, math’s or or social and 

environmental  

2. Y Hm 

3. K studies like you did  

4. Y uhum 
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5. K in the own in your own languages even though you don’t have 

the books 

6. Y yes uhum 

7. K do you think teachers can do that? Do you think they will be 

…euhm able to do that and and motivated to do this 

8. Y ==it will it will not be easy, no maybe it will not be [easy] 

9. S [but] .. unless we but we can e we can only do it indirect 

10. Y uhum 

11. K hm 

12. S like you have your you have your topic  

13. K hm 

14. S you are teaching  

15. K hm 

16. S You see? Hm you [talk to the children in the local language 

17.    [tik] 

18. Y Uhum 

19. S But once in a while … you use the English language 

20. Y hm 

21. S Or you (use x) in English language and then be [explaining] 

22.       [tik] 

23. K Hm 

24. S In the local language ((luid) this is what is happening in 

schools)) 

25. Y ((luid)) Ye:s)) 

26. S In many schools (xx)  

27. Y ((luid))It have to come) 

28. S Children must use their local [language to understand what the 

what the Eng]lish man  

29. Y      [You have to explain certain xxx 

((luid)) better)] 

30. S [is talking about] 

31. K [It is difficult for] me to understand that you also say it in 

English because we never did that 

 

Uitleg bij ons enkel als vak gegeven 

 

• 00:59:38 ����00:61:16 

Fragment P 

1. S Yes, I I I get you .. now here  

2. K Yes 

3. S the policy says.. a::ll teachings  

4. K uhum 

5. S should be done in English 

6. K yes 

7. S because English is the medium of instruction 

8. K hm 

9. S in the Gambia 

10. K yes 

11. I ==yes 

12. K [the medium of] instruction  
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13. S [alright?] so if you are teaching a lesson you should speak .. the 

policy says only English language 

14. K hm 

15. S ((luid)But) … (2,3 sec.) sometimes you can use your … local 

language 

16. K Uhum 

17. S the language that children understand  

18. K hm 

19. S to explain certain things … to them 

20. K hm 

21. S alright? … But let me tell you frankly .. but if you go to the 

classes 

22. K hm 

23. S even in the upper basic schools … (2,58 sec.) lessons are taught 

in English 

24. K hm … (2,57sec.) 

25. S but you will you will not be surprised to know that there is this 

fifty fifty… 

26. K yes 

27. S in both local and the English language in a lesson 

28. K hm 

29. S these two .. things go together (small tables) … because 

teachers are used to the local languages 

30. K hm 

31. S alright? (xx) It is not as they speak the English language that 

local language also (xx stake) 
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6 Interview met Suwaï Batu 

• 00:16:48���� 00:17:56 

Fragment Q 
 

1. K And and how do you learn the languages? 

2. S ((luid) hm)) you know me I’m a Gambian 

3. K [(hm)] 

4. S [(and)] where I live there are … Serrahules, Jolas ..  

5. K uh[um] 

6. S     [and] Wolof (and) .. I am Serrahule so 

7. K so you [think] 

8. S  [since] from childhood and even at school you were 

interacting with many people 

9. K [yes] 

10. S [from] different .. backgrounds, different tribes 

11. K yes 

12. S so from there you learn from each other 

13. K ok .. 

14. S just like you, you are here, you are from Belgium and if 

sometimes they say nanga def what do you say? 

15. K haha Jama rek [haha] 

16. S    [You see?] 

17. K yes 

18. S That’s how it goes 

19. K ((snel) It’s true)) 

20. S the more you interact, the more you learn from others 

21. K hm 

22. S speak to interact with people also … (counts) [a lot] 

23. K         [very impor]tant? 

24. S hm 

25. K So it’s important schools are have a lot of languages a lot of 

children who (play) and talk to each other (the way [they)] 

26. S        [That’s] 

why here in the swallow .. we are open 

27. K yes 

28. S what lang we  don’t we are not bothered with tribes religion 

absolutely nothing 

29. K yes 

30. S all we all we are interested .. somebody who is ready to learn 

and even if you are not ready to learn sometimes we help 

31. K hm 

32. S because here you don’t know the (important x) understand (xx 

xx) then you’ll be interested 

33. K ok 
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7 Interview Parentsmeeting Ndemban 

• 00:00:00 

Fragment R 
1. G xxfananga metula dje 

� I don’t meet you there 

2. T uhum 

3. K (x [my question x) 

4. G     [wo leŋ … Angalais kaŋo karaŋ … (2 sec) 

� it is that, learning the English language 

xx diyaakuja fo ntelu sii duniyaa ñookaŋ 

� willy-nilly, we will must sit together in the world 

5. T hm 

6. G bari ñna kaŋo 

� but our language 

fo ñiŋ ntelu karaŋ la beteke … … (1,8 sec.) 

� we have to learn this good/very well 

cause niŋ kuruntu xx … (1,37 sec.) 

� if you take 

hani dipiteebuŋo ñni beŋta jee .. 

� even our house of parliament if we meet there 

fo i ka meŋ bee jaŋ Angalais kaŋo le  

� speak they are doing that all here English language  

7. T uhum 

8. G ==hani ka meŋ fo jaŋ a maŋ ke British la nafaa ti te 

� even what they are saying here it is not happening at British 

benefit 

9. G uhum 

ntolu meŋ miŋ i be sii, ntule leng ntolu la nafaa 

� we who are sitting there, we it is our benefit 

saayiŋ itol ka meŋ kataa jee 

� now for hem who are going there 

ning itolu moo keme leŋ … taŋ kononto niŋ lulu be buke moy 

�if they are hundred persons it is … ninety-five are not hearing  

10. T ((stil) uhum)) 

11. G fo moo lulu ka moy 

� only five people are hearing 

i ka meŋ te kacaa jang,  ntolu  nafaa le ba 

� What they are talking here, it’s not our interest  

a maŋ ntolu nafa 

� it’s not our interest 

woto ka ñna kaŋo fo jee  

� if we are speaking our language there  

wo leŋ kumataa diina ka wandi kaŋo taa, moo doo la muŋ,  

hajoo bee ba fo wandi kaŋo la 

�that it is better (more the speaking) than taking somebody’s 

language, (-taa: subst. ww.), that from another person,  all 

affairs you say with somebody’s language 

12. T hm 
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13. G ntolu fo ntolu falaa la fo ŋŋa hajoo ka fo niŋ ñna kaŋo la 

� We say we also can speak affairs through/with our language 

niŋ taa ite toobab wo lee a 

� if you go to where the white man and the others (if you go the 

white countries) 

14. T uhum 

15. G si niŋ sii diyaamu ila … kaŋo la 

� We reside we will when residing speak their language 

16. T ==xx kaŋo la… (1,34 sec.) 

�their language 

17. G he said to his opinion also  

18. K hm 

19. T that he wa[nt ] the Eng[lish to be taught] in the schools.. 

20. X      [(yo)]        [(xxx)      ] 

21. G (no:[w)] 

22. T       [but] [the local language] local language also should be 

taught  

23. K     [(this is why)]  

24. T in the schoo[ls] 

25. X         ((luid) [xx))] 

26. T ((luid) very well)) 

27. X (x[::x]x) 

28. G    [(naam)] 

29. T he said because of the [house of re]presentatives, that [is the 

par]liament 

30. Xf      [(x xx)] 

31. X            [(xx xx)] 

32. K hm  

33. T [they speak in the English] lan[guage] 

34. Xf [(xx xx xxx)        ] 

35. G                  [[xx]x)   

36. K hm 

37. T when the people whom they are representing ... majority are all, 

you know? not educated 

38. K yeah 

39. T so in turn if they speak in lang in the English language it is 

going to be translated to them a[gain] 

40. G         [(ye:s)] 

41. K hm 

42. T which some of some of them will not understand what they're 

what they what they are translating  

43. K ((stil)) hm)) 

44. T so the English langua[ge]  

45. X     [(x)]x ((stil))xx[x] 

46. T       [s]hould be t-spo should 

be taught in the schools but the local language should be taught 

in the schools ((luid)) very well)) 

47. K o[k] 

48. T   [so] that whatever they are meeting they should meet in the 

local language so that everybody will hear 
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49. K ok 

50. T you know the English language is our official language .. we 

can not we can not deviate it we can not leave it out we have to 

be taught  it has to be taught in the schools  

51. K ((stil)) uhum)) 

52. T you see? but you know since (foreign) so that if we travel to 

your countries .. 

53. K yes 

54. T to the overseas we can be able to speak English language but 

our language should be spoken in the (Eng) in the in the 

Gambia here ... it is our own language 

55. K and 

56. T ==ye:s  

57. K do you think it’s possible to use the local language as an official 

language,  like different local languages? 

58. T uhum 

59. K as official languages? 

60. T a ya kofoon say a a a b-a b-a be possible laale bang amofing 

kaŋo wekena office langu-uh office kaŋo ti … 

� She asked me if it is possible the black language can be our 

official language? 

Kamma jaŋ na Angalais ka[ŋo fole fo xxx x hehe] 

� Because here we can speak English 

61. G           [a fa, a fa. a-afa x] possible x 

       � tell her, tell her, tell her (x) possible (x) 

62. T ha,[ ok� lachend 

63. X      [ye:s] 

64. T he said yes, it’s possible � lachend 

65. G it’s possible [(x x  x xx)] 

66. T           [ yes, he said] yes it’s possible yes  

67. X
1
 (karaŋ)[(x xx mooye)]  

� x xx people  

68. T     [so that what]  

69. X
1
 (karaŋ) 

�  learn 

70. T yeah, English can be taught, .. but then the office language, one 

language can be can be it can be taught to be the official 

language 

71. X
2
 ==ye:s ([netul] [netul] lata nese kaja)// 

� if they are coming we will talk about it 

72. K     [ok] 

73. T                [yes] 

aha, if you come than we can discuss with you in the loca in the 

English language  

74. X
2
 yes 

75. T when we have (our) official language … uhum 

76. K when the [official] language is English? ?   

77. G      [(a fo)] 

    �  tell her 

78. T when, no, when the official language is our local la[nguage] 
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79. G                   [(a fo] a fo a 

ye ko) 

�tell her that 

80. T yes 

81. G (a fo a ye ko) 

� tell her that 

82. K then you can discuss .. 

83. T so what’s an advantage we we have if you have people who 

come if if if you have f-foreigners who come  

84. K yes 

85. T and they’re English  

86. K y[es] 

87. T   [you] can speak to them in the English language 

88. K yes 

89. T yes 

90. G (a fo a ye ko) 

� tell her that 

91. T ==yes 

92. G (kamma ate yaatale walo munga a be anglais ka mfo kaŋo la 

kaya) 

� because of her that’s why we are speaking the English 

language (why we  are having to speak the English language?)  

93. T aha aha 

94. G  (i loŋ naa ko kacaa) 

� you know I will talk/discuss 

95. T ah 

96. G (yo dulfa niŋ taata ye ñnnaase kacaa ñoŋ wo lee naa) 

� tell her if you go there we will chat like that where is at 

97. T (wol i[na)] 

� like that 

98. G         [(naa] itul ñn naa taa ) 

� (if) they come, we will take (accept) 

99. T uhum 

100. G (nke kacaa ñna kaŋo la) 

� we will talk/converse (about) our language 

101. T uhum 

102. G (niŋ maŋ moy ke faŋ xx itolu ka ke maŋ ñaŋ) 

� if they don’t understand, even they can not do it like that (do 

it not right) 

103. T uh[um] 

104. G     [(fare] ak ñna kaŋo ke no official language) 

� but, our language can be official language 

105. T ==uhum, he said as you, we are speaking now you know we are 

speaking the English language  

106. K hm 

107. T here/ do you see it? we have to learn the English language so 

that people like you who come here we can be able to 

communicate with you in the E in the  English language and 

we-you if you also got your countries  

108. K [yes] 
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109. T [you] can also communicate in the English language, 

110. K hm 

111. T ==but if u come here you’ll find that English u-uhm our local 

language is our official language and then you (now) also have 

to learn that language in order to communicate with us as well 

112. K ok 

113. T yes … uhum 

114. K uhm 

115. G (x xxx xx xxxxx x[x) 

116.  T     [yes 

117. # ($ RUMOER $) 

118. O (xx xx) 

119. X é 

120. O (xx apaay) 

121. T ha? 

122. O a::h, (wako sanken ye a) 

123. T aha 

124. O (wo lee janam ka mung mona xx x xx kaŋo mung ma mang 

kamelala  sankena 

125. T uhum 

126. O (kaŋo lekena kaŋolela) 

127. T uhum 

128. O because (loku je komonuye) 

129. T uhum uhum 

130. O (xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xx parliament xxx karang because 

xx xxx xx xxx   kandidat ) 

131. T uhum 

132. O (x! xxxx xxx) 

133. T ok 

134. O é 

135. T he said what the chief said is true  

136. K hm 

137. T he said actually our local language should be taught in the 

schools .. because sometimes it happens in parliamentary 

meeting ((stil)) you see)) some of them who go there do not 

hear what they say, it’s all spe-spoken in the English language .. 

but if it is a local language everybody who is there will hear  .. it 

doesn’t need translation [yes] yeah 

138. K                      [(ok)] 

so when it’s taught in schools could (all this) also be used as an 

official language 

139. T yes yes that’s what they say you see (ako [fola fola kumaasi 

karamoto budas italu na wola drong naa karango)  

--> if it’s start to learning whether we go like that? If we go like 

that we will learn 

140. X         [(x) 

141. T (ha), that’s what they are saying 

142. X (xxx) 

143. T yes, that’s what they’re saying 

144. X (diina wo[soto fay) 
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145. T uhum 

146. K because, a lot of people [I 

147. T              uh[um 

148. K [talk to 

149. Xf [(xx?) 

150. T uhum 

151. Xf [(xxxxxxx)] 

152. K [told me that they want Eng]lish  

153. T [uhm] 

154. K [becau]se English is the official language and they feel that only 

they know English they can get higher positions  

155. T ah hehehe ok 

156. K that’s what they told me 

157. Xf  (xx [xxxx] xx xxxx  

158. T        [(ofcourse)]       é 

159. Xf (xxxx xx xxxx Sonko) 

160. T aha 

161. Xf (xxxx [xx En]gilis [now] only x xxx xx) 

162. Xf²     [(xx xx)]         [(x)] 

163. T     [ahahaho] ok hehe] ok [they she said] 

164. X          [(xx xxx)] 

165. Xf [(xx xxx)] 

166. T [someti]mes] they if they call the children to come and count for 

them the children count in the English language 

167. K yes  

168. T if they ask them what-how much have you have you counted 

they will always say it in the English language and they can not 

say it in their own language  

169. K ok 

170. T you see? if somebody’s counting you know in English you ask 

the person how  much have you counted?[ the person will 

always say it in the English language children can not kno]w 

171. G [xx xxxx xxxx xxxx xxxx xxx] 

172. T their own language 

173. K ok 

174. T ==they can not [know forty]-five in the local language they can 

not know twenty- five in the local language 

175. G     [(xx xx)] 

176. K yes 

177. T but if you ask them they say (ina forty-five ina nipai) I have got 

forty-five  

178. X hahahaha 

179. K ok 

180. T the mother will say what is forty-five? the child will not be able 

to explain her  how much is forty-five ahaha do you see it?  

181. K ok 

182. T ok (ok ate ko a ning fo ako) 

� ok, she said, what she said 

(a ning mennu kacaata) 

� What she has chatted with those persons 
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(wol kaa fay ko lafita angalais kaŋo la) 

� They tell her they like the English language 

183. X ((stil)) hm)) 

184. T (baile Angalais kaŋo foo leng ka plaso dimola jang) 

� because of the English language it can give you a good place 

here 

185. X éééé 

186. T ==(ning mang karang akanta ko sere ite plasos surna [jang] 

� if we don’t learn that they will tell you can not have a place 

here 

187. X            [(eyo)] 

   � yes ??? 

188. T wo leng moo ko itul lafita  

� that’s why the people said they like 

A se ning munne kacaa jeema ka falo koinoo angalais kaŋoo e 

karang drong that 

 � that’s why she talk with the people, but everybody tell her 

it’s better to learn English 

(fo ning mang angalais kaŋo karang sila ko ndook[u ke mang] 

�gelach 

�if you don’t learn English language it’s just like haven’t got 

work 

189. X         [(a::h ] 

apaa[i)] 

190. T said baara [doo fo nng kacaane angalais koma la jang] 

�Some work you must can English language here  

191. X        [Apaay]  

192. G ha 

193. T wo leng ñaa office langua[ge 

� because of that, it is our office langugae 

194. Xf           [kara karang mooy english] 

 � people should learn English 

195. G yo, moo leng 

� yes, people, it is 

196. # ($ RUMOER $) � verschillende reacties 

197. X (xxx xxx fonanjela ni role) 

198. T (ah ha, fonanjem ni rolo ha Jo[la jang)] 

199. X
3
        [(xx xxxxx)  

 [a ka mung ñong la fo ti]  

� what he/she is saying about 

200. T aaah 

201. X
3
 (kuch ka ka i mung ñong la karang fo ti) 

� she’s talking about what she learned 

202. T ((traag) uhum)) 

203. X
3
 (ntule meng bi jang, ntul mang taa karang ma/) 

� we who are here, we don’t go to learn 

204. T ha:: 

205. X
3
 (bankoo dingo mung la karango fote) 

� ?????????????????? 

206. T uhum 
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207. X
3
 (gambian dingo leng) 

� the Gambian members (citizens) it is 

208. T uhum 

209. X
3 

adun Gambia kammo .. ntul fanaang lafita long, fanka wo 

karang) D 

� the Gambian place language, we will also want to learn, we 

also will try learn that 

210. T uhum 

211. X
3
  (i ka ning doo ming karang mang ye o mang ye mofing kang ti 

moo) 

� what they are doing that learning it is not for the black 

people 

212. T (foroon kang ntataa ha) 

� it’s not us, yes 

213. X
3
  (wo/ itul lafita le Gambia kaŋo karang) 

� they want to learn them the Gambian language 

214. T uhumuhum 

215. X
1
   (bayiri Gambian dingo leng) 

� hence/since they are Gambian members  

216. T uhm 

217. X
1
  (i be karang kang Gambia jang) 

� They are learning in Gambia here 

218. T uhum 

219. K hm 

220. X
3 

(i Gambia kaŋo karang) 

� they learn in Gambian language 

221. T (i Ga[mbia] kaŋo kar[ang)] 

� they learn in Gambian language 

222. X         [ha] 

223. X
3     

[ha] 

224. T she said she ah she said also, ok, the Eng Eng English language 

it’s a foreign language 

225. K hm 

226. T it’s a for lang  

227. K yes 

228. T ok they will also want our language here/ to be taught in our 

schools the children will go to know their language very well 

than knowing somebody’s language when it is not which is not 

your t-your your language 

229. K (no) 

230. T yes, you should know your mother tongue you know your 

language very well .. than knowing somebody’s language more 

than your own language yourselves 

231. K ok 

232. T yes 

233. K so to teach to give every subject that is given, like integrated 

studies, maths  everything in the local language? 

