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Moedertaal De taal die je het beste spreekt, is meestal de 

eerste taal die je hebt geleerd. Wij noemen dat 

ook wel de ‘moedertaal’. Dat is de taal die je 

moeder tegen je sprak, vanaf het moment dat 

je werd geboren. Die taal leerde jij ook. Jouw 

moedertaal werd jouw eerste taal, de taal waarin 

je spreekt, denkt en droomt. Die taal hoort 

helemaal bij jou. Die hoort bij jouw identiteit.

Mensen die dezelfde taal spreken hebben een 

‘wij-gevoel’. Ze horen bij elkaar, ze begrijpen 

elkaar, ze hebben soms aan een half woord 

genoeg. Mensen die elkaar begrijpen en 

duidelijk dezelfde taal spreken kunnen goed 

samenwerken. Ze bouwen aan de toekomst en 

aan welvaart. Ze horen bij elkaar, vormen één 

volk. Ze zingen dezelfde liederen, hebben hun 

eigen dansen of kleden zich herkenbaar. Ze 

hebben hun eigen cultuur.

Vragen

Wat is jouw moedertaal?

Kun je een aantal kenmerken van jouw cultuur noemen?

Moedertaal
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De Nederlandse taal is een kleine taal, als je het vergelijkt met het Spaans of 

het Engels. Er zijn mensen die zich zorgen maken over de toekomst van de 

Nederlandse taal. De invloed van het Engels is erg sterk. Er komen steeds 

meer Engelse woorden in de Nederlandse taal, waardoor die taal misschien 

wel verdwijnt. In verschillende delen van Nederland (regio’s) worden ook nog 

andere talen gesproken, zoals het Fries, het Nedersaksisch of het Limburgs. 

Deze talen zijn nog kleiner, maar wel al erg oud en dus ook sterk. Mensen 

voelen zich vaak heel erg verbonden met deze moedertalen. Taal is dan een 

onderdeel van hun identiteit. Omdat deze regionale talen maar kleine talen 

zijn, leren veel mensen hun kinderen meteen het Nederlands en ’t liefst zo 

snel mogelijk ook het Engels. Meer talen geeft meer kansen voor de toekomst. 

Meertaligheid is een pré op je CV!

Tegenwoordig worden die drie talen al op de basisschool aangeboden. Want op 

jonge leeftijd gaat het leren van talen nog bijna vanzelf. Meertaligheid opent 

veel deuren. Je kunt overal ter wereld contact maken, gesprekken voeren, 

handel drijven en zaken doen. Maar steeds weer komen die wereldburgers 

terug op hun geboorteplek. Daar liggen hun wortels, daar voelen ze zich thuis, 

daar worden ze weer aangesproken in hun moedertaal.

Vragen

Is jouw taal ook een onderdeel van jouw identiteit?

Op welke momenten voel je dat?

Taal en identiteit
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Er bestaan ongeveer 7000 talen op aarde. Daarvan zijn 600 bijna uitgestorven. 

Vroeger bestonden er nog meer talen. Elke volksstam had een eigen taal. Nadat 

culturen met elkaar in contact kwamen, stierven veel talen uit. Dat gebeurt 

nog steeds. Eyak bijvoorbeeld is de taal die werd gesproken in de Amerikaanse 

provincie Alaska. Op het laatst was er nog maar één persoon die de taal sprak 

als moedertaal: Marie Smith. Toen zij stierf op 21 januari 2008, stierf ook het 

Eyak.

In elk land van Europa is er sprake van meertaligheid. In Groot Brittannië 

wordt naast het Engels ook ‘Welsh’ gesproken in Wales, ‘Scottish’ in Schotland 

en ‘Irish’ in Ierland. In Frankrijk zijn het Bretons en het Corsicaans de 

minderheidstalen. Zo heeft elk land in Europa meerdere talen binnen haar 

grenzen, behalve IJsland. 