234. T hm a ko silang fota/fasari/fato karang dorong be si ke ñong wo 

ñaama safeero bee, buko ning bee kasafee, karamoo be-la 



 48 

karang karangotaa bee safe ning ñna ñaama mofing kaŋo la 

bang 

� she said now the learning will be only will/can become like 

that (right) way and the whole writing, the whole (learn)books 

being written, the whole learners can learn, the whole ook we 

have to write with our (way) black language 

235. X ah: 

236. K ==or only as sub[jects?] 

237. X yes 

238. # a[ha] 

239. T   [ha] (keeñaa ñanta a ñanta le) 

� yes, we should/ we have to 

==(let us) hahaha, they said ye:s, yes ((luid) all books))  be 

written in the local lang[uage],  yes 

240. O      [(x)] 

241. X
2
  (xxx[x) 

242. T         [all books] to be written [in the local language] 

243. O         [(xx)]    [(xx xx)] 

244. T aha 

245. O (xxxxx xxxx [xxxx) 

246. X
2
           [(xxx Apaay) 

247. T ah? 

248. X
2
 (A fo a ye ko) 

� tell her that 

249. T ha 

� yes 

250. X
2 

(trop hani ye kandrung tudie uhm … moo doo kasafero ke) 

� some people are writing (/can write) 

251. T ha 

� yes 

252. X
2 

(Mandinka kaŋo [la)] 

� de Mandinka taal  

253. T       [(ha:)] yes yes 

� yes 

254. X
2 

ha 

� yes 

255. T uhum you see ? 

256. X
2  

(x kumandi?) 

( �it’s called?) 

257. T ==adult literacy 

258. X
2
 (but the) adult literacy 

259. T ha 

260. X
2
  (itelu ko wo karango ki) 

� they are learning like that 

261. T uhum uhum 

262. X
2
  (jenji?) 

� you see? 

263. T
 

uhum 

264. X
2 

(so wo keeba ning iyaa ke) 

� if those adults they are doing 
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265. T uhum 

266. X
2 

i si leetaro safe ning Mandinka [kaŋo la)] 

� (they can write a letter in Mandinka language 

267. T        [uhum uhum] (ye[s]) 

268. X
2       

     [(ha)] 

269. T uhum 

270. X
2
  [(xx natalo 

271. T [he said some people are taught in the local adult literacy here 

and they are able to read and write in the local in the local 

language? So if that is happen-is also happen in the schools it 

will work, yes, children will be able to learn their language 

272. K yes 

273. T yes, because they have not gone to school, and they are brought 

to be taught their own language and now some of them are able 

to [read and write] 

274. G     [(xxxxx xxxx) 

275. T and they can if they can calculate 

276. X yes! 

277. T using their own language yes 

278. K and do you think it would be [easier] for the children to learn in 

their local language? 

279. X      [Apaay]  

280. T ($ VERTALING $) 

281. G A a fo a ye ko yes (xxx xxx angalais xxx xsusu) 

� tell her yes (???) 

282. T aha 

283. G (xxx karango foya mey) 

284. T (yo mey) 

285. G ==(xxx xx[x) 

286. T       [ha haha  

287. G (x x xxxx?) 

288. T ahahahahahaha he said yes it is possible they will be able to 

read it, because they are taught English language which hey 

have not sucked .. it’s not their mother tongue .. and now they 

are able to-teachers are able to teach them that language until 

they are able to speak it-they’re able to read and write so what 

of their own language now? 

289. K ok 

290. T ==You think (if you use [the own language) it will be possible 

for them] to learn their own language? �al lachend 

291. #       [ahahahahahahahaha] 

292. K and like here (if they [can they if they can uhm be) taught] Jola 

or Mandinka 

293. X                [(xxxxxxxxx Isatou xxx?)] 

294. T (ha sanji) 

295. K (xx xxx) 

296. T (aha, afo sanji)  

297. X (sa fo nankena) 

298. T ($ VERTALING $) ?  

299. X (Jola x[x)] 
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300. G    [A]fayako 

301. X  ==(yo xx) 

302. T aha 

303. G (xxxxxxx ?) 

304. X ha 

305. # ( $ RUMOER $) 

306. G (itulbe xx x xx) 

307. T  ha 

308. G (xxxxx xx x xxx xx xx jola komola) 

309. T uhum 

310. G (xxx xxxx xx xx x) 

311. T (xx) 

312. G (xxxx x xxx) 

313. T uhum 

314. G  (xxx Jola xx x[xxx)] 

315. T              [(xxxx)] 

316. G  (xx xxx xxx xx) 

317. T hm uhum uh[um] 

318. G           [(xx] .. xxx xxx xx xxx xx xx) 

319. T uhum 

320. Xf (xxx x) 

321. G ==(xxx [xx xx adult li]teracy xx xxx) 

322. Xf   [(xxx xx xxx)] 

323. T uhum 

324. Xf (xx) 

325. G ==(xx xxx xxx xx xxx)  

326. T uhum 

327. G (xxxxx xxx) 

328. T uhum 

329. G (xx xx xx xxxx xx?) 

�Jola, used to, worola 

330. T (xxx) 

331. G (xxxx xxxx xxx xxx x Jola xx because xx kolofonja x … (2,5 

sec) e e English lem) 

332. T uhum 

333. G (suratong?) 

334. T en # ==(Mandinko) 

335. G == (bi::n … xxxx x xxx) 

336. T hm 

337. X  (xx Mandinko xxx) 

338. O  (xxx[x) 

339. G         [(xxxx Jola xxx xxx sanji Anglais yaha sole ?) 

340. T+? (yaha sole) 

341. X (Apaay) 

342. T uhum uhum 

343. X (xx[xx)] 

344. G      [(xx] xxx) 

345. T uhum 

346. T what he said is uhum he said it will work, they don’t want to be 

tri-tribalistic .. 
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347. K (yes) 

348. T that means they don’t want to point out to sa:y let this language 

be taught in the schools only 

349. K ==hm 

350. T because here is a mixed culture  

351. K hm 

352. T you see? different tri-tri(bes) different tribes so they cannot 

suggest to sa:y let this language be taught in the schools 

353. K yes 

354. T because if that should happen you know the other tribes will say 

that they’re underrated  

355. K ==hm 

356. T you know they are (x) they are now you know (you see) if you 

ask now we speak this language 

357. K hm 

358. T ==let it be the official language so the other tribes will say this 

(see to it) that they’re underrated now, 

359. K yes 

360. T but now if now the policy should come over with this this-the 

languages (they) are spoken in the schools so that the Jolas will 

learn their Jola language, the Mandinkas will learn their lang 

their Mandinka language, the Wolofs will also learn their Wolof 

language the(x) the the other tribes will also learn through their 

(own) also through their language that would be better … 

because at first here Gamb-in the Gambia here English was at at 

at (news) English was the first euhm euhm e:h to (speak x) to 

(x) broadcast hé? 

361. K uhum 

362. T then you have the Wolof then the Mandinka .. but there is 

somebody who came over and said now the e Wolofs will start 

then the Mandinka and then the Wolof eh the the then the Wolof 

comes late time so you see that changes may bring con conflict 

which(x) tribalistic tribalist (tribulations) too much of war, 

conflicts and the like which we don’t want to happen in the 

Gambia, 

363. K ok 

364. T ye:s 

365. K so (x) 

366. T so 

367. K euhm everything should be taught in many loc[al languages?] 

368. T          [(enough) man]y 

local languages yeah 

369. K in every school? 

370. T in any in in every school ye:s 

371. G (every division) or 

372. T every region or every school yeah 

373. X³ (xxxxx) 

374. G xx xxxx xxx[xx]  

375. X³          [[Apaay?)] 

376. T ha? 
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377. X³  (xx xxx xxxx x xx xxx in Jola? 

378. T aha 

379. X³ (xx x schools)  

380. T uhum 

381. X³ (xx karang xxxx xxx)  

382. T uhum 

383. X³ because (x Sibanor kontan xxx xx xxxxx) 

384. T yeah, xx adult literacy 

385. X ey 

386. T uhum 

387. X³ (xxxx x xxxxx x schools Sibanor bi schools) 

388. T uhum 

389. X³ (xxxxxx xxx xxx xxx xx Jola language) 

390. T uhum … he said the adult [literacy has started] 

391. X³                  [((luid)) x xx] 

392. T h[m] 

393. X³   [xx] x x xxx x 

394. T [uhum] 

395. X³  [xx x] xx x xxxx xxx xxx xx 

396. T [hm] 

397. X³  [xxx]x x xx] 

398. T he said the adult literacy has started you know (you know) 

sending p-people who go to the schools to teach them this local 

language and they started even at ( Sibanor) here it it was 

happening there, 

399. K hm 

400. T they were teaching people this loca local language 

401. X [(xxx[ xxxx xxx) ] 

402. T [and in turn (us would x do [and teach the) com[munity]  

403. G                       [(xx)] ..                   [(xxx)]  

404. K ==hm 

405. T teach the community the local language 

406. T and even to go to the schools  

407. K hm 

408. T but it has stopped// he doesn’t know why but they have started it 

that place 

409. K and it was in (where was it at?)   

410. T at Sibanor WEC WAEC  

411. K [ok] 

412. T [here] at Sibanor yes  

413. S uhm 

414. K it was a school or  

415. T no (xxx) it’s it’s a this [mission uh it’s a mission] 

416. K    [and it’s from double U E]C? 

417. T double U EC yeah 

418. S ==double U EC 

419. T they were training people  

420. S ==ah 

421. T and then you know (x) 

422. S          [S atou?] 
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423. T aha 

424. S as Yamam told you 

425. T uhum 

426. S ==the:::::  .. a::h ((traag)) curriculum development 

427. K yes 

428. S has piloted these you know local languages in schools  

429. K yes 

430. S where some teachers were trained 

431. K hm 

432. S ==to teach local languages  

433. K uh[um] 

434. T     [in] the schools 

435. S which Yamam was fo[rtuna]te to:: 

436. K              [yes] 

437. K yes,  

438. S you [kno::w ]((snel)) be trained))  

439. K        [I got this book] 

440. T hm you got the book  

441. S ==(and I [xxx:]       

442. T              [aha ..](xx x xx  

443. S ==so [x:: [xxx) 

444. G     (ey[o)]  

445. T      [($ vertaling $) 

446. K a Jola book 

447. T Jola book uhum 

448. S ==alright, now here we have different regions 

449. K hm 

450. S in every region  

451. S there is .. a: langu[age which is] 

452. T        [(xx xx)] 

453. S widely [spoken] 

454. T  [spoken] hm 

455. S or a major language in every region there is a major language  

456. T uhum 

457. S so I think what these people are trying to recommend  

458. K hm 

459. S is that in e:very region they look for the major language  

460. K hm 

461. S which … (1,3 sec) the … a:h the the the the [the the] 

department of state.. 

462. X                 [(be taught)] 

463. S could recommend that is taught … in the school …)) 

464. K ok, ..          [(xxx)] 

465. S ==rather th[an teaching] all the languages  

466. K yes 

467. S like in the Kombos .. you can say ok 

468. T ==wolof  

469. S let’s [te]ach in … 

470. T         [(x] 

471. K ((stil) ok)) 
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472. S in i-in in in Wolof …(now you) come to ah the western region 

here .. 

473. K hm … (1,89 sec) 

474. S Mandinka or Jola 

475. K hm 

476. S because these two languages are the most widely spoken 

languages in th-this area 

477. K ok 

478. S you go upriver 

479. K hm 

480. S say .. 

481. G Fu[la::], ..  

482. S      [Pulaar] or [(xxx)] 

483. G   [Serahule:] 

484. S you see? .. I think this is what they are trying to recommend 

485. K so not every language in the class, but … per region, like for 

example in Belgium 

486. T uhum 

487. K our country looks like this 

488. T uhum 

489. X (xx xx) 

490. K and here you have Dutch 

491. T hm 

492. K here you have French 

493. T hm 

494. K and here you speak German 

495. T uhum 

496. K  and we also have eu::h …(sorry this is) French 

497. T hm 

498. K also the schools are divided like this 

499. T [hm] 

500. K [her]e they speak dutch in[ school]s, 

501. T          [Dutch] 

502. K here French, 

503. T hm 

504. K here German 

505. T uhum, ($ VERTALING $) 

506. S (ako komilai [xxtorlabang] xxxx) 

507. S            [yes, this], that’s exactly wh[at they are that’s] 

508. T              [litefanank karan]jo 

nja  ( $ rest VERTALING $)          

509. X yo 

510. T ( $ rest VERTALING $) (ye tala kisirla savo) 

511. # yo 

512. T ( $ rest VERTALING $) (xxfanatole nimfana dolwolka dutch le 

karang)  

513. # hm 

514. T ( $ rest VERTALING $) (ninjefanoleka France karang) 

515. # hm 

516. T ( $ rest VERTALING $) (indolke german komole karang) 
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517. X uhu[m 

518. X       [uhum 

519. T ( $ rest VERTALING $)? 

520. X ==yo: 

521. X (xx) 

522. X yes 

523. S (xxx this it) 

524. X
4
 (x[x x x x x x x)           ]  

525. G    [((luid)) xxx afayako xxxx xx karangela karangmola)] 

526. X
4
 (xxx) 

527. G (Apaay?) 

528. T ha 

529. G (xx x xxx xxxxx xxx jano) 

530. T a :h 

531. G (xx xx donkol) 

532. T uhum 

533. G (xxx xxx xxx ang english mwebaka [baka)]  

534. T                 [(hani] [xx)] 

535. G                     [(xx] xxxx karang 

xx [fola)] 

536. T      [uhum] 

537. G (xx xxx) 

538. T (xx English x) 

539. G (xxnim imanien xx xx nonko) 

540. T uhum 

541. X ((stil)) x)) 

542. G (ninko foray me bwende) 

543. T uh[um  ] 

544. G     [(xxx] xxx) 

545. T (ha, stupone) 

� lachend 

546. S  ==no they’re 

547. T he said it be it will be easier for you to learn your own language 

first 

548. K  uhum 

549. T then you go to learn another language that is more easier 

550. K yes 

551. T even you in yo in in your countries, you first learn your 

language this why it is easy for you to be able to learn the other 

language 

552. K [ok] 

553. T [qu]ickly and faster 

554. K yes 

555. T ==you see this why/ because otherwise if you’ll-don’t start 

learning your language, you want to start learning a foreign 

language/ 

556. K hm 

557. T if you don’t have problem in speaking 

558. K [yes] 

559. T [you]’ll have problem in writing 
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560. K o[k] 

561. T   [b]ut it’s not your language, it’s a foreign language 

562. K ok 

563. T ==yes that’s what he sa[id  

564. K     [so it]’s easier when you first[ (x) your 

own lang]uage?] 

565. T        [start your 

your own language] 

566. G ((luid)) ye:s)) 

567. T yes 

568. K because (it’s an) it’s easier to learn, 

569. T [uhum] 

570. K [or, or?] 

571. T yeah it’s easier to learn because that’s what you what you are 

that’s what you (x) y you speak at home 

572. X ==yes 

573. T that’s what you speak at the school  

574. K [hm] 

575. T [in] the community it’s what you speak 

576. K o[k] 

577. T   [ye:]s … uhum… 

578. K than it’s also easier to learn 

579. T it will be easier for you to learn that language  

580. K [(x)] 

581. T [al]so in the school yeah  

582. K ==ok 

583. T starting it with that language 

584. K it’s easier to learn English also [then?] 

585. T         [uhum] 

586. K if you have your own langua[ge]? 

587. T               [yeah] yeah it is easier for (the 

people) to learn English (if then) you know if you have your 

language it will be easier for you to learn the English as well 

588. K (x) 

589. T ==yes, you see? 

590. K a:nd .. u:::h do they think it is sufficient to make (x) do it in this 

school now .. to use local languages to explain only and then 

use English to read and write? 

591. T yes 

592. K and and to to give the lessons that you always explain local 

languages or do they think local languages should really be 

taught in school as as reading and wri[ting] 

593. T      [writi]ng 

594. K like that 

595. T ok, (akosanyi x ..xxxxxx fo ase ase kenoninte ko uhm namofing 

kaŋo weke kaŋombialongko bekala olwekalasase komine ata fo 

fatang fansola kakuyoxx fatang panes binole ka kafwe purlesa 

mwe .. yela komota) 
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� ok she said now we can do like the black man language you 

have to separate it to make the children know he difference 

between the black language and the English language  

596. G ha 

597. T (namofing kongtana fwey purlesa faham)  

�  it’s better to (they take yours) you take your language try to 

make them understand it 

598. G ha 

599. T (yona boredya safero ning uh loke fenko sekeneh anaglais 

komola) 

�if that pass after that the writing maybe we can/want to do 

the writing in language (angalais komola???) 

(…pombela klaarbeke an a:h bekena komola drong foroyke 

saferoyke abekena abekena lo lo local language namufing 

kamala) 

�the writing and the speaking we have to do all in our 

language, our black language 

600. Xf (safoo x x) 

� write (x x) 

601. T (adeko fo ha ya fahaamu xxxx ) 

� do you understand? 

602. Xf ha 

� yes 

603. G (nafahaamu) 

�I understand 

604. T aha, pombelembam be bem bem balaklem wolem fo: … 

namotekan wekena kaŋotin mialong kolokola akokoka xxxxx 

prissa haam .. xxxxxx fahandrong jafaynila komola xx xx fo 

hamno  

� what we want now is our black language , we’ll try to speak 

that with the children so they understand easier, our children 

anything they understand in their language if you tell then that 

to English also they are going to understand it 

605. X uhum 

606. T (kosa xxxxxx Angalais kaŋo la .. kombela fular bisafe nu ñna 

kaŋo la .. ñna xx x xxx x nafaham ñna kaŋo la ehehehe) 

� we do the writing in English, anything we want to write we 

can write it in English, if you say it in our language they will 

understand it also 

607. X Apaay 

608. O (Ap[aay  x[xx]xx[wa]la) 

609. #       [ahaha[ha] 

610. X
5
       [Apaay?] 

611. T       [yes] 

612. X
5
 Afayako 

613. # (xxxxkarang ay[e)] 

614. X
5   

[(xs]ase possible) 

�If that can be possible 

615. T ha 

� yes 
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616. X
5 

(xx xx folo)  

� in three years 

617. T aha 

618. X
5 

(wekena mofui … karango)  

� we’re going to be black learning 

619. T (komotaj safe [ai karango)] 

� you write and learn 

620. X
5
            [(ai safe ai] kara[ngo)] 

� you write and lea[rn] 

621. X         [yo] 

�  yes/ok 

622. T ah 

623. X (yo) 

� yes/ok 

624. X (x xxx) 

625. T [(ai safe)] 

� you write 

626. X
5 

[(x x)] 

�  ???? 

627. T uhum 

628. X
5 

(dinga start wo[la)] 

� if we start that 

629. T    [a]ha 

630. X
5 

[(xxxx xxx)] 

� if we will enter in the English language 

631. T aha 

632. X
5 

(jadji) 

� you see 

633. T aha 

634. X
5 (

xx xx[xx) 

� everything will be ok 

635. T          [(xx][xxx)] 

�  everything will be ok 

636. X
5   

                [(hamro] soriala) 

� they will see the understanding will go fast 

637. T uhum  

638. X
5 

(xx xxx) 

�they will see the understanding will go fast 

639. T uhum 

640. X
5
 (dindingol butala) 

� the children will get it 

641. X [(xx karang)] 

� (xx) learn 

642. X [(iba muele ]xx xxx xxxxx  xxxx)] 

� The first three years they will hear it 

643. T        [he said if if if if the three the thr]ee three first 

644. X
5   

     [ah?] 

645. T thre-three years the first three years local language be spoken 

and be written only  

646. K hm, [(xx x]xx?) 
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647. T [yes] written in the local language [and] also to be spoken  

648. G             [Ebba!]  

649. T in the lo[cal l]anguage 

650. X   [Ebba!] 

651. T and after then [x]you know English can be taught 

652. X   [Ebba!] 

653. X (xxxx) 

654. G [Omar] 

655. T [yes, ]then they can learn the Engl[ish$ language 

656. G                       [Omar!] 

657. O (xx [xxx)] 

658. T [when they have] [already] b[e able to read] write] 

659. G        [(xxxxxx)]  

� you hear 

660. O     [(xxx xx xx[x)] 

� is what? 

661. G             [(xxx)] 

662. T [read and write their own local language 

663. G [(xxx xxx xxx xxxx] xxxx xx [xx xx)] xxxx xx [xx xx)] 

� if you go to school you will not learn, if you go to school you 

will learn this language (English?) 

664. K              [(xxx xxx)]  

665. T [you see?] 

666. K [==why?] 

667. G [(xxxxx xxxx xxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxx xx)] 

� if you take somebody who don’t want to learn Arabic, he 

want to learn only English, he will think 

668. T [that will help them to learn the English language more [easy] 

669. X             [xxx] 

[xxx] 

�  it’s good for you 

670. K                [if you 

c]an already 

671. T if you (are able to) read and write [their own language yes] 

672. G            [(xxxxx xxxxx x)]  

� the learning, if you you understand both (“it’s enough”)  

673. G              [(xx xxx)] 

674. T              [(children start) to] learn in 

their own [language and learning English (inhere)] 

675. S      [all [children] (inhere learn) Arab as well] 

676. X            [((luid))Sonko))] 

677. X (xxxx) 

678. G (xxxxx [xxx xxx xx) 

� Don’t say what this people do everybody will do that 

($ RUMOER $) 

679. X
6
 Apaay? 

680. T ha? 

681. O+S ($ RUMOER $) 

682. T he said he has a question  

683. X Omar! 
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684. X Sonko [x!] 

685. K  [uh]um 

686. # ($ RUMOER $) 

687. T (alionio sofa .. alionio sofa) 

� listen to him! .. Listen to him! 

688. X alinioso 

� let him speak! 

689. X
6
 (xxxxxx xxx xxxx xxxx) 

� what you are asking, our language 

690. T uh[um] 

691. X     [uh]um 

692. X
6
 (x xxxx xx x xxxx xxxx x xxx x xxx xx xxx x xxx xxxx x xx 

[xx xx x)] 

�  the big brothers will go and find a place to make the 

language there grow/develop, after you will see this school is 

for the white peoples own   [     ] 

693. # ($ GEKLAP $) 

694. X  (xxx xxx) 

� but for them they have difference with us 

(xx department xxxx xx ha?) 

� we have to give her department/place 

695. T uhum 

696. X (xxxx xxxxx discuss x … xx xxx x xx x … xxxx xxx .. xxxx 

xxxx) 

� she’s going to develop there also, after we have to talk how 

we can get empty land, after we are going to develop it  

697. T uhum 

698. X (xx xxx xx xxx x xxxx xx) (Sibanor) 

� if we develop we will learn the language there, they said the 

children can learn there 

699. X (sorry) 

700. X (xx english xx[x) 

� they can learn that with English 

701. G                      [(ya ya yale kufal natjela) 

� you know you say something, I will not listen to your words, 

you understand what I say 

702. T ==(xxx ahaha xxxxx xx[x) 

� no, he can not understand, he can not hear 

703. G      [(y]ale kufalale) 

� you say 

704. T aha? 

705. G (xo)! 

� ?????? 

706. X [(xx xx] 

707. K [(xx x] 

708. G (alieko fane yalonde karang kuldo folo) 

� they said something, they are talking about how to learn 

709. T (karang[mool to min te)] 

� the learning people??? is not from where 
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710. G        [(xxx xxx] xxxx xxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx 

xxxx xxx folo         xxx) 

� they are talking about how to learn, you want me to talk 

somewhat, you want me to talk how we can do it 

711. T ==(xxxxx) 

� how we can do it 

712. G (xxx xx xxxxxxx xxx xxx xxx xxxxx) 

� if you say where we can meet to talk, we are going to talk 

there about knowledge  

713. X [iyeah] 

714. T [aha]  

715. G (lokadja lokadja jakasindi) 

� we are going to mix the chat 

716. T hm, he said this man  

717. G (xxxx xxxx xxxx xxxx) 

� they will not give another school, that school can give 

something, no they don’t tell me that, since he tell me this what 

we’re going to talk about is … 

718. X (karamuji xx folole) 

� ??? 

719. G  (xxx xxx xxxxx kola xxxx xxxxx xxxx xxxxxdjerong) 

720. T uhum 

721. G (xx[xx)] 

722. X     [(xx]xxjaka s[ar)] 

723. T     [(ja]sunase ha) th[is it 

724. G            [(xxx xxxxx xxx mobaljo 

mopule) 

725. T (ane sajnach) 

726. X (xxx xx) 

727. T hm? 

728. G (sorno) 

729. T (xxx xxx karamuelbe xxx xxx xxxx xxxx xxxx xxxx betu)  

730. O [(yo:)] 

731. T [(xx]xx jola ninje ha) 

732. O (yo) 

733. T (xxx kalajemin) 

734. O (xx) 

735. T you see? 

736. O Apaay, (xxx xxx xxx mina wolem xx mina wolem xx xx 

karang) 

737. T xx xxxx drong) 

738. O (xxx xxx xxxx xxx) 

739. T uhum 

740. O (xxxx xxxxx xxxkarangamjasafe xx understand) 

741. T uhu 

742. G (Omar xxxxjola  xxxx karang) 

743. O sa::i ya [xx] 

744. G ha? 

745. O x xx[x xx 

746. G        [((luid)) xxx xxxx xxx ) 



 62 

747. T (xxx) 

748. O (xxxx xxxxx)  

749. # ($ DISCUSSIE $) 

750. X
7
 (xxxx xxxxx  

751. T that man is [how toxx how to tell you, this man is saying he said 

752. X
7
                    [(xxx xxx  xxxx xxxxx xxxx aba moila xxxfo nasafe 

english kaŋo la aia foning Jola xx Malaga kango la xxx fone) 

753. T hm 

754. X
7 

(xxx xxxx kata xxx xxx moila .. xxx xxx Jola x karang xx xmoi 

aina xxx english ja safe english xxxx xxxx xxx xxxx kango la) 

755. X
 

ha 

756. X
7 

(xxx English xxx xxx ja xxxx) 

757. X apaay? 

758. T uhum 

759. X (booke) 

760. X
7 

(xxx xxxx?) 

761. T Jola 

762. X
7
 (xxx xxx) (+vrouw op achtergrond???) 

763. T (jonachona) 

764. X ha 

765. T (karana) 

766. # ($ DISCUSSIE $) 

767. X
8 

(xx Apaay) 

768. T ==ha 

769. X
8
 lange uitleg (vrouw commentaar en G) na karang 

770. X (na soto) 

771. T (na safe) 

772. Xf (wolaar) 

773. T
 

(==kominin Jola xxx safe) 

774. X
9
 hm 

775. T
 

ha 

776. X (Badjie) 

777. X uhum 

778. X
9
 (ninjaning karang fo sa xx saba) 

779. O yo 

780. T
 

(klasoto) 

781. X (wau) 

782. T
 

(then basa basapero fonole) 

783. O ha 

784. T (badjie, dingano bantasanj xxx anglais kaŋoskros) 

785. #! haaaaaaaaa 

786. O (wolo panjin [xxx xxx)] 

787. #           [(xxx xxxx)] 

788. G (njidem njidem katjale xxle katjale) 

789. X (yoooooooo 

790. G (njidem katjal) 

791. T ha hahaha 

792. # ($ RUMOER $) 

793. T they are sa:ying, they are saying now, 

794. K yes 
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[ RUMOER ] 

795. T they have agreed upon [you see  

796. Xf      [(xx xxx xxx xxx)] 

797. T you now the argument is [ xxxx xunderstand it] 

798. G        [(menji menjola xxxx jola akadjaka) 

799. T  he doesn’t understa[nd  

800. G          [(nie]mpolo] [ni]empolo xx jola adjaka) 

801. K          [yes] 

802. T           [(you know you ask 

wh]ether) you know the explanation be done in the local 

language and the English be taught he’s saying that if that if 

that’s happened the children will not be able to learn the English 

language they will not be able to speak lang En[glis]h language 

803. K          [ok] 

804. T because you are explaining to them in the local language 

805. K ok 

806. T so they will not be able to hear the English language 

807. K ok 

808. T so it doesn’t (need) writing in English and then explain it in the 

local language what they are preferring is let it be a:ll in the 

local language written in the local and be spoken in the local  

809. K ==all 

810. T and be taught in the local  

811. X hm 

812. T [ye:s] 

813. K [but what] now actually happens [is that] 

814. T           [you see] 

815. K you say it in English, explain it in the local language and write 

[in English)] 

816. T [this, this], what the is this what they are saying they said if that 

it happens children will not be able to learn the English 

language this is why it is a problem, children will go up to grade 

nine and will not be able to speak the local the English 

[language] 

817. K [why?] 

818. T it’s because teachers are being explaining them in the local 

language 

819. K ==but also in Engl[ish] hé? 

820. T         [you see?] 

821. T ==yeah, but also in English but majority becomes in the local 

language and if they go home they don’t speak the English 

language they speak the local language 

822. K and like 

823. T you see? 

824. K ==also many teachers they say I explain everything in English 

but when I see the children don’t understand  

825. T yes: [you use the local language] 

826. K        [I say it in local language] 

827. T this it, yes 

828. K when they don’t understand 
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829. T because they don’t unde[rstand] the local language 

830. X        [ye:s]  

831. X cause they don’t [under] 

832. T       [they] don’t understand ($VERTALING$ 

kolefang xxx grade nine xxx angalais xxx angalais xxx murija 

xxxx faham xxx dina angalais xxx sokolo xxx fano kaŋodreka) 

833. X ($ANTWOORD$) 

834. # GELACH 

835. T That’s what they explain they said you see 

836. REACTIES � Omar? (I), Gouverneur muj, X kaimela fus 

837. T you see 

838. X  kama  ah xxxx moeiji 

839. T yes 

840. K when they don’t understand 

841. T      they dont understand the local language 

842. X        xxxxx 

843. T they don’t understand  kole fang ke kola ed nun xx kata fogré 

neng xxxx angela xxx xx  ka vole xxxxxxxxx moela et se 

moeria xx xxx 

844. O ah 

845. T et sa vamoe xxxx 

846. O joo 

847. T xxxx… 

848. T you see  

849. X  xxxx 

850. X jooo 

851. T that’s what they experience, they sell you see this problems only 

thing in the local language 

852. K yeah 

853. T yeah, so in return (by) every t t taught this 

854. K yeah 

855. T this all to read and write in local language and then they go to 

do the class that they study English 

856. X they can do better yeah 

857. K and do they  think if you learn English better then if you only 

taught English in schools? For example if wouldn’t chose for 

English, and you only speak English  

858. X        xxxxxx 

859. K in a school xxx better   xxxx school you want to learn 

860. T  because you will speak to them in different languages, begin in 

English, you’re speaking Jola or you’re speaking Mandinka to 

the children 

861. K yes 

862. T they tell you not they want to catch up those two languages at 

the same time,  

863. K ok 

864. T they tell you only they want to catch one language this only is is 

is there problem for them to be able to speak the English 

language. but in the three, the first three years they are taught 

only there local language only 



 65 

865. K mmm 

866. T ok, when they go to upper classes, then they are this type of 

learn the English language, that would be better. Yeah then you 

speak with them the English and the local language and you 

teach, you teach them in the (air) the English language also 

yeah 

867. K and and what’s the boy doing in high school 

868. T the boy is saying that you know  it’s a, it’s a different if I told 

you this is an institution 

869. K yes 

870. T it’s a government institution 

871. K yeah 

872. T I’m told you can also come on with a project, where you build a 

school and the local language will be taught in that school, in 

that school. You know that that will help or do will I telling 

them that that is not the that is not the the topic. The topic  is 

where that local languages can can be taught in the in the in the 

in the in the in the only the schools in the in the Gambia in the 

whole Gambia yeah 

873. K he said you euhm have to chose between them 

874. T he said you know this this is a government school so if I told 

you have come you can come with a project and built a school 

where the local language can be taught in those schools whether 

it will also have 

875. K ok, it’s a good question 

 

STOP 

 

876. T (that’s what he say(?) xxxx that you are an outcast. It’s a good 

question yes hehe  

877. K for example, if you if you would begin two schools in in in in in 

euhm this (thing)  

878. T yeah  

879. K to what schools would would they all send their children 

880. G aaaaah (brabbel brabbel) ik kan geen Afrikaans jola? 

881. X hopen geschreeuw af en toe engels ertussen 

882. T where is he going to send his to his to his child because what 

they’re asking him xxxx he said he said he’s good to take his 

child to the local local school. This school where (you learn 

that) local language yes yes uh you see  

883. G jola? XXXX hilariteit 

884. K and do you think this school should still uhm teach the children 

English?  

885. T uh 

886. K and the subjects? 

887. T Jola? Xxxx 

888. X rumoer 

889. T he said the English can be taught they are saying the English 

can be taught. They are saying to the (in) case you have come to 

the Gambia 
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890. K hmmm 

891. T and uhm everybody XXX nobody there’s nobody who can uhm 

speak English XXXX NOBODY hilariteit  (onverstaanbaar)… 

an English country you can learn to communicate with those 

people but if we (lanquilly?) our language here it means then if 

we travel all we have to do .. (come over?) 

 

• 00:31:18 ����00:32:10 

Fragment S 

1. T He said if we should have a full independence  

2. K yes 

3. T then in the long run, as it is now it can be left like this so that 

the official language can be English 

4. K ok 

5. T as it is now, but as time goes (on) while the children are 

learning their own lo lo local language  

6. K [uhum] 

7. T [as time] goes on the official language can became to our own 

loc our own language 

8. K (x) 

9. T so that we can speak there ah the local language in our offices .. 

10. K so [first] learn the local languages,  

11. T      [yes] 

12. K teach the local languages 

13. T yes 

14. K and than change [it (in x language)] 

15. T [and than change it yeah] in the future, because if if that is not 

so, than our independence is half independent we are 

independent and we are use using a foreign language  

16. K [hm] 

17. T [as] as an official language 

18. K hm 

19. T but if time goes on (our) children are taught their own lo local 

language time goes on it will be ((luid) changed)) .. the office 

language will be our own language and when we have uhm 

meetings, our parliamentary meetings we can speak our own 

language there, because it is ourselves we are the one meeting 

with there we are not meeting with the British … you see, we 

are meting with our own people aha[ha]ha 

20. K               [ok] 

 

• 00:33:35 ���� 00:43:12 

Fragment T 

1. K And in this school . would they prefer Jola or Mandinka 

because the majority  

2. T in this school 

3. K is Jola in this school  

4. T in this here school for example 

5. K the majority is jola . Foni the majority is Jola  

6. T hm  
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7. K but the majority speaks Mandinka 

8. T Mandinka ok  

9. K although they are Jola (…) 

10. T ahahahahah 

11. X1 no man (it’s) � iemand uit publiek 

12. T no man you thought that no man you thought that (ahahahaha) 

13. G (xxxxxxxxxxx) 

14. T (xxxxxxxx) 

15. G (A fa a ye ko) 

16. T (eta mwe) 

17. G (xxxxxxx) 

18. T (xxx xx) hehe 

19. G (xx) 

20. T (ha, akamin fafo) ($ VERTALING$) 

21. X hehehehe 

22. X ok  

23. # ($RUMOER PUBLIEK$) 

24. G ($ANTWOORD$) 

25. T He said the jolas are such a tribe that are open 

26. K hm 

27. T they are very open the jolas are very open so  

28. K uhum 

29. T that even if you alone are you alone are 

30. X [ah yes] 

31. T [is here] in this in the middle of the Jolas here  

32. X aha aha  

33. T because they don’t want to speak something that you don’t hear 

34. K hm 

35. T they will not want to bi bi bide you 

36. T hm 

37. T so that you may think that they are saying bad of you 

38. K hm 

39. T so if even if you’re if you are alone here they will like to speak 

your language so that you can hear what they are saying 

40. K ==hm 

41. T this is why the Djolas are that tribe they don’t want to speak 

euhm they want to speak somebody within with in somebody 

who does not hear what they are saying 

42. K uhum 

43. T whatever they want to he say they would want you to hear  

44. K ok 

45. T is why you know the the the they they’ll not care a language  

46. K ok 

47. T any language they will want to speak it . because it doesn’t need 

(two) to speak only one language ((luid) only)) 

48. X (no) 

49. T and they not be able to speak other languages so this is why 

they are people who are very open and they want you know 

their language they they whatever they are doing you know 

whatever they are doing you will know what they are doing or 
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you will hear what they are saying// ((luid) There are 

languages)) if you don’t if you don’t speak their language only  

50. K hm 

51. T you know it seems as you have belittled them .. they will not 

adhere to what you are saying they will not even listen what 

you’re saying, because you do not speak their language 

52. K they don’t not [speak Jola] 

53. T   [if you don’t speak] their language you know 

there are other languages 

54. K They don’t speak [(your language)] 

55. T       [the other languages] yeah but the ((luid) 

Jola)) don’t care about that 

56. T you see they will not care about that  

57. K ok 

58. T they will want you to hear what they are saying so they will 

speak your language and not their Jola language  

59. K but not English? 

60. T yeah no not their Jola or not English yeah . this is li::ke for 

example Mandinka like for example a Mandinka is here and 

he’s the only Mandinka here they will-or want to speak the 

Mandinka language so that he can hear what they are saying 

61. K ok 

62. T yeah . they will not want to speak the Jola language because that 

part will be there and then he will be frustrated he will not 

(hear) what they are saying 

63. K so what language 

64. T you see? 

65. K can be used in this school then? 

66. T ah ok ($VERTALING$) 

67. X (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx?) 

68. T Yeah, he’s asking whether you know it could be more-two or 

one 

69. K U::hm, for example I always make the difference between the 

language to teach in the medium of instruction and the language 

you give as subjects like for example I had English, uhm 

German and French as a subject  

70. T uhum 

71. K and I was taught in Dutch like people then choose Mandinka for 

example as the medium of instruction to teach every subject like 

maths in Mandinka and then give for example Jola,  

72. X (eyo) � publiek? 

73. X (rumoer) � publiek? 

74. T ($VERTALING$) 

75. G (xxxx)  

76. X (abay) � iemand uit publiek 

77. G (abay fula xxxx day fula danay)  

78. T uhum 

79. G (xxxxxxxx  xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx) 

80. T (adjila jenaba xx xxxxx xxx haha) 

81. G (ha, fula tanay xxxxxxx xxxxxxxxxx Jola xxxxx xxxx) 
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82. T Aha!  