De Nederlandse regering heeft het Fries erkend als officiële tweede rijkstaal en 

het Limburgs en Nedersaksisch als regionale talen. Onder het Nedersaksisch 

vallen de dialecten uit Groningen, Drenthe, de Stellingwerven, Overijssel en 

delen van Gelderland. Maar ook in andere regio’s worden regionale talen 

gesproken: Zeeuws of Brabants bijvoorbeeld. 

Discussie / stellingen

1. Het is niet erg als regionale talen uitsterven.

2. Het is nuttig dat alle wereldburgers twee talen leren: Engels en Chinees.

Kleine talen

Kleine talen



Taalstrijd
Taalstrijd ontstaat als een kleine taal onderdrukt wordt door een grote taal. 

Een voorbeeld daarvan is de taalstrijd die wordt gevoerd in Spanje. Tot 1975 

heeft de politiek geprobeerd om in heel  Spanje iedereen Spaans te laten 

spreken. Terwijl er dus nog meer talen bestonden in Spanje, zoals het Baskisch 

en het Catelaans. 

Ook al spreken veel mensen onderling een regionale taal, in veel situaties kun 

je deze taal niet gebruiken.  Om te getuigen voor de rechter bijvoorbeeld, in de 

politiek, of op televisie.  Regionale omroepen proberen hier verandering in te 

brengen. Er is hierin wel veel veranderd. Zo heeft het Fries de afgelopen vijftig 

jaar een veel sterkere positie gekregen, als tweede rijkstaal. En de laatste jaren 

krijgen ook de erkende regionale talen (Nedersaksisch en Limburgs) steeds 

meer ruimte, maar voor andere streektalen, zoals Brabants of Zeeuws, geldt 

dat niet.

Verdieping

Probeer meer voorbeelden te vinden van gebieden waar mensen strijden voor hun taal.

Taalstrijd
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Elke taal heeft mooie woorden. Vaak zijn het woorden met een mooie klank. 

Sommige talen hebben ook woorden die bijna niet te vertalen zijn in een andere 

taal. Dat heeft met emotie en gevoel te maken. Dichters en schrijvers schrijven 

daarom ook het liefst in hun eerste taal. Er zijn artiesten die het liefst in hun 

eigen streektaal zingen, omdat die taal het beste bij hen past. Elke taal heeft z’n 

eigen rijkdom. Van de Inuït wordt gezegd dat ze meer dan twintig verschillende 

woorden voor ‘sneeuw’ hebben; het Nederlands heeft veel verschillende 

woorden voor ‘regen’ (regenbui, miezerregen, stortregen, slagregen, motregen, 

en ga zo maar door). ‘Taal is emotie’, zeggen veel mensen. Sommige woorden 

raken je, zonder dat je precies weet waarom.

Opdracht

Bedenk een aantal woorden die jij mooi vindt klinken.

Taal en emotie

Taal & Emotie
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Taal en beroep
In veel beroepen is ‘de taal’ heel belangrijk. 

Communicatie met mensen vormt vaak de 

basis. In verkoopberoepen, in verzorgende 

beroepen, in de dienstverlening. Als je 

‘de taal van de klant’ spreekt, stap je veel 

gemakkelijker over de drempel, worden 

rookgordijnen opgetrokken, verdwijnen 

weerstanden. Het verstaan van andermans 

taal is vaak al genoeg. Als in de hulpverlening 

oudere mensen weten dat ze hun eigen taal 

kunnen spreken, is dat heel prettig. Ze weten 

dat de hulpverlener die verstaat, dat die open 

staat voor de ander, respect heeft voor de 

identiteit van de ander.

Als een verkoper de taal van de klant spreekt, 

heeft hij de eerste slag al gewonnen. Het geeft 

immers vertrouwen als beide partijen elkaar 

herkennen in dezelfde moedertaal. 

De invloed van taal en het effect dat de taal 

heeft op mensen mag nooit worden onderschat. 

Opdracht

Denk na over jouw toekomstig