83. G (xxxxxxx xxxxx sonate) 

84. T Uhum! Uhum!  

85. G .. (xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx parce que xxxxxxxx  xxxx) 

86. T Uhum! Uhum! 

87. G (xxxxxxx . xxxxxxxx  xxx ibiden xxxxxx) 

88. T uhum (Mandinka) 

89. G (xxxxxxx  Jola Fula xxxx Serer xxxx Mandinkos 

xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx sadela) .. 

90. T uhum 

91. G (Mandinka xxx xxxx  xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 

Mandinka xxxxxxxxxxxxxxx . xxxxxxxxx) .. 

92. T uhum 

93. G (xxxxxxxxxxxx xxxx . xxxxxxxxxxx) 

94. T uhum 

95. G (xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx) 

96. T uhum 

97. G (xxxxxxxx xxxxx xxxx(!) after Jola xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx) 

98. T uhum 

99. G (xxxxxxx xxxxx xxxxx hééé � xxxxxxx xxxxx jola komata 

xxxxxx ntanka xxxxxx) 

100. T uhu 

101. G (for a little xxx I see that nobody xxx xxx) 

102. T (bita santo) ha 

103. G xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx   xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx angalais sumale) 

104. T (sumole ha) ha 

105. G (xxxxxx xxxx) no … 

106. T He said now they can not it will be very you know difficult for 

them to discuss to say to select one language to be spoken in the 

schools because he doesn’t mind what they don’t want to point 

out one cause here in the village here the Jolas are more than the 

other language other tribes you have the Jolas, than you have 

the Fulas, than you have the Mandinkas 

107. K uhum 

108. T so but if he if he’s asked for him he will say the Jola 

109. K ok  

110. T but what of the other languages what would they say they will 

say that now what he is trying to bring some sort of a tribalism 

he’s trying to have the Jolas and then leave us leave us behind 

he said now it is left to the government the policy makers they 

are making the policies let them decide as to which which 

language to be to be the official language or to be taught in the 

school . yes because other 

111. K and other people think?  

112. T and other people yeah 

113. ? ((luid) fine xxxx xxxxxx  xxxxxx xxxx)) 

114. T they don’t want to they don’t want to be (xxx) be they don’t 

want to be specific to say  this language be spoken but 
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115. G ha! 

116. T That’s it, but then let them let them let a lang let the local 

language be taught in the schools 

117. G ha (xxxx) 

118. T yeah let the local language be taught in the schools but  

119. X (xxxxxx xxxxx) � iemand uit publiek 

120. K hm  

121. T they can not decide as to say let this language 

122. X (xxxx western region xxxxxxx xxxx) � iemand uit publiek 

123. T be the the leading language and ... 

124. X (xxxxxx xxxxx xxxxx) � iemand uit publiek 

125. T and? 

126. X2 (xxxxx xxxx) � 2
e
 persoon uit publiek 

127. ? (xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx) 

128. ? (xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx) 

129. T haaaa 

130. ?  (xxxxxxxxx xxxxxxxxx) 

131. ?  (xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx) 

132. ?  (xxxxxxx) 

133. ?  (xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx) 

134. ? ah ok 

135. ?  (xxxxxx xxxxxxxxxx Jola xxxx xxx) 

136. ?  (xxxxxxxxxxxx) � andere persoon uit publiek 

137. ?  (then Kombo .. xxxxxxxx xxxxxxxx) 

138. ?  (Mandinka xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx héé? )? 

139. # hahahahaha � mensen uit publiek  

140. # ($RUMOER$) 

141. T He’s trying to make a division the western region here  

142. K yes 

143. T you know it’s from (katum) down up to Kalagi 

144. K yes 

145. T he’s saying that if the Jola language be taught from (Bulock) 

down to Kalagi, cause you have more Jolas here then in the 

Kombo’s, then in the Kombo’s Mandinka can be can be the 

leading language there 

146. K ? 

147. T that’s what he’s saying 

148. K ok, but people (are speaking)  

149. T but you know people like  

150. ? (Wolof in Kombo) 

151. ? that is western region,  

152. ? western division � bevestigt door publiek 

153. K ok 

154. T western division that is Birkama, Birkama, Bibi yeah, but then 

in the Kombo Kanifing municipal area this thing Wolof or 

Mandinka also they can also decide as to which language be the 

leading language  

155. K yes 

156. T thére yeah 
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157. K and if they would ask this community for example to choose or 

(xxxxx) 

158. ? (gelach) 

159. K I want to do a vote 

160. #  ($ ALGEMEEN GELACH $) 

161. T ($VERTALING$) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx) � 

lachend 

162. X (xxxxxxx Jola xxxxxx xxxxxxxxx) � iemand uit publiek 

163. # ahahahahahah � tolk en publiek 

164. ? (xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx) 

165. T aaaaaah! (xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx) ha! Ok he’s 

saying now 

166. # (rumoer) 

167. T aha, he’s saying know (nog steeds veel rumoer/gelach) Jola now 

they want the Jola to be the leading language here 

168. ? ok 

169. ? (xxxx xxxxx ibidi) 

170. K Who wants Jola here from all this people? Maybe they can raise 

their hands? 

171. T (xxxxxx xxxxxxxxxxx) � vertaling 

172. X (héééééééééé) � iemand uit publiek (rumoer) 

(ahahaha xxxxxx xxxxxxxxx)  

173. #  (luid gelach! En véél rumoer) 

(xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Jola héééééééééé) 

hahahahahaha (luid gelach en veel rumoer houdt aan) 

(meteen veel handen in de lucht) 

(iedereen begint dooreen te praten) 

174. K you all want the Jola language (glimlach) 

(rumoer en gelach) 

…. 

175. K Is there somebody that would choose Mandinka or another 

language? 

176.   (vertaling) 

177.   (rumoerige reacties) 

178.   (xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx) � man uit publiek 

179.   (xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pulaar xxxxxxxxxx kangomfo) 

180.   (xxxxx xxxxxxx) � man uit publiek 

181.   (amomwolo xxxxxxxx xxx xxxxxxx karidjang xx xxxx xxxxx 

karamuto dja) 

182.   Nobody 

183.   Nobody? 

184.   (xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx) ha? 

185.   Bonake 

186.   Hm xxxxxx 

187.   Xxxxxxx 

188.   Giechel ok 

189. T He said that will not be easy he said you know Jola would be 

easier This why they all taking Jola here hihi 

190. K But what are you speaking you are translating in Wolof or 

Mandinka 
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191. T ha . we are speaking Mandinka hahaha 

192. K that’s why I ask because many many people speak Mandinka 

193. T haha (lach) 

194. K when I walk to the village  

195. T ha (xxxxxxx) (veel achtergrondlawaai) 

196. K everybody (stops)  

197. T ha  

198. K sumole ibide 

199. T (xxxxx xxxxx tanante kortanante xxxxxxx xxxx Wolof 

xxxxxxx) 

200. K (xxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxx xxxx hehe) 

(xxxxxxx) 

(xxxxxxxxxxxxxxxxx) lach 

(xxxxxxx ha) 

(xxxxxx xxxxxxxxxxx) 

(xxxxxx xxxxxxx xxx) ha  

(xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx) 

201. T busy busy I knów (Paile/)  

202. X (eyooooo) 

203. T (I know baila oohomole) 

204. T He said weather I did not tell you the reason why people are 

speaking Mandinka more than the other the Jola language I said 

I have told I have told you the reason it’s because the Jolas I 

told you the Jolas are very open they don’t want to you know be 

in the people where people will say that you know we are you 

know we are we are belittled . or we are not we are not 

considered 

205. K so are there people here who can’t speak Jola? 

206. T véry well the people can everybody can! 

Yeah 

(hihihihi) �  achtergrondpubliek 

Why is (xxxxx) 

207. G (xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx) � governor komt terug 

tussenbeide 

208. T+# ahahahahahahahah � tolk en publiek 

I can’t understand it 

You don’t understand (xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx) 

(xxxxxxxx) � iemand uit publiek verheft zijn stem en kijkt 

naar tolk 

209. T aha � tolk hoort en richt zich naar deze man 

210. X (xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx) � iemand uit publiek  

211. T He said that if you want he can even teach you the 

(Jola/regional) language 

212. K Yes off course but I don’t have much time but I’m just 

wondering when I walk to the village everybody says sumole 

ibide 

213.   now they speaking Mandinka sumole ibide � toon van 

herkenning 

214.   they say (yo . xxxxxx ibide xxx)  

215.   they talk Mandinka 
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216.   (xxxx xxxx xxxxxxx Mandinka xxxxx paké  xxxxxx) 

217.   (xxx xxxxxxx xxxxxxx) � geroezemoes X2 ook gehoord en 

overstijgt op einde 

218.   (xxxx xxxxx xxx because xxx xxxx) 

219.   (xxxxx xxx xxxxx) 

220.   (this it yeah) 

221.   (xxx xxxxxxx)  

222.   you see 

223.   (xxxxxxxxx) 

224.   uhum (xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx) � tolk 

225.   (xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx) 

226.   (xxxx) yeah 

227.   (xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx) 

228.   (xxxxxx xxxxxxx Djola xxxxxxx yo) 

229.   (xxxxxxxxx) 

230.   (éh) 

231.   (xxxxxxxxx) 

232.   (xxxxxxxxx xxxxxx) 

233.   (xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx)  

234.   éh  

235.   (yo na me kalamo) 

236.   (yo na me kalamo) 

237.   hm 

238.   (xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx safo)  

239.   (xxxxxx xxxxxx hé) 

240.   (xxxxxxx safo  xxx Djola xx xxxxx xxxxx xx) 

241.   (yo) 

242.   (xxxxx xxxxx xxxxxxxxx) 

243.   (xxxx xxxx) 

244.   Ahaha  

245.   (Djola kusakre bi karamoo xxxxx xxxx Djola xxx xxx sankana 

xxx Djola xxxxxx) 

246.   (xxxxx xxxxx) � overstemt einde uiting tolk 

247.   ha (xxx) 

248.   (enyoko konso) 

249.   (ensu-ensu-ensunkeraname xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx 

xxxx xxxxxx) 

250.   Aha 

251.   (xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx)  

252.   (xxxx xxxxx) ahahahahah (xxxxxx, xxxxx) 

253.   haha � meerdere personen lachen 

254.   (xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx) 

255.   (xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xx)�tolk herhaalt tweemaal 

zelfde 

256.   (xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx) � X3 

257.   (Ah?�) 

258.   hehehe 

259.   (xx xx xxxxx xxxx xxxx jole) � X3 (stottert eerst) 

260.   ahehehehehahaha 

261.   he said even the alkalo the alkalo of that village where you are  
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262.   ye:s 

263.   it’ss a jola ! the majority are all jolas 

264.   Yes  but I know they’re Jolas but everybody talks Mandinka 

265.   Hahahah 

266.   That’s it 

267.   this it you know they speak the language 

268.   (rumoer) (tell him it’s a manDjola compound) � governor 

269.   (xxxxx xxxxxxx) � X4 

270.   but actually 

271.   but if nobody speaks Mandinka  

272.   no but 

273.   than why don’t you speak Jola 

274.   but hahahaha 

275.   ok  

276.   it’s a long long way we like it (I have I have some Mandinkas 

are not) � X5 uit publiek 

277.   (That is why the people like Jola too) � X6 uit publiek  

278.   ha 

279.   (pause) � X5 

280.   This is why now they want Jola to be the leading language here 

� valt in met hoge stem 

281.   (xxxxxx xxxxxxxxxxx some Mandinkas are not) � X5 zet 

verder 

282.   so that a Jola will know that I’m  a Jola (xxx xxxx) 

283.   (xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx) 

284.   (but manjola compound) � X5 

285.   (xxxxxx xxxxx xxxxx) 

286.   (xxxxxx xxxxxxx xxxx speak your language) 

287.   (xxxxx xxxx xxxxxx xxxx �) 

288.   yes  

289.   (you know) 

290.   you see 

291.   (so that these children can) 

292.   yé:s the children can come back to know that you know I’m a 

Jola I should spoke speak first learn my lo jola language  

293.   yes 

294.   Ablaay  

295.   before speaking another language  

296.   Ablaay  

297. K ==why is it [that t]here is so much Mandinka here? [you see] 

298. T Hm? 

299. K Why is that a lot [xx 

300.  T [==((luid))It’s because)) we are living with (s) with (a a a) 

minori a minority of Mandinka .. 

301. K ye:s 

302. T ok and .. whatever we are doing  

303. K yeah, yes 

304. T we don’t need want them to be conversed with what we are 

doing so that we don’t leave them behind/  

305. K ok 
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306. T you see Jola is a tribe .. 

307. K uhum 

(xx[xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx) 

308. T [they don’t want (xxxxx) to be saying that I’m ]       the leader 

so whatever I say is what is what what is going to be done 

309. K uhum 

310. T you see so if you are there with them they will like to speak 

your language so that you can hear what they are doi what they 

are saying .[.. you see (it’s better to explain it perfect / Aba safe 

kane) 

311. ? A lot of times these are also speaking Mandinka [at home now 

when there is no Jola around [(, because she is going to write it 

in a book) even uh when there I no  

312.                [(xxxx)]   

313.   uhum 

314.   I think that’s fascinating [(why they do that) 

315.        [ahehehehe 

316.   ye::s 

317.   even when we are at home, all of us Jolas, we all speak Jola 

318.   (x xxx [xxx) hehehehe 

319.    [((luid))it))’s interesting 

320.   [(even when we are in our compound Jola to Jola only Jolas we 

all speak Mandinka to each other even the chief is here, and 

when he’s with his family they speak more Mandinka than their 

own language Jola)  

321.   [(even the chief himselve he is there, but the chief selve when 

they are inside of their compound they will also speak 

Mandinka when they come out they speak Mandinka but it’s not 

because they can’t speak their own language Jola)] � Jola 

322.   (uhum) 

323.   (xxx xxx xxxxx  xxx xxxx)  

324.   (ehe) 

325.   [(xxxx xxx)] � verschillende reacties 

326.   [(xxxxx xxxxx] xxxxx xxxx) � verschillend reacties doorheen 

327.   [((luid)) (ha it’s it)))] 

328.   if you travel if you are coming from somewhere you arrive in a 

compound where they are speaking one language and they ask 

you to speak that language and it’s not your language could you 

agree to speak that language? (you have to speak the language 

he can understand) 

329.   When you come to a compound somedoy you know that is a 

Mandinka he come to your compound he hear you speaking 

Mandinka as far as you are not a Mandinka but he hear you 

speaking Mandinka he asks  

330.   [(what she is asking to us is right) 

331.    VERSCHILLENDE STEMMEN DOOR ELKAAR � 

discussie? 

332.   (xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx) � tolk 

333.   (xxx xxxx xx) 

334.   ehe � tolk 
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335.   (xxxxxx) 

336.   you see 

337.   (xx xxxx xxx) 

338.   aha 

339.   (xx xxxx xxx) 

340.   eh 

341.   (x lupe) 

342.   (aha elupe) 

343.   (xx xxxx xxxxx xxxxxxx xx) 

344.    ((luid)) xxxx xx sankara)) � onderbreekt 

345.   (xxxxx xxxxx xx) � neemt rustig woord weer over 

346.   (éh) 

347.   (x[xxx xx)]  

348.       [((luid)) xxx xx)) 

349.   xxxx nonono� worden onderbroken 

350.   xxx xxxx � tolk 

351.   [(xxxxx)] 

352.   [(x x xx)] � tolk 

353.   [(xxxxxx because xxxxx xxx)] 

354.   (éh xx is it) 

355.   [(xxx xxxxx)] 

356.   [(xxxx xxxx ] xxxbija xxx xxx xxxxx xx) � overstemt 

governor 

357.   bevestigend geroezemoes (bijv. uhum) 

358.   (xxxx xxxx Jola xxxx xxxx xxx) 

359.   éh! 

360.   (xxxx xxxx  ehahahahaha) 

361.   (xxxxxx xxxxx xxxx) 

362.   ah 

363.   DISCUSSIE 

364.   ah? 

365.   (xxx[xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx)] � X7 

366.   [(xxxxx xxxxxx xxxxxxxx)] � X8 

367.   (xxxx xxxx xxxx) � tolk 

368.   ye:s � X7 

369.   haha � tolk 

370.   (xxxx) � X9 

371.   (xxxxx[xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx) 

372.   [ha ah? 

373.                 [(xxxxxxx x bessi xxxxx) 

374.   ((luid)) xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx) VEEL 

GEROEZEMOES 

375.   He’s saying that that that is what is happening that (xx) is a fact 

.. the fact that the Jolas are not mo they they though they speak 

their language 

376.   ye:s 

377. ? but majority is speaking Man minori Mandinka language and 

that should not be… yes It’s why now they are saying Jola 

should be taught in the schools so that the children can know 

their language, cause now is happening that some children are 
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not even able to speak the our [(xxxxxx)] Jola language� 

overstemt door [((luid)) xxxxxxxx )))] 

378.   but 

379.   because people speak the Mandinka language better than the  

other language � tolk, nog geroezemoes achtergrond 

380.   but why parents teach (xxx) 

381.   parents teach the Jola � 2 personen 

382.   ==parents they teach the Jola 

383.   (yeah I see xxx xxxx parents) it (xxx) done by the parents 

384.   (why do they teach Mandinka) � overstemt door discussie 

385.   why do they speak to them  

386.   to their children? 

387.   (xxxxxxx xxxxx) 

388.   He say hahahaha 

389.   discussie (Mandinka compound xxx Jola compound) 

390. T He say that’s a fact that is true people know that that is what is 

happening yes (xxxxx) (explanation xxxx) it’s only that you 

know (xx) cause Jolas are very generous so if you are living 

with them they always want to put you on board they will never 

want to leave you behind so that they will they will like to 

speak you the language you will hear that’s the only thing 

(xxxxx Mandinka)If you are a Fula you come in the in the (xxx) 

they’ll speak to you in Fula  

391. K Hm 

392. T and they’ll always want to speak (xxx) so to make sure the 

Mandinka has (xxxx) in it because we have a few Mandinkas 

(living) in our village here we have only five Mandinka 

Mandinka compounds here whenever we meet with them we 

(gonna) speak their language the Jola (don’t) say hey we don’t 

speak Mandinka because we have some Mandinka here so that 

they can hear what they are saying � veel lawaai achtergrond 

393. X (xxxx xxx) 

394. K hmm? 

 

• 00:49:00 ���� 00:56:10 

Fragment U 
1. K You also speak Mandinka or Jola? 

2. T Yes we also speak Mandinka and Jola,  

you see .. you know (this).. 

3.  K ==when you when you’re[ alone with Jolas] what language do 

you speak?  

4. T When we are only Jolas ... we speak we speak spea we speak 

Man[din]ka  

5. G ((luid[(x])) 

6. T haha 

7. G  (x x) … ((luider)) (xx?))  

8. T (eh)? 

9. G [(xx)] 

10. O [((luid)) Apaay)], 

11. T aha/ aha/ 
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12. G (xx Jola)/ 

13. X ye:s, 

14. G (x Jola xxxx)/ 

15. T uhum, 

16. G (xxxxx xxx xx xx)// 

17. T ==(xx xx this it/) 

($ RUMOER $ ) 

18. T [(xxxx) he said this why the Jolas (when) you speak to them in 

any language they will be able to answer/ you speak to them 

Mandinka, Wolof, Fula, any language you try to speak to them 

they will speak to you in that language/ because, they will not 

tell you that I’m not a Jo I’m not I’m not a Mandinka you speak 

to them in Mandinka they won’t tell you no I’m not a Mandinka 

and I’ll not speak your language/ you speak to them in Wolof  

they will they will try to respond, but they will not tell you that 

I do not hear what you are saying, but there are some languages 

here that if if you talk to them in in your language/ they will say 

ah they will tell you that ah I not hear I will not hea I’m not a 

Man I’m not   a Jola, I can not hear what you are saying, so you 

will try to speak that person’s language// 

19. K first me I I I been in Kotu and Manjai for a long time/ 

20. T yes, 

21. K and I can .. ((stil)) speak)) little little Wolof 

22. T Wolof/ 

23. K and when I said like ((snel)) Nanga def Jama rek))/ 

24. X uh[m] 

25. K     [the]y all tried explaining it to me in Mandinka, 

26. T in Mandinka/ 

27. K they all wanted me to learn Mandinka/ 

28. T ahaha/ 

29. K although they are not Mandinkas/ [..] 

30. T             [ahaaha] 

31. K ==and it’s fascinating// 

32. T ahaa/ 

33. T ($ VERTALING $) 

� zegt dat ik in Kotu begroetingen in veel verschillende talen 

moest leren 

34.    [ ]    [      ] 

35. #     [(haha)]  

36. G                     [(xx] .. xxxxx xxxxx xxx)  

� <in dit dorp geen probleem, niet verschillende begroetingen 

moeten leren, want iedereen spreekt Mandinka hier> 

37. T ahahahaha 

38. X ((luid)) [xx))] 

39. X    [(xx] Apaay [xxx)/ 

40. #  ($ RUMOER $) 

� herhaaldelijk “Apaay” geroepen (vrouwen op achtergrond), 

veel overlap en luid, pogingen beurt krijgen, mopjes tussenin 

gemaakt (tell her she should try learn Djola) 
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41. T ((luider) they are saying)) .. they are saying you are lodging in a 

Mandinka compound/  

42. K yes? 

43. T this why this people is and they ((snel) the village where you 

are,))  

44. K  yes, 

45. T ==you know also is that tribe/ they all (say) they all speak that 

language, the Mandinka language, bu[t they a]re jol]as))/ 

46. K       [((traag) oh ok))] 

47. T but if you come here, they will speak to you in Djola, you will 

hear the Djola [language here], 

48. K   [o::h ok]/ 

49. T yes// 

50. Xf  ((luid)) xxxx [xxx)) 

51. G                       [(xx xx Mandinka xxx) 

� X(f) en G zeggen zelfde: de compound waar ze verblijft is 

een Mandinka compound 

52. # ($ RUMOER $ ) 

53. K [ ((luid)x)) because I’m called Sonko)]? 

54. T [((snel) xxxx))) the compound where y]ou are/ is Sonko kunda
2
 

and they speak    they’re Mandinkas/ 

55. X ==(xxxx) 

56. K ((stil) ok)), 

57. T so whoever comes there/ will like to speak to you the Mandinka 

language,   because  you are living with the Mandinka/ 

58. K oh? 

59. T yeah, yes/ because/ you [are living with the Mandinka], 

60. K       [and the majority in] in Bessi is .. 

[Man]dinka 

61. T [the Mandinkas/] 

No, Jolas are the majority/ 

62. X  ((luid) xxxxx Jola x))/ 

63. T (aha xx Jola x)/ 

(ma majorities) are Jolas// haha 

64. X Apaay, 

65. K ((snel) (but it’s)) b[ecause I’m wi]th somebody who is 

Mandinka?) 

66. X1          [xx  xxxx]   

67. T  (a:h) ($ VERTALING $)  

68. G  ==((snel/luid) xx)) 

69. #  ==ha[hahaha] 

70. T          [he said] ye[s// 

71. Xf1       [(xxx xxxx (xxx[x)] 

72. G                            [((luid)) Ap]aay ha)) (xx[x 

Mandinka xxx)] 

73. T ==ehahahaha 

74. Xf1                     [(xxx 

xx ] Mandinka) 

                                                

2
 Compound, huis 
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75. X (Apaay)? 

76. T hu? Hahe 

77. X  (xx x[x]  [xxxx)]   

78. G                 [((luid)) Apaay]  

79. T      [(xxxx)]  

80. G  (Afaya ko/ xx Afaya ko/) 

� tell her, tell her 

81. T ((traag) aha?) 

82. G ((luid)) xx xx) 

83. T a:[h/ 

84. G    [(xxxx xx xx original xxx)  

85. T ((luid) ha)) 

86. G (xxx kontoŋo xx) 

87. T aha, 

88. G (xx kontoŋo xxx xxxxx [xxx xx[xxx?)  ] 

89. T   ((luid) (x[(xx)ha) this it,] h he [s] 

90. X  [((luid) ha))] 

91. T he said, when you came/.. 

92. K yes? 

93. T to to Bessi here, you came/  

((snel) what, what, what, is your name?)) 

94. K ... why? I::?  

95. # & G [($ RUMOER $)          

96. T [((snel)) what is your name?)) what is your name here?] 

97. K my: my name here? 

98. T ==yes, yea[h,] 

99. K         [Sa]tou Sonko/ 

100. X [hahaha       ] 

101. T [what is Son]ko? what is sonko there? sonko is which language? 

Which tribe? 

102. K ((traag)) it’s Mandinka//)) 

103. T ==this it/ so this why they have to talk to you, because you are/ 

you [are (I Isatou Sonko,)]  

104. G        [((luid)) you are a Mandinka now//))] 

105. T [you are a Mandinka//] 

106. X  [hehehe] 

107. K [yes/] 

108. G [You are not a [Jola, you are] not a Fula, you are a Mandinka 

109. T             [(xxx hehe] 

110. T  [ye::s]  

111. K [((luid) but))] I’m also Mar[cellina Chaw/ 

112. G            [ahahaha [hahahahahahaha] 

113. #               ((luid)) [hahahaha[hahaha))] 

114. K                           ((luid)) [but))] I’m also Marcellina 

Chaw,  

I’m also Wo[lof//] 

115. #            [ehah][aha] 

116. T     ==[(yea]h) Marcellina Chaw ok  

($ VERTALING $)  

117. X2 (xx) 
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118. T ==ha? 

119. X2 ((snel) (x) [apaay))? 

120. K                      [in Serre]kunda, [I’m Marcellina Chaw]/ 

121. T                  [he said he said] when you came 

here, 

122. K hm? 

123. T if you said you are Isatou Gibba/.. you know, people will said to 

him, he’s a Jola, they will try to speak to you the Jola language, 

124. K ==ok// 

125. T but you said you are Isatou Sonko/ and Sonko is Mandinka, [so 

they will sp] 

126. K         [((luid) so when] I told I was Marcelina Chaw,   they would 

talk to me [(in  Wolof)? 

127. T ($ VERTALING $) 

128. #     ahah[ahah]hahaha[haha 

129. G ((luid) [ha!))] … [(xx]x xxxx xxxx//) 

130. T ==they said yes, they will speak to you the in the in in the in the 

Wolof//  

131. K ((stil) ok))// 

132. T because uhm Marcellina Marcellina is is Wolof not so? 

133. K ==yes// 

134. T ==((snel)) yes, they will (speak they) ofcourse)) they can all 

speak Wolof// 

135. K ((stil)ok)) 

136. T ye::s 

137. O Apaay, 

138. T uhum? 

139. X speak   [Wolof Mandinka  

140. O  [xxx xx 

141. T (é::::)  

142. O (xxxx xxx)  

143. T (xxxx xxxx)  

144. O [(xxxx] xxxx xx/)  

145. X [(xxx)] 

146. T ==yes yes/ 

147. O (xxxx [..xxxx] 

148. G            [(xxx) omar]? 

149. O (xxx xxxx)  

150. G ((luid) Omar))? 

151. O (xxxxx) 

152. G [((luid) Oma (yen dem) Omar yen yen dem yen dem))) 

153. # [($ RUMOER $)  

� iedereen roept op Omar 

154. G ((luider nog) Omar yen dem man) 

155. # [ ($ RUMOER $) 

156. #F “Omar” � ook door vrouwen achtergrond ook geroepen 

157. G ((luid) Omar)) 

158. X ahahahaha � achtergrond 

159. G ((luid) Omar, (yen dem))) 

� Omar, zwijg! 
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160. O (xxxx xxxx xxxx)  

161. G Omar, 

162. O (xxxx) 

163. T he’s saying 

164. G ((nog luider) Omar)) 

165. O (xx)?  

166. G (yen dem man xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx) 

167. T hmmm/ 

168. G (xxxxxxx xxxxx xxxxx) 

169. Xf2 ((luid) shé)) � vrouw achtergrond 

170. G (xxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 

xxxxxxxx ) 

171. T (xxxxxx xxxxxxx xx [x) 

172. G             [((luid)) xxxxx xxxx xxx)] � overstemt tolk 

173. X (xxx xxxx)  

174. G ==((luid)) xxxx xxx) xxxx xxx xxx 

175. Xf3 ((luid) é: )) � vrouw achtergrond 

176. T What were they saying, right now/ 

177. # ($ RUMOER $) 

178. T ok, he’s saying now, he said that it’s a fact/ xxx it’s a fact/ 

(xxxx) are not speaking their language/ they are leaving their 

language, to speak another language/ which should not be// (xxx 

xxx language) .. they tell him that let’s leave that till, (xxxx 

xxxx xxxx) you know, that is what is just explained (let’s leave 

that till) we’re alone/ you see, yes, but not with them (discussed 

xxxx   xxxx)  

179. # ($ RUMOER $) 

180. T  he said (why should he reverse it) yeah (xxx xxxx) you know 

until we all sit together alone? and than we can talk about that// 

 

• 00:58:37 

Fragment V 
1. T They said myself I can not do the Jola language that’s what they 

are saying I said I can speak it very well 

2. # ($ GELACH $) 

3. K but I think it (xx) even if though you are Jola but you can’t 

speak Jola that doesn’t mean you are not a Jola 

4. T ha, this it 

5. K (it’s not because you) speak Mandinka you are (xxx) or do they 

feel (xx) 

6. T no but it is we still feel as 

7. K but why 

8. T (x) shall never change, your language will not change that, the 

language you your language language you are speaking will not 

change what your tribe is it’s not possible .. you are a Jola and 

you speak Mandinka you are still a Jola (xxxxx) yes 

9. K (how come) why is it so important you still speak Jola.. 

10. T hm 

11. K why do they feel it’s so important you people speaking Jola? 

12. T hm 
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13. K ==because if you know from yourself that you are Jola 

(everybody knows x x xx) why is it so important to speak Jola? 

14. T ah ($VERTALING$) 

15. G ($ANTWOORD$) 

16. X (wo torla doolee amo) 

17. T he said that can change you if you can’t if you are a Jola and 

you can not speak the Jola language it can change you the 

language that you’re speaking because later you will not hear 

the you will not know the tradition, you will not know the 

culture, the Jola culture you’ll not know it 

18. K  if you don’t speak 

19. T == if you don’t speak the you know the Jo-the language 

20. X (xxxx) 

21. T ye:s, and then you change later on you will change to be that 

language language you are going to speak (it be) a Mandinka if 

you speak Mandinka 

22. K hm 

23. T because your children will also adapt this language 

24. K and they will not know the? 

25. T ==and they will not know the Jola tradition, they will not know 

the Jola, the Jola culture … you see? So it can change you 

change your tribe you know your tribe your tribe also … 

26. K but the Jola traditions are they very alive over here? Because a 

lot of people speak Mandinka,.. but.. I feel, maybe I don’t know 

(very well) because I haven’t been here for a long time the Jola 

traditions are still very alive (everybody) feels themselves 

27. G ($ ANTWOORD $) 

28. T he said in the throughout the Gambia the Jolas are st have 

maintaining their tradition and their culture in spite they are 

speaking other languages but they (still) have culture, their 

tradition it is still alive with them .. yes 

29. K so do they think it’s possible to have this or do they think that in 

the long run the tradition will vanish with the language? 

30. G ($ANTWOORD$) 

31. T He said it will not change, it will still remain there, even you if 

you are married to a Jola you are Belgium there and it is time 

for Jola it is time for them to do their tradition or their culture 

you come from there and you come and att[end it] 

32. X              ((luid)) [you bri]ng your 

son)) 

33. T ==yes, you’ll bring your children, all of them [will come even] 

34. K         [even though 

that] the language [is] 

35. T         [((luid))yeah))] even though the language is 

not the same 

36. K [((stil) yes))] 

37. T [but] you come because you are a Jola .. you know you have to 

come for the tradition or the culture whatever they are going to 

do they’ll do it and then you go back yes 

38. X (afaya dunama song) 
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39. T ah 

40. X (kasang mennang) 

41. T ha: 

42. X (po regelaai [x) 

43. T          [and if you don’t want to bring you children over, 

to come over whatever they are doing something can happen to 

them there] 

44. X (xx) 

45. T yes// yes// 

yeah, this it [(xx) 

46. G          [( 

47. T they don’t want any differentiation this why you know they 

want to speak any language all languages they want to speak it  

48. K ok 

49. T because they don’t want to be sitting down to be differentiating 

themselves say that we are Jolas and we should speak only this 

language here .. they are very generous they are very open … 

50. X (x) 

51. T ==if you come to them they speak your language  

52. K be[cause first they say] 

53. T     [this why now they are] speaking other languages and not 

their language even when they’re when they are sitting alone 

54. K hm 

55. T Yes 

56. K because first you said that Jola was very important 

57. T hm 

58. K for .. traditions to to remember your traditions so why is Jola so 

important to them now 

59. T ($VERTALING$) 

60. G (ning ntolu mu Jola hanining ka fo ntule ñanta wandi kumo la fa 

labang?) 

� when we are Jola even if we are speaking by someone else’s 

words it will stop? 

61. ? hani 

�No 

62. G ($ANTWOORD$) hani ning ka leng/lem me mung laala) 

63. T he said despite they are speaking other languages but the 

language is the Jola is their tribe 

64. K hm 

65. G ==and it’s their language they will always want to maintain 

whoever ask them 

66. T who[ever] ask them they will tell them we are Jolas and we 

want Jolas to be spoken 

67. K o[k] 

68. T   [ye::s] despite they are speaking other languages yes but that 

will not make them you know say that ok we don’t want our t 

we don’t want Jola we want this other language 

69. K [ok  

70. ? [((luid)) no)) 
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71. T they will always want to maintain you know their Jola language 

and their Jola tribe 

72. K ok 

73. T yes despite they are speaking other languages 

74. G xx x[x] 

75. T        [yes] 

76. K [so]  

77. ? [x] [xxx xxx xxxx] 

78. G       [(xxxx)] ($ANTWOORD$) 

79. T he said if the policy makers say decide on to any language that 

they’re gonna decide to be the official language  

80. K hm 

81. T they’ll not dispute it  

82. K ok 

83. T ok, but that they will not say that (it go) because this is the 

language now we are not going to say that language we will 

going to be speak only the Jola language 

84. K ok 

85. T no, they’ll not dispute it .. and they’re not going to (say first) 

and then cause you know their language is not selec[ted] 

86. K        [ok] 

87. X alright as the official language so we are not going to accept 

that 

88. K o[k] 

89. T   [no] 

90. K but will [they like it?] 

91. T               [they’ll always comply] 

92. T they will like it  

93. X ee! 

94. T yes ($VERTALING$) 

95. G ($ANTWOORD$) 

96. T he said we are taught the Jo the English language which is not 

our language it’s a foreign language and we accept it 

97. K uhum 

98. T ==why not the other language that is our long language local 

language here? 

99. K hm 

100. T ==you see? do you see it? Because we don’t want to say that we 

don’t want this language (xx) than be any differentiation that’s 

what-that’s why, yes, 

101. G alright? 

102. K [ok] 

103. T [so] we always have to accept it, hence English is [brought and 

we are taught] 

104. K               [but you can]  

105. T through this 

106. K you can accept it .. but is your heart with it 

107. T you can accept it but? 

108. K ==you can accept  

109. T uhum 
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110. K the decision by the government, 

111. T uhum 

112. K but does your heart feel the same 

113. T aha 

114. K you can accept it 

115. T uhum 

116. K you can do it .. but will you féél very motivated to do? 

117. T uhum ($VERTALING$) 

118. G ($ANTWOORD$) 

119. T he said that language is language doesn’t matter,  

120. K hm 

121. T but just you know what you are supposed to do, that’s what, that 

is it, so language doesn’t matter even if it they (x) any language 

they select they will adhere to the government and accept that 

language, but [just know] 

122. K            [so if] 

123. T what you know what you are supposed to and you do that and 

that’s (sort of) thing  

124. X [((stil) (xx) is] better now))) 

125. T language is just taught to communicate 

126. T no[t so?] yes 

127. K     [hm] 

128. T yes 

129. K so even English policy it’s alright or they prefer the local 

language? 

130. T ($VERTALING$) 

131. G ($ANTWOORD$) 

132. T he said you know you know it as as they said you don’t want to 

take them back again 

133. K hm 

134. T yes, they are saying that the local languages be taught in the 

schools .. you know? as (him) because he he said the Jolas as as 

he said before 

135. K uhum 

136. T that Jolas are very open  

137. K hm 

138. T You know? there are some languages there are some tribes 

139. K hm 

140. T if you are if you talk to them in your with your own language 

they will say I’m not that (girl), I’m not that tribe, I don’t hear 

what you are saying 

141. K uhum 

142. T unless you turn and (then) in turn again speak to that person 

143. K hm 

144. T his or her own language 

145. K hm 

146. T and now if somebody wants to commi communicate to you you 

spoke to that person your language and the person says I’m not 

hearing what you are saying I’m not that tribe 

147. K hm 
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148. T  now and he want you to talk to to that to to him or her your 

language would you would that does that person want you to 

communicate with you then? With you? With him or her? … 

(1,17 sec.) Like you speak uh you speak uhm uhm what do you 

speak? … like you speak English 

149. K [yes]   

150. T [now] I speak I speak to you in Jola 

151. K hm 

152. T == you say I’m not a Jola, I can not hear what you are saying 

153. K hm 

154. T now what do you want me to speak? You want me to speak 

English? 

155. K hm 

156. T ha? 

157. K yes 

158. T If I should also tell you that I’m not an English 

159. K they can’t commu[nicate] 

160. T        [can we] communicate? 

161. K yes 

162. T you can not communicate// this what we don’t, this what we this 

why we don’t want it.. the Jolas would want to speak any other 

language, so he said if you ask here .. all those who are sitting 

here all those who are sitting here any Jola will be able to speak 

at least three or four languages 

163. K ok 

164. T but there are some tribes you talk to them ..you’ll they they they 

(uhm) your language they will tell you no I’m not hearing what 

you are saying I’m not that tribe 

165. K hm 

166. T You see? .. [so would that person does] 

167. X       ((luid)) [ (xxxx xxx xxxx)] 

168. T that person want to communicate? He doesn’t want you to 

communicate .. there’s [no] communication,  

169. K     [yes] 

170. T there’s a barrier there 

171. K [but is it then xx or?] 

172. T y[ou see? This what we don’t want] it .. you see? 

173. K you don’t want? 

174. T (you know) this is why they don’t want you too to to be 

selective to say now they want only this language to be spoken 

here .. (uhum)? 

175. K but do they like the uh local language to be selected? or English 

language or the English language? 

176. T I think they have said that yeah [(that they don’t want)] 

177. G            ((erg luid)  [afa!x xxxx] xxx xxx xxx xxxxx 

[xxx)) 

178. T [yes, (they said) they they’ll they told you that you know the 

local language to be taught in the schools  

179. K they’re [not particular about]  

180. T  [and the children take that]  
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181. K which local language? 

182. T == they’ll not be particular, they told you yes, yes they prefer 

local languages yeah yeah this it 

183. G ==we have telld them already  

184. T [yes] 

185. G [you want] (x xx xx) 

186. K [ok] 

187. G [be]cause we have told you 

188. T uhum 

189. K (xx) 

190. G (x) you don’t like that? (you x) 

191. T yes .. 

192. K different? 

193. S ((luid) no:)) 

194. G (xx) you don’t like (it) [the language we] have select? 

195. S      [(no, I I)] 

196. K yes 

197. G (we told you that), because we have told you 

198. T he said you you [know (you told) them ] 

199. G     [you ask me, we have told you]  

200. T which language do they select until they went to a point that 

they selected the Jola  

201. K yes 

202. T yes 

203. S ==sorry, can we try to uhm 

204. K ==but I don’t mind, but I just want to understand 

205. S yes, can we just rap up and … now what they are ex 

emphasizing 

206. T haha 

207. S that you know they don’t [((traag)) mind what]  

208. T          [yeah, they know there’s another 

meeting]  

209. S local language to be s you know selected 

210. T as the official language 

211. S but 

212. T yes 

213. S ==let there be local language 

214. T be [taught in the schools] 

215. S      [to be taught] in schools 

216. K ok 

217. S alright? They don’t mind whether you you you select 

[Mandjago or any other] 

218. T [whatever the Government, the policy] [selects 

219. G          [(xx xx [xxx] [x xx)] 

220. T            [yes] 

221. T          [but any] 

other language you will speak you you you feel proper for them 

to learn in school .. that’s that 

222. T uhum 

223. S alright? 
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224. T uhum 

225. S but .. let .. local language be taught in schools 

226. K ok  

227. S but we must not loose sight 

228. T uhum 

229. S That in ((luid) every)) region 

230. K uhum 

231. S == there is a language which is widely spoken in that area 

232. K hm 

233. S so preferably .. in every region 

234. K hm 

235. S alright? .. the mo::st widely spoken language should be selected 

… (1,35 sec.) this is what they are saying 

236. K does everybody agree on this? … On this? 

237. S == I think this is what they they [said] before 

238. T          [hm] 

239. S and I think this is what they are [still saying] 

240. T         [(yeah yes)], it’s possi I explain 

to them that they know [you know in your country] 

241. K        [so it’s like in Belg]ium 

242. S yes 

243. T yeah in Belgium [that’s how it is] 

244. K       [and every[body]  

245. S             [yes] 

246. K agrees 

247. S yes [this is what] 

248. T       [(they have)] everybody agrees upon that also .. 

249. S [yeah] 

250. T [hahaha] 

 

 

They are getting bored 
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 Deel uit de Paper Globalisering en Afrika: Taal-in-onderwijsbeleid 

in Gambia 

1 Historisch overzicht taal-in-onderwijsbeleid van de Wereldbank 

In dit fragment zal ik het taalbeleid van de Wereldbank met betrekking tot onderwijs 

bespreken. Deze internationale instelling was een van de eerste donoren voor het onderwijs in 

het onafhankelijke Gambia en was meteen betrokken bij het ontwerp van het Gambiaanse 

onderwijsbeleid. Gezien deze lange voorgeschiedenis van inmenging en invloed op het 

onderwijs in Gambia zal ik de visie van de Wereldbank het meest uitgebreid bespreken. Ook 

nu nog is de Wereldbank in belangrijke mate betrokken bij het onderwijsbeleid in Gambia, al 

is dit nu eerder een controlerende functie en wordt de coördinatie overgelaten aan het 

BESPOR-team (gefinancierd door het DfiD; Brits “Department for International 

Development”). 

De wereldbank: Inleiding 

De wereldbank is een in 1945, na de tweede Wereldoorlog, opgerichte internationale 

organisatie. Deze bestaat uit twee deelorganisaties, de IBRD (International Bank for 

Reconstruction and Development) en de IDA (International Development Association). Het 

oprichten van de IBRD werd reeds in 1944 tijdens de Bretton woods Conferentie 

overeengekomen. De oorspronkelijke bedoeling was het financieren van de heropbouw van de 

naties, die hadden geleden onder WO II. Haar opdracht werd later echter uitgebreid tot het 

bestrijden van armoede in kredietwaardige armere landen. Dit door middel van financiering 

(leningen) en advies. Tegen de jaren ’50 bleek echter dat de armste ontwikkelingslanden niet 

aan de strenge voorwaarden van de IBRD-leningen konden voldoen. Voor deze landen werd 

in 1960 dan het IDA opgericht. Deze biedt interestvrije leningen of subsidies onder 

voorwaarden aan de armste landen aan, opdat ook deze fondsen kunnen verwerven voor de 

“ontwikkeling” van hun land. Samen vormen de IBRD en de IDA de wereldbank, die door 

middel van financiering en gerelateerde initiatieven een rol wil spelen in de 

ontwikkelingssamenwerking en meer bepaald op het vlak van onderwijs. 

De Wereldbank en taalbeleid in onderwijs 

Terwijl de wereldbank al sinds 1963 deelnam aan onderwijsprojecten en een toename van 
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financiering hiervoor beoogde, werd pas in 1971 een eerste formele beleidsverklaring voor 

onderwijs ontworpen. 

Education policy working paper 1971 

Dit document uit 1971 is het eerste formele beleidsontwerp van de Wereldbank rond 

onderwijs. Het is een relatief beknopte tekst (slechts 21 pagina’s) en is vooral een 

samenvatting van de onderwijsprojecten van de Wereldbank tussen 1963 en 1971. Dat deze 

tekst zo kort is te wijten aan het feit dat de auteur, de toenmalige onderwijsdirecteur van de 

Wereldbank, slechts vier dagen de tijd kreeg deze voor te bereiden.
3
  

Er wordt geen enkele beleidslijn opgegeven, voor wat betreft taal in het onderwijs. Wel 

wordt hier al de typische “cost-efficiency” bankstrategie aangehouden. Zo moet het investeren 

in de productie van onderwijsmateriaal bijvoorbeeld worden gerechtvaardigd door een 

voldoende grote afzetmarkt. 

Education Policy working paper 1972 

In dit tweede document wordt veel meer getracht een onderwijsstrategie op te zetten in plaats 

van een louter samenvattende bespreking van de voorbije projecten en acties. Het beleid voor 

de jaren ’70 wordt wel beknopt besproken, maar de Wereldbank richt zich veel meer op het 

uitwerken van een toekomstgericht beleid. In deze nieuwe gerichte aanpak komt voor de 

eerste keer het aspect taal aan bod. Onderwijs in de lokale taal vormt een van de nieuwe 

prioriteiten in het beleid om het onderwijs efficiënter te maken en een breder publiek te 

bereiken. Hoewel dit een bijzonder positieve houding ten opzichte van lokale talen in 

onderwijs lijkt te zijn, moeten we dit promoten van nationale talen of moedertaal binnen het 

algemeen beleidsplan van 1974 zien.  

De algemene ontwikkeling van landen zou worden tegengehouden door het intensief 

opleiden van een kleine elite voor de moderne economische sector. De beleidsstrategie van de 

Wereldbank in 1974 wou hiervoor een oplossing bieden. Er moest worden gestreefd naar een 

soort elementaire “mass education”. De overgrote meerderheid van de bevolking had echter 

geen baat bij het bestaande primair onderwijs, dat te beperkt werd ingericht als een opstap 

naar de volgende cyclus (waarin men wegens beperkingen van middelen en de arbeidsmarkt 

onmogelijk iedereen kon voorzien). Universeel primair onderwijs werd geherconceptualiseerd 

                                                

3
 JONES, P.W. World Bank Financing of Education: Lending, Learning and Development. London: Routledge. 

1992. p.103 
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als “basisonderwijs” dat breder, efficiënter en eindiger moest zijn naast het formele primair 

onderwijs. Met dit functioneel, flexibel en goedkoop basisonderwijs zou men de “minimum 

learning needs” van diegenen die geen baat hadden bij het bestaande formele traject (drop-

outs, volwassenen, enz.) vervullen. 

Het is dan ook in dit opzicht dat we het promoten van lokale taal in onderwijs moeten 

plaatsen. De wereldbank meent dat om te kunnen voorzien in de bredere verspreiding van 

basis en primair
4
 onderwijs, men bijzondere aandacht moet besteden aan taalplanning en -

ontwikkeling voor grootschaliger gebruik van moedertaal(/-talen). Op het vlak van efficiëntie 

dat zo belangrijk is voor grootschalig basisonderwijs wordt het taalaspect relevant. Door les te 

geven in de nationale talen zou men zowel het leertempo alsook de houding van de studenten 

ten opzichte van scholing aanzienlijk kunnen verbeteren. En ook bij volwassenenonderwijs 

zou onderwijs in de lokale taal een verhoogde interesse en motivatie teweegbrengen. 

Het voordelige gebruik van lokale talen of moedertaal wordt hier dus vooral gepromoot 

met betrekking tot basisonderwijs. Dat dit niet meteen ook voor formeel onderwijs hoeft te 

gelden wordt duidelijk in het verklaren van volgend hoofdkenmerk voor parallelle 

programma’s van basisonderwijs in arme landen: 

“In countries where teaching takes place in foreign languages, mother tongues are 

increasingly accepted as being more efficiënt learning vehicles for basic education.” 

Hoewel dit beleid door de klemtoon op basisonderwijs (dat geen academische 

doorstroom toelaat, kwalitatieve toegevingen maakt - t.v.v. efficiëntie - en weinig sociaal 

prestige heeft) niet onverdeeld positief tegenover lokale talen staat blijft het feit dat de 

Wereldbank grootschalig onderwijs in lokale talen of moedertaal aanbeveelt. Er werd zelfs de 

voorkeur gegeven aan het lokaal produceren (i.e. aangepast aan de lokale context en bij 

voorkeur in de moedertaal) van tekstboeken. Onderwijs in de moedertaal of lokale talen werd 

een criterium voor efficiënt basisonderwijs dat de focus van toekomstige financiering vormde.  

Education sector policy paper 1980 

In dit beleid wordt (ten eerste) afgestapt van de visie uit 1971 op universeel basisonderwijs. 

Formeel onderwijs (gaande van drie tot negen jaar) werd opnieuw het geprefereerd medium 

voor schoolgerechtigde leeftijden. En ook non-formeel onderwijs werd minder als 

tweederangs onderwijs beschouwd (“nonformal education … is neither an alternative 

                                                

4
  In sommige gemiddelde inkomenslanden zou de herstructurering van primair onderwijs een voldoende 

breed alternatief kunnen zijn voor een parallel informeel basisonderwijs. 
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education svstem nor a shortcut to the rapid education of a population”), maar eerder als een 

tweede kans onderwijs voor jeugd of volwassenen die geen formeel onderwijs hadden 

genoten. Samen met dit opwaarderen van de idee basisonderwijs werd ook besloten meer 

aandacht te gaan besteden aan kwaliteit. Deze belangstelling voor meer kwalitatieve 

doelstellingen zou zich reeds in de projecten na de vroege jaren ’70 hebben getoond, waarbij 

men o.a. op het vlak van taal streefde naar de meest pedagogisch verantwoorde aanpak. 

Verschillende landen hadden omwille hiervan dan ook lokale of nationale talen 

geherintroduceerd in hun onderwijssysteem. 

Hoewel de Wereldbank de pedagogische voordelen van moedertaal erkende en in 1980 

eveneens een kwalitatief verantwoord beleid voor ogen had, werd er gewaarschuwd voor 

enkele negatieve gevolgen van dit lokale talen beleid. Ten eerste wees men op de politieke en 

culturele gevoeligheden van de kwestie. Landen met combinaties van internationale, regionale 

en lokale talen zouden een duidelijk taalbeleid bemoeilijken. En er zouden ook mogelijk 

conflicten tussen nationale taal en lokale talen kunnen ontstaan. Ten tweede zou een te grote 

nadruk op lokale taal (en impliciet het verwaarlozen van de nationale/internationale taal) de 

kansen op hoger onderwijs beperken en bovendien de toegang van bepaalde groepen of 

landen tot het internationaal lichaam van kennis verhinderen. Bovendien gaf men in het 

document van 1980 wel toe dat alfabetisering makkelijker zou zijn in de taal die men reeds 

spreekt (i.e. moedertaal), maar men trok sterk in twijfel dat dit daarom ook in een tweede taal 

makkelijker zou worden.  

Ondanks deze nogal negatieve houding t.o.v. lokale talen werd echter toch besloten dat 

wanneer men een kwalitatief en relevant onderwijs wil nastreven lokale talen “waar 

mogelijk” toch zouden moeten worden gebruikt.  

Omwille van deze redenen ziet men dan ook geen graten in het gebruik van lokale talen 

voor lezen en schrijven in volwassenenonderwijs, waarin men meestal het leren van een 

tweede taal niet beoogt. 

Education in Sub-Saharan Africa: Policies for Adjustment, Revitalization, 

and Expansion 1988 

In deze “world bank policy study” wordt het gebruik van lokale talen opnieuw als een 

essentieel aspect voor kwaliteit in onderwijs
5
 beschouwd. Net zoals in 1980 verkiest men een 

tweetalig onderwijs, waarbij initieel wordt lesgegeven in de moedertaal en later wordt 

                                                

5
  In het document worden er zes gebieden geselecteerd en uitgebreid behandeld die een belangrijke 

invloed zouden hebben op het verbeteren van kwaliteit in primair onderwijs.  
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overgestapt op de nationale/officiële taal. Terwijl er in 1980 reeds wordt gewezen op de 

moeilijkheden tussen lokale talen en het selecteren van een nationale taal, wordt er in dit 

document een specifieke invulling gegeven aan “nationale” taal.  

Ondanks hun aspiraties ter bevordering van Afrikaanse talen, had men in vele staten 

toch de voormalige koloniale taal behouden als nationale taal. Hoewel de wereldbank erkent 

dat deze keuze grotendeels voortvloeit uit het koloniaal verleden, getuigt deze volgens hun 

echter ook van een gezond pragmatisme. Ten eerste zou het installeren van een lokale taal als 

nationale taal niet economisch opportuun zijn, omdat relatief weinig materiaal in de 

“vernaculars” (of streektalen) was gepubliceerd geweest. En ten tweede zouden Engels, Frans 

of Portugees als “nationale” taal de politieke en culturele gevoeligheden tussen de 

verschillende taalgroepen kunnen verminderen.  

Hoewel men hier dus opnieuw tweetalig onderwijs verdedigt, werd tegelijkertijd ook het 

pedagogisch pleidooi voor initieel gebruik van de moedertaal als meer valabel beschouwd. De 

dependentie theorie voor taalverwerving die in 1980 nog erg onwaarschijnlijk werd bevonden, 

gaat men nu toch aanvaarden. Strikt pedagogisch beschouwd zou onderwijs in de moedertaal 

niet alleen sneller gaan, maar ook het verwerven van een tweede taal vergemakkelijken. En tot 

slot gaat men er niet meer van uit dat academische vaardigheden, verworven in de eerste taal, 

bij het overschakelen naar een tweede taal opnieuw moeten worden aangeleerd.  

De wereldbank drukt er echter ook op dat om dit overgangsmodel werkzaam te laten 

zijn, er ook rekening moet worden gehouden met de kosten die hiermee gepaard gaan. 

Afhankelijk van de linguïstische heterogeniteit binnen de klassen en de grootte van de 

betrokken taalgroep om economisch rendabel te zijn (eventueel over de grenzen heen) blijft 

een tweetalig overgangsmodel (waarbij idealiter de eerste taal als vak aanwezig blijft) 

wenselijk voor de Wereldbank.  

Development in practice Priorities and Strategies for Education 1995 

Dit algemeen beleidsontwerp van 1995 weerspiegelt in grote mate de visie uit 1988 voor 

Afrika. De pedagogische voordelen van leren in de “inheemse” of moedertaal worden ook 

hier benadrukt. Dit zowel met het oog op de algemene cognitieve ontwikkeling van de 

leerlingen, als voor het verwerven van de “dominante” taal.  

In samenhang met de nieuwe strategie van de Wereldbank om meer resultaatgericht dan 

strategische te gaan werken, wordt het zwaartepunt van de beleidsvoering echter wel verlegt. 

De Wereldbank meent dat het ontwerp van nationale richtlijnen voor het gebruik van de 

moedertaal en andere talen op bepaalde onderwijsniveaus aanbevelenswaardig blijft, maar de 
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manier waarop dit in de praktijk wordt omgezet moet een lokale verantwoordelijkheid zijn, bij 

voorkeur een op schoolniveau. Tot slot is het ook belangrijk hier op te merken dat de 

omschrijving van de eerste taal als lokale of moedertaal en de tweede taal als voormalige 

koloniale taal is verandert. De noodzakelijk te leren tweede taal wordt hier omschreven als de 

“dominante” taal (i.e. de taal met een marktstimulans) wat zowel een nationale, regionale of 

metropolitaanse taal kan betekenen. Zo wordt de eerste taal dan ook eerder omschreven als de 

minderheids- of inheemse taal en minder als de “lokale” taal. 

Hoewel men dus een te grote inmenging van de staat of donoren bij het taal-in-

onderwijsbeleid lijkt te schuwen, word in de twee jaar nadien toch uitgebreid onderzoek naar 

de meeste affectieve methodes en financiële gevolgen van lokale talen in onderwijs 

ondernomen. Zo wordt in 1996 een wiskundige formule uitgewerkt aan de hand waarvan de 

meerkost (van handboeken, enz.) voor eerste taal onderwijs in relatie tot de resultaten kan 

worden berekend. Op basis van deze methode wordt in 1997 dan ook het rapport “The use of 

first and second languages in education” uitgebracht, waarin aan de hand van enkele case 

studies de verschillende methodes en financiële gevolgen voor het leren van een tweede taal 

worden besproken. Ook hier concludeert men dat verschillende manieren werkbaar zijn, maar 

dat het gebruik van de  eerste taal (i.e. eerst verworven of moedertaal) erg belangrijk is en 

zelfs economisch rendabel. Indien men rekening houdt met de politieke situatie, leerkrachten 

grondig opleidt en de steun van de lokale betrokkenen kan verkrijgen zou tweetalig onderwijs, 

met een late overgang (bij voorkeur voor heel het primair onderwijs en verder als een vak) de 

beste optie zijn.  

World Bank Education sector strategy 1999 

In 1999 wordt dan opnieuw een algemene Education Sector Strategy gepubliceerd, maar hier 

wordt bijzonder weinig in vermeld over taal. De enige verwijzing die wordt gemaakt, is dat 

een curriculum moet worden gegeven in de taal geschikt voor “lokale” studenten. Wel wordt 

in hetzelfde jaar ook een kostenraming voor het produceren van handboeken in Wolof voor 

Senegal en Gambia gemaakt. Hierin worden de voordelen van samenwerking voor de 

productie en ontwikkeling van materiaal over de grenzen heen beklemtoont. Het gezamenlijk 

produceren van leermateriaal in Wolof zou dan wel vooral bijkomend lees- en ander 

lesmateriaal inhouden, gezien het collectief produceren van handboeken niet gauw aanvaard 

zou worden  door de betrokken naties. Landen zouden hun cultuur, taalgebruik en curriculum 

vaak als uniek beschouwen, waaraan het uniform produceren van handboeken afbreuk zou 

kunnen doen. 
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A Chance to Learn. Knowledge and Finance for Educ. in SSA 2001 

In 2001 wordt dan tevens een nieuwe “sector assistance strategy” met de focus op Sub-

Saharisch Afrika uitgegeven. Hierin neemt men een opvallend voorzichtigere houding ten 

opzichte van moedertaal aan. Hoewel men er geen moeite mee heeft te erkennen dat 

onderwijs in de moedertaal sneller en makkelijker is, wordt het succes van de bestaande 

pilootprojecten voor moedertaalonderwijs in twijfel getrokken. Financiële kwesties, productie 

van materiaal, het opleiden van leerkrachten, politieke en culturele gevoeligheden en de eis 

voor ouders voor onderwijs in de Europese taal zouden meer in acht moeten worden genomen 

bij het ontwikkelen van dergelijk taalbeleid. Toch blijft de Wereldbank volhouden dat 

moedertaalonderwijs initieel nodig is: In sum instructional policies must begin with local 

language and culture to improves students' performance especially in the early grades when 

most children drop out and repeat grades. But successful implementation will also require an 

effective strategy for transition to a second language of instruction.  

Education Sector Strategy Update 2005 

In 2005 wordt dan nog een “update” voor de onderwijssectorstrategie uit 2001 uitgebracht, 

maar hier blijft men opnieuw redelijk stil rond het taalaspect. Wel wordt hier voor de eerste 

keer lokale taal (binnen tweetalig onderwijs weliswaar), ook vermeld als een instrument dat 

sociale cohesie in de hand kan werken. 
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 Logboek van de interviews 
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# Datum Tijdstip Type 

gebeurtenis 

Locatie Deelnemers Statuut van 

de data 

Veldnota’s Opname

s 

Documenten Opmerkinge

n 

1 Zon 03 

febr  

20h00 Losse 

babbel/voor

stel 

onderzoek 

(informeel) 

Kadjendo 

(eetzaal) 

Begeleiders: 

Pat en 

Kristien 

Stagiaires: 

An-Sofie, 

Lindsay, 

Tom, Lien 

Taalreflectie

: spontaan 

(+-) 

Boek I, p. 

1-2 (A) 

  Meteen veel 

respons 

2 Zon 03 

febr  

20h30 Losse 

babbel 

Kadjendo 

(keuken) 

Stagiaire: 

Lindsay 

Taalreflectie

: spontaan 

(+-) 

Boek I, p. 

2 (B) 

   

3 Ma 04 

febr 

15h00 Poging 

uitleg 

onderzoek 

(formeel) 

The Swallow Schoolstaf: 

Fatou, Solo, 

Suwai, 

Habib, 

Karalang 

Taalreflectie

: 

geëliciteerd 

Boek I, p. 

3 

  Mislukte 

poging 

(iedereen al 

weg), 

niemand echt 

geïnteresseer

d 

4 Din 05 

febr 

09.45 Observatie 

(+-

informeel) 

The Swallow 

(Yellow 

room) 

Leraar: Solo; 

Leerlingen: 

… 

Taalgedrag: 

spontaan 

Boek II, p. 

1 

  Code-

switching 

5 Din 05 

febr 

10h30 Uitleg 

onderzoek 

(formeel) 

The Swallow 

(eetplaats) 

Schoolstaf: 

Fatou, Solo, 

Suwai, 

Habib, 

Karalang; 

Vrijwilligster: 

Aïsha 

Taalreflectie

: 

geëliciteerd 

Boek I, p. 

4-5 (A) 

Voice 

Tracer 

19 (41’); 

File: 

05.02a 

Uitleg 

a. te 

vermelden 

onderwerpen: 

Boek I, p. 4 

b. transcriptie 

1 

Vastleggen 

interviews; 

Parents 

meeting 

wordt 

problematisc

h gezien 

6 Din 05 

febr 

11h00 Losse 

babbel 

(informeel) 

The Swallow 

(eetplaats) 

Vrijwilligster: 

Aïsha 

Taalreflectie

: spontaan 

Boek I, p. 

6 (A) 

Voice 

Tracer 

03 (05’); 

a. Info 

gekregen 

Aïsha:  

Na afloop 

pikt Aïsha 

weer in 
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File: 

05.02b 

Gesprek 

Aïsha 

Boek I, p. 6 

b. transcriptie 

2 

7 Din 05 

febr 

11h45 Interview 

(formeel) 

The Swallow 

(Pink room) 

Leraar: 

Solo 

Taalreflectie

: 

geëliciteerd 

Boek II, p. 

3-4  

Voice 

Tracer 

37 (03’); 

File: 

05.02c 

Interview 

Solo 

a. transcriptie 

3 

Verandering 

mening 

doorheen 

interview; 

meerdere 

lokale talen 

8 Woe 06 

febr 

11h45 Interview 

(formeel) 

The Swallow 

(Mboolo 

room) 

Leraar: 

Suwai 

Taalreflectie

: 

geëliciteerd 

Boek II, p. 

5  

Voice 

Tracer 

19 (29’); 

File: 

06.02a 

Interview 

???? 

a. transcriptie 

4 

Eigen 

ervaring, 

voorstellen 

contact Prof 

9 Woe 06 

febr 

12h36 Losse 

babbel 

(informeel) 

The Swallow 

(eetplaats) 

Special needs 

Leraar: 

Karalang 

Taalreflectie

: spontaan 

Boek I, p. 

8 

  voorstellen 

contact 

voorzitter 

Union � 

“represents 

all teachers”, 

“thé view” 

10 Woe 06 

febr 

13h30 Interview 

(formeel) 

The Swallow 

(Mboolo 

room) 

Leraar: 

Habib 

Taalreflectie

: 

geëliciteerd 

Boek II, p. 

6-8 

  Niet willen 

laten 

opnemen; 

Engels weg 

is 

onmogelijk 

11 Don 07 13h20 Interview The Swallow Leraar: Taalreflectie Boek II, p. Voice a. transcriptie Mandinka 
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febr (formeel) (Mboolo 

room) 

Karalang : 

geëliciteerd 

9-10 Tracer  

35 (04’); 

File:  

07.02a 

Interview 

Karalang 

5 taalwedstrijd

en 

12 Don 07 

febr 

14h00 Vergadering 

/ 

workshop(f

ormeel) 

The Swallow 

(Orange 

room) 

Leraren: 

Fatou, Solo, 

Suwai, 

Habib, 

Karalang; 

Stagiaires: 

Tim, An-

Sofie, Griet, 

Lotte, Lien, 

Tina, Lien; 

vrijwilliger: 

Aïsha, 

Kristien 

(begeleidster)

; 

onderzoeker: 

Kirsten 

Taalgedrag: 

spontaan; 

Taalreflectie

: spontaan 

Boek II, p. 

11 

  Codeswitchi

ng; beloning 

Engels 

13 Vrij 08 

febr 

 Gesprek 

Lasisi 

Birkama,  

Kantoor 

AAL  

Informant: 

Lasisi; 

Onderzoeker: 

Kirsten 

Taalreflectie

: spontaan 

Boek I, p. 

9-19 

   

14 Din 13 

febr 

10h00 Observatie The Swallow 

(Brown 

room) 

Coördinatrice

: Fatou; 

Ouders: Chèr 

en echtgenote 

Taalreflectie

: spontaan 

Boek I, p. 

21 

  Identiteitside

ologie taal 

15 Woe 13   Observatie The Swallow Leraar: Taalgedrag: Boek I, p.    
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febr Green Class 

(+-

informeel) 

(Green 

room)  

Suwai; 

leerlingen; 

onderzoeker; 

Kirsten 

spontaan 22-29 

16 Woe 14 

febr 

 Observatie 

Red Class 

(+-

informeel) 

The Swallow 

(Red room) 

Leraar: 

Habib; 

leerlingen; 

onderzoeker; 

Kirsten 

Taalgedrag: 

spontaan 

Boek I, p. 

30-35 

   

17 Woe 13 

febr 

13h15 Interview 

(formeel) 

The Swallow 

(Pink room) 

Coördinatrice

: 

Fatou 

Taalreflectie

: 

geëliciteerd 

Boek II, p. 

14 

Voice 

Tracer  

37 (38’); 

File:  

13.02a 

Interview 

Fatou 

a. transcriptie 

6 

 

18 Don 14 

febr 

11h00 Observatie 

Blue Class 

(+-

informeel) 

The Swallow 

(Blue room) 

Leraar: 

Karalang; 

leerlingen; 

onderzoeker; 

Kirsten 

Taalgedrag: 

spontaan 

Boek I, p. 

37-42 

   

19 Don 14 

febr 

12h45 Interview 

(formeel) 

The Swallow 

(Orange 

room) 

Informant: 

Lasisi 

Taalreflectie

: 

geëliciteerd 

Boek II, p. 

12-13 + 

15-16 

Voice 

Tracer  

1h 25 

(27’); 

File:  

14.02a 

Interview 

Lasisi 

a. transcriptie 

7 

Adult 

Literacy van 

buitenaf 

gefinancierd 

20 Don 14 

febr 

14h00 Vergadering 

(formeel) 

The Swallow 

(Orange 

room) 

Leraren: 

Fatou, Solo, 

Suwai, 

Taalgedrag: 

spontaan 

Boek I, p. 

43-44 

  Kristien 

commentaar 



 102

Karalang; 

Stagiaires: 

Tim, An-

Sofie, Griet, 

Lotte, Lien, 

Tina, Lien, 

Iris, Stefanie; 

vrijwilliger: 

Aïsha, 

Kristien 

(begeleidster)

; 

onderzoeker: 

Kirsten 

21 Vrij 15 

febr 

14h00 Losse 

babbel 

(informeel) 

Compound 

??? 

Begeleiders: 

Karalang, 

Aïsha; 

Lerares 

Karalang; 

onderzoeker: 

Kirsten 

Taalreflectie

: 

Geëliciteerd 

Boek I, 45   Voor én na 

interview 

22 Vrij 15 

febr 

14h15 Interview 

(formeel) 

Compound 

??? 

Lerares 

Karalang 

Taalreflectie

: spontaan 

en 

geëliciteerd 

 Voice 

Tracer  

1h 15 

(59’); 

File:  

15.02 

Interview 

Lerares 

Karalang 

a. transcriptie 

8 

Andere 

ontmoetinge

n lopen 

spaak 

wegens niet 

gewaarschu

wd en niet 

aanwezig 

(President 

Teacher’s 

Union en 
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voormalige 

directeur 

school 

Karalang) 

23 Vrij 15 

febr 

16h15 Losse 

babbel 

(informeel) 

Compound 

??? 

Begeleiders: 

Karalang, 

Aïsha; 

Lerares 

Karalang; 

onderzoeker: 

Kirsten 

Taalgedrag: 

spontaan: 

Taalreflectie

: spontaan 

Boek I, p. 

45 

  Voor én na 

interview 

24 Vrij 15 

febr 

17h00 Interview 

(formeel) 

Serrekunda, 

People’s 

Center 

Informant: 

Halifa Salleh; 

Onderzoeker: 

Kirsten 

Taalreflectie

: 

geëliciteerd 

Boek II, p. 

17-21 

Voice 

Tracer  

1h 43 

(52’); 

File:  

15.02 

Interview

b Halifa 

a. transcriptie 

9 

 

25 Ma 18 

febr 

11h00 Observatie 

Independen

ce Day � 

parade 

(formeel) 

Banjul, 

Stadion 

Publiek Taalgedrag: 

spontaan 

Extra 

document 

II 

  Codeswitchi

ng formeel - 

informeel 

26 Wo 20 

febr 

09h00 Observatie 

rondleiding 

(formeel) 

Ndemban, 

Primary 

school 

Deputy 

Headmaster: 

Sonko, 

Onderzoeker: 

Kirsten; 

Begeleider: 

Isatou; 

Publiek: 

Taalgedrag: 

spontaan; 

Taalreflectie

: spontaan 

Book I, p. 

48-49 

 a. transcriptie 

10 
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leerlingen en 

onderwijzers 

27 Wo 20 

febr 

10h00 Interview 

(formeel) 

NdembanPri

mary 

School, 

Kantoor 

Deputy 

Headmaster 

(/secretariaat

) 

Deputy 

Headmaster: 

Sonko, 

Onderzoeker: 

Kirsten; 

Begeleider: 

Istou; 

Onderwijzer: 

Yamam Khan 

Taalreflectie

: 

geëliciteerd 

Book I, p. 

47, 50-53 

Voice 

Tracer  

1h 21 

(30’); 

File:  

20.02 

Interview 

Deputy 

Headmas

ter 

a. transcriptie 

11 

 

28 Wo 20 

febr 

12.30 Observatie 

Grade I 

Green (+-

informeel) 

NdembanPri

mary School 

( Grade I 

Green 

lokaal) 

Leraar: 

Therese 

Gomez; 

leerlingen; 

onderzoeker; 

Kirsten 

Taalgedrag: 

spontaan 

Boek I, p. 

54-56 

   

29 Wo 20 

febr 

12.30 Observatie 

(+-

informeel) 

NdembanPri

mary School 

( Grade II 

Yellow 

lokaal) 

Leraar: 

Maimuna 

Gibba; 

leerlingen 

Grade II 

Yellow; 

onderzoeker; 

Kirsten 

Taalgedrag: 

spontaan 

Boek I, p. 

56-57 

   

30 Do 21 

febr 

08.30 Interview 

(formeel) 

NdembanPri

mary School 

( Grade III 

Blue lokaal) 

Leraar: 

Yamam 

Khan; 

leerlingen 

Grade III; 

onderzoeker; 

  Voice 

Tracer  

00h 42 

(12’); 

File:  

21.02 
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Kirsten Interview 

Yamam 

Khan 

31 Do 21 

febr 

09.30 Interview 

(formeel) 

NdembanPri

mary School 

( Grade I 

Blue lokaal) 

Leraar: 

Kaddy Saidy; 

leerlingen; 

onderzoeker: 

Kirsten 

Taalreflectie

: 

Geëliciteerd 

Boek II, 

p.24 

Voice 

Tracer  

45 (38’); 

File:  

21.02 

Interview

c Kaddy 

Saidy 

a. transcriptie 

12 

 

31 Do 21 

febr 

11.00 Observatie 

(+-

informeel) 

NdembanPri

mary School 

( Grade II 

Yellow 

lokaal) 

Leraar: 

Maimuna 

Gibba; 

leerlingen 

Grade II 

Yellow; 

onderzoeker; 

Kirsten 

Taalgedrag: 

spontaan 

Boek I, p. 

58-59; 

Boek II, p. 

25 

  Poging 

Interview; 

nieuwe 

afspraak 

12.30 niet 

doorgegaan 

wegens 

interview 

headmaster 

32 Do 21 

febr 

12.20 Interview 

(formeel) 

Kantoor 

Headmaster, 

NdembanPri

mary School  

Headmaster: 

???; 

onderzoeker: 

Kirsten  

Taalreflectie

: +- 

spontaan en 

geëliciteerd 

 Voice 

Tracer  

42 (43’); 

File:  

21.02 

Interview

d 

Headmas

ter 

a. transcriptie 

13 

 

33 Do 21 

febr 

14.41 Observatie 

Grade III 

Yellow (+-

NdembanPri

mary School 

( Grade III 

Leraar: 

Maimuna 

Gibba; 

Taalgedrag: 

spontaan 

Boek I, p. 

60 
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informeel) Yellow 

lokaal) 

leerlingen; 

onderzoeker; 

Kirsten 

34 Do 21 

febr 

15.54 Observatie 

Grade IV 

Green + 

Yellow (+-

informeel) 

NdembanPri

mary School 

( Grade IV 

Yellow 

lokaal) 

Leraar: Binta 

Sanyang; 

leerlingen; 

onderzoeker; 

Kirsten 

Taalgedrag: 

spontaan 

Boek I, p. 

61 

   

35 Vrij 22 

febr 

08.30 Observatie 

Assembly 

(formeel) 

Ndemban 

Primary 

School 

Staf: T. 

Gomez, K. 

Saidy, Y. 

Khan, M. 

Gibba, B.  

Sanyang, K. 

Badjie, M. 

Beyai, K. 

Badjie, F. 

Gibba, L. 

Sanneh, 

Sonko, M. 

J.J. Faye, 

koranleraar; 

leerlingen, 

onderzoeker: 

Kirsten; en 

Isatou 

Taalgedrag: 

spontaan 

Boek I, p. 

62-63 

   

36 Vrij 22 

febr  

11.30 Interview 

M. J.J. Faye 

NdembanPri

mary School 

( Grade VI 

Yellow 

lokaal) 

Leraar: M. 

J.J. Faye; 

onderzoeker: 

Kirsten 

Taalreflectie

: 

geëliciteerd 

Boek II, p. 

28 

Voice 

Tracer  

08 (43’); 

File:  

22.02 

Poging 

a. transcriptie 

13 

Onderbroken 

voor lunch 
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Interview 

Momodo

u J. J. 

Faye 

37 Ma 25 

febr 

10.50 Observatie 

Grade VI 

Yellow (+_ 

formeel) 

NdembanPri

mary School 

( Grade VI 

Yellow 

lokaal) 

Leraar: M. 

J.J. Faye; 

leerlingen; 

onderzoeker: 

Kirsten 

Taalgedrag: 

spontaan 

Boek I, p. 

64-68 

  

 

 

38 Ma 25 

febr 

11.30 Interview 

M. J.J. Faye 

NdembanPri

mary School 

( Grade VI 

Yellow 

lokaal) 

Leraar: M. 

J.J. Faye; 

onderzoeker: 

Kirsten 

Taalgedrag: 

geëliciteerd 

 Voice 

Tracer  

39 (26’); 

File: 

26.02 

Interview 

Momodo

u J. J. 

Faye 

a. transcriptie 

14 

 

 

39 Di 26 

febr 

10.00 

 

 

 

Debat/ 

Interview 

Community 

meeting 

Woning 

Gouverneur 

Foni Region 

Ndemban, 

Bessi, …: 

Alkalo’s, 

Gouverneur, 

inwoners, 

ouders; 

Tolk: F. 

Gibba; 

onderzoeker: 

Kirsten 

Taalgedrag: 

geëliciteerd 

Boek II, 

p.33 

Voice 

Tracer  

1h 31 

(14’); 

File:  

26.02 

Parentsm

eeting 

Ndemban 

a. transcriptie 

15 

 

40 Di 26 

febr 

16.20 

 

 

 

Observatie 

General 

Parents 

Meeting 

Nyodema 

Nursery 

School 

(speelplaats) 

ouders; 

Tolk: Teacher 

Lamin; 

onderzoeker: 

Taalgedrag: 

spontaan 

Boek I, p. 

69-71 
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Kirsten; 

Stagiaires: 

Lotte, Lien: 

gaste: 

Kristien 

41 Di 26 

febr 

17.30 

 

 

 

Debat/ 

Interview 

General 

Parents 

Meeting 

Nyodema 

Nursery 

School 

(speelplaats) 

ouders; 

Tolk: Teacher 

Lamin/ roze 

dame; 

onderzoeker: 

Kirsten; 

Stagiaires: 

Lotte, Lien: 

gaste: 

Kristien 

Taalgedrag: 

geëliciteerd 

Boek II, p. 

35 

Voice 

Tracer  

1h 25 

(31’); 

File:  

26.02 

Parentsm

eetingb 

Nyodema 

a. transcriptie 

16 

Min of meer 

in water 

gevallen; 

bijzonder 

chaotisch; 

een meisje 

die veel 

vertelde en 

volgende 

keer speciaal 

terug was, 

maar niet 

deelnam 

uiteindelijk 

42 Do 28 

febr 

14.00 Observatie 

Vergadering 

(formeel) 

The Swallow 

(Orange 

room) 

Leraren: 

Fatou, Solo, 

Suwai, 

Karalang; 

Stagiaires:  

Tina, Lien, 

Iris, Stefanie; 

vrijwilliger: 

Aïsha, 

Kristien 

(begeleidster)

; 

onderzoeker: 

Taalgedrag: 

spontaan 

Boek I, p. 

72-74 

  Codeswitchi

ng 
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Kirsten 

43 Vrij 29 

febr 

16.00 Observatie 

PTA 

meeting 

(formeel) 

The Swallow 

(Orange 

room) 

coördinatrice: 

Fatou; 

begeleidster: 

Kristien; 

vrijwilliger: 

Aïsha, 

onderzoeker: 

Kirsten 

Taalgedrag: 

spontaan 

Boek II, p. 

75-91 

  Codeswitchi

ng 

44 Zo 02 

maart 

15.00 Interview 

(formeel) 

Birkama,  

Kantoor 

AAL  

Informant/lok

ale promotor: 

Lasisi; 

Onderzoeker: 

Kirsten 

Taalreflectie

: +- 

spontaan 

Boek I, p. 

92 

Voice 

Tracer  

1h 14 

(16’); 

File:  

02.03 

Interview 

Lasisi II 

a. transcriptie 

17 

Vroeger 

moeten 

afbreken 

wegens 

andere 

afspraak 

45 Ma 03 

maart 

09.00 Interview 

Deputy 

Headmaster 

(formeel) 

Kantoor 

Deputy 

Headmaster; 

Bakoteh 

Annex 

Deputy 

Headmaster: 

Momodou 

B.K. Bojang; 

Onderzoeker: 

Kirsten 

Taalreflectie

: 

geëliciteerd 

en spontaan 

 Voice 

Tracer  

56 (18’); 

File: 

03.03 

Interview 

Deputy 

Headmas

ter a 

a. transcriptie 

18 

Interview 

ondernomen 

wegens 

aanleidingge

vende 

houding 

Deputy 

Headmaster; 

Onderbroken 

door 

batterijen 

plat 

46 Ma 03 

maart 

10.00 Interview 

Deputy 

Headmaster 

Kantoor 

Deputy 

Headmaster 

Deputy 

Headmaster: 

Momodou 

Taalreflectie

: 

geëliciteerd 

Boek II, p. 

35 

Voice 

Tracer  

14 (21’); 

a. transcriptie 

19 

Onderbroken 

door meisje 

dat zich 
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(formeel) en 

Speelplaats, 

Bakoteh 

Annex 

B.K. Bojang; 

bezoekers: 

Vader en 

dochter; 

gepensioneer

de leraar: I. 

Yatim; 

Onderzoeker: 

Kirsten 

en spontaan File: 

03.03 

Interview 

Deputy 

Headmas

ter b 

kwam 

inschrijven; 

naar buiten 

verplaatst 

onder boom 

bij 

gepensioneer

de leraar 

47 Ma 03 

maart 

11.00 Interview 

(groeps-) 

(+-formeel) 

Speelplaats, 

Bakoteh 

Annex 

Deputy 

Headmaster: 

Momodou 

B.K. Bojang; 

directrice: 

gepensioneer

de leraar: I. 

Yatim; 

Onderzoeker: 

Kirsten 

Taalreflectie

: spontaan 

en 

geëliciteerd 

Boek II, p. 

34 

Voice 

Tracer  

36 (01’); 

File: 

03.03 

Interview 

Deputy 

Headmas

ter c 

a. transcriptie 

20 

 

48 Di 04 

maart 

09.00 Bezoek 

(informeel) 

Bakoteh 

Annex 

Deputy 

headmaster: 

Momodou 

B.K. Bojang; 

Onderzoeker: 

Kirsten 

(Taal)gedrag

: spontaan 

Boek I, p. 

93  

   

49 Di 04 

maart 

11.00 Observatie 

(+- 

informeel) 

Lokaal 

Grade 1,  

Bakoteh 

Annex 

Lerares: ?; 

leerlingen: 

Grade 1; 

Onderzoeker: 

Kirsten 

Taalgedrag: 

spontaan 

Boek I, p. 

94  

   

50 Di 04 

maart 

12.00 Losse 

babbel 

Lokaal 

Grade 3 , 

Vrijwiligster: 

Charlotte; 

Taalreflectie

: spontaan 

Boek I, p. 

94 

  Opmerking 

Charlotte 
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(informeel) Bakoteh 

Annex 

Onderzoeker: 

Kirsten 

vrijwilligster 

tijdens pauze 

51 Di 04 

maart 

12.30 Observatie 

(+-

informeel)  

Lokaal 

Grade 3 , 

Bakoteh 

Annex 

Leraar: 

Lamin M. 

Fofana; 

leerlingen: 

Grade 3 Red; 

Onderzoeker: 

Kirsten 

Taalgedrag: 

spontaan 

Boek I, p. 

95-96 

   

52 Di 04 

maart 

15.00 Interview 

(formeel) 

Kantoor 

President 

Teacher’s 

Union  

President 

Teacher’s 

Union: ?; 

assistente; 

Karalang en 

Aïsha; 

Onderzoeker: 

Kirsten 

Taalreflectie

: 

geëliciteerd 

Boek II, p. 

36-37 

Voice 

Tracer  

01h 20 

(28’); 

File: 

04.03a 

Interview 

President 

Teacher's 

Union 

a. transcriptie 

21 

Begeleid 

door 

Karalang en 

Aïsha voor 

weg en 

hierdoor wat 

te laat 

53 Wo 05 

maart 

10.00 Interview 

Lerares 

Charlotte 

Lokaal 

Grade 3, 

Bakoteh 

Annex 

Leraar: 

lerares 
Charlotte; 

Vrijwilligster: 

Charlotte; 

Onderzoeker: 

Kirsten 

Taalreflectie

: 

geëliciteerd 

Boek II, p. 

38 

Voice 

Tracer   

31 (08’); 

File: 

05.03a 

Interview 

lerares 

Charlotte 

a. transcriptie 

22 

Weinig zin, 

stuk 

weggevallen 

wegens 

recorder vol 

54 Wo 05 

maart 

11.55 Losse 

babbel 

(informeel) 

Gevel, 

Bakoteh 

Annex 

Leraar: 

Mina; 

leraren: ???, 

???; 

onderzoeker: 

Taalreflectie

: spontaan 

Boek I, p. 

96-97 

  “I like 

working with 

whites” 
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Kirsten 

55 Wo 05 

maart 

12.00 Interview 

Lamin M. 

Fofana 

Lokaal 

Grade 3 ???, 

Bakoteh 

Annex 

Leraar: 

Lamin M. 

Fofana; 

leerlingen: 

Grade 3 Red; 

Onderzoeker: 

Kirsten 

Taalreflectie

: 

geëliciteerd 

Boek II, p. 

39-40  

Voice 

Tracer   

01h 15 

(46’); 

File: 

05.03b 

Interview 

Lamin 

M. 

Fofana 

  

56 Vrij 07 

maart 

12.15 Interview 

(formeel) 

Bibliotheek, 

Bakoteh 

Annex 

Leraar 

(gepensioneer

d): Ousman 

Barrow; 

Onderzoeker: 

Kirsten 

Taalreflectie

: 

geëliciteerd 

Boek II, p. 

41  

Voice 

Tracer   

01h 13 

(37’); 

File: 

05.03c 

Interview 

Ousman 

Barrow 

  

57 Zat 08 

maart 

16.00 Debat/ 

Interview 

Parentsmeet

ing 

(formeel) 

Nyodema 

Nursery 

School 

(speelplaats) 

Ouders: 

Nyodema 

nursery; 

Tolk: Teacher 

Mariama; 

onderzoeker: 

Kirsten 

Taalreflectie

: 

geëliciteerd 

Boek II, p. 

42 

Voice 

Tracer   

01h 41 

(48’); 

File: 

08.03 

Nyodema 

Parentsm

eeting 

 Weinig 

respons, 

enkelen wel 

erg 

betrokken: 

vorige 

aanwezigen 

niet 

aanwezig, 

enkel 

voetbalmeisj

e, maar 
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vergadering 

zelf weg 

58 Zon 09 

maart 

11.00 Interview 

(formeel) 

Kadjendo 

Guesthouse 

Informant: 

Mr. Faye; 

onderzoeker: 

Kirsten 

Taalreflectie

: 

geëliciteerd 

Boek II, p. 

43-45  

Voice 

Tracer   

01h 57 

(34’), 

01h 58 

(42’); 

File: 

09.03 

Interview 

Mr.Faye, 

09.03b 

Interview 

Mr. Faye 

a. transcriptie 

23 

Even 

onderbroken 

om 

bestanden 

over te zetten 

59 Ma 10 

maart 

09.00 Interview 

(formeel) 

Lokaal 

Grade I , 

Bakoteh 

Annex 

Leraar: 

Ibrahima 

Yatim; 

hulpleraar: 

???; 

leerlingen: 

Grade I ???; 

Onderzoeker: 

Kirsten 

Taalreflectie

: 

geëliciteerd 

Boek II, p. 

46-47  

Voice 

Tracer   

01h 48 

(22’); 

File: 

10.03 

Interview 

Ibrahima 

a. transcriptie 

24 

 

60 Ma 10 

maart 

11.00 Nabesprekin

g Interview 

(informeel) 

Lokaal 

Grade I ???, 

Bakoteh 

Annex 

Leraar: 

Ibrahima 

Yatim; 

hulpleraar: 

???; 

leerlingen: 

Grade I ???; 

Onderzoeker: 

Taalreflectie

: +_spontaan 

 Voice 

Tracer   

05 (23’); 

File: 

10.03b 

Interview 

Ibrahima 

vervolgje 

a. transcriptie 

25 

Spontane 

verderzetting 

interview na 

formeel 

afsluiten 



 114 

Kirsten 

61 Ma 10 

maart 

15.00 Observatie 

Theater  

Speelplaats, 

Bakoteh 

Annex 

Staf:; 

leerlingen 

Bakoteh 

Annex; oud-

leerlingen 

Bakoteh 

Annex; 

Onderzoeker: 

Kirsten 

Taalgedrag: 

spontaan 

Boek I, p. 

98 

  Theater voor 

Common 

Wealth dag 

62 Di 11 

maart 

11.00 Interview 

(formeel) 

Kantoor 

Kamara, 

DoSE 

(Banjul) 

Informant:  

Kamara; 

ambtenaar: 

Onderzoeker: 

Kirsten 

Taalreflectie

: 

geëliciteerd 

Boek II, p. 

48-57 

Voice 

Tracer   

01h 14 

(46’); 

File: 

11.03a 

Interview 

Kamara 

a. transcriptie 

27 

Op vraag 

tijdelijk 

opname 

stilgezet 

wegens 

gevoelige 

informatie 

63 Di 11 

maart 

12.30 Interview 

(formeel) 

Kantoor 

Kamara, 

DoSE 

(Banjul) 

Informant:  

Kamara; 

Onderzoeker: 

Kirsten 

Taalreflectie

: 

geëliciteerd 

Boek II, p. 

48-57 

Voice 

Tracer   

45 (22’); 

File: 

11.03b 

Interview 

Kamara 

a. transcriptie 

28 

b. documente

n lokale talen 

Onderbroken 

door platte 

batterijen 

64 Di 11 

maart 

12.30 Interview 

(formeel) 

Kantoor 

Kamara, 

DoSE 

(Banjul) 

Informant: 

Kamara; 

Onderzoeker: 

Kirsten 

Taalreflectie

: 

geëliciteerd 

Boek II, p. 

48-57 

Voice 

Tracer   

01h 00 

(49’); 

File: 

11.03b 

Interview 

a. transcriptie 

29 

 

Kantoor 

waar hij 

mensen 

ontvangt, 

anders 

kantoor in 

Curriculum 
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Kamara Office; 

materiaal 

wel daar 

aanwezig 

65 Di 11 

maart 

14.00 Gesprek 

(formeel) 

Kantoor 

Ousman 

Bah, 

curriculum 

office 

(Banjul) 

Informant: 

Ousman Bah; 

Onderzoeker: 

Kirsten 

Taalreflectie

: 

geëliciteerd 

  a. transcriptie 

30 

 

Begint 

meteen te 

vertellen, 

besloten 

interview uit 

te stellen 

66 Wo 12 

maart 

10.00 Interview 

(formeel) 

Kantoor 

Ousman 

Bah, 

curriculum 

office 

(Banjul) 

Informant: 

Ousman Bah; 

Onderzoeker: 

Kirsten 

Taalreflectie

: 

geëliciteerd 

Boek II, p. 

58-64 

Voice 

Tracer   

11 (15’), 

02h 49 

(27’); 

File: 

12.03a 

Interview 

Curriculu

m officer, 

12.03b 

Interview 

Curriculu

m officer  

a. transcriptie 

31 

 

Te weten 

komen dat 

volgend jaar 

reeds nieuw 

beleid 

ingang vindt 

67 Wo 12 

maart 

14.30 Gesprek 

(informeel) 

Kantoor 

Deputy 

Headmaster; 

Bakoteh 

Annex 

Deputy 

Headmaster: 

Momodou 

B.K. Bojang;  

Onderzoeker: 

Kirsten 

Taalreflectie

: 

geëliciteerd 

en spontaan 

 Voice 

Tracer   

19 (25’); 

File: 

12.03c 

Interview 

Deputy 

Headmas

a. transcriptie 

32 
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ter 

68 Wo 12 

maart 

15.00 Interview 

(formeel) 

Lokaal 

Grade II, 

Bakoteh 

Annex 

Leraar: 

Jainaba Bah; 

leerlingen: 

Grade II ??; 

Onderzoeker: 

Kirsten 

Taalreflectie

: 

geëliciteerd 

Boek II, p. 

64 

Voice 

Tracer   

02h 18 

(05’); 

File: 

12.03d 

Interview 

poging 

Jainaba 

a. transcriptie 

33 

Vroegtijdig 

afgebroken 

wegens 

andere 

afspraak 

69 Do 13 

maart 

10.00 Interview 

(formeel) 

Lokaal 

Grade I, 

Bakoteh 

Annex 

Leraar: 

Haddy Bayo; 

leerlingen: 

Grade I ?; 

Onderzoeker: 

Kirsten 

Taalreflectie

: 

geëliciteerd 

Boek II, p. 

65-67 

Voice 

Tracer   

23 (27’); 

File: 

13.03 

Interview 

Haddy 

Bayo 

a. transcriptie 

34 

Stuk 

interview 

weg wegens 

vol; 

workshop, 

ouder die 

kwam klagen 

Mandinka 

geleerd op 

school 

70 Do 13 

maart 

16.30 Parentsmeet

ing 

(formeel) 

Lokaal 

Grade I, 

Bakoteh 

Annex 

Ouders: 

Bakoteh 

Annex; tolk: 

?; 

Onderzoeker: 

Kirsten 

Taalreflectie

: 

geëliciteerd 

Boek II, p. 

68-69 

Voice 

Tracer   

02h 02 

(29’); 

File: 

13.03 

Parentsm

eeting 

Bakoteh 

a. transcriptie 

35 

Heel erg 

sterke 

reacties; over 

doorverteld 

aan lerares 

op volgende 

vergadering; 

verpleegkun

dige tolkt 

ook even als 

??? weg 

71 Vrij 14 14.30 Interview Lokaal Leraar: Taalreflectie Boek II, p. Voice a. transcriptie  
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maart (formeel) Grade II, 

Bakoteh 

Annex 

Jainaba Bah; 

leerlingen: 

Grade II ?; 

Onderzoeker: 

Kirsten 

: 

geëliciteerd 

70-71 Tracer   

01h 04 

(04’); 

File: 

14.03 

Interview 

Jainaba 

36 

72 Vrij 14 

maart 

16.45 Parentsmeet

ing 

(formeel) 

Theater, The 

Swallow 

Staf: Fatou, 

Solo, Suwai, 

Habib, Fatou, 

Karalang; 

Stagiaires: 

Stefanie, Iris; 

vrijwilliger: 

Aïsha, 

Kristien 

(begeleidster)

; 

onderzoeker: 

Kirsten 

Taalreflectie

: 

geëliciteerd 

Boek II, p. 

72-79 

Voice 

Tracer   

02h 08 

(38’); 

File: 

14.03b 

Parentsm

eeting 

The 

Swallow 

a. transcriptie 

37 

Verwezen 

naar vorige 

oudervergad

ering op 

Bakoteh; 

chaotische 

en 

emotionele 

reacties 
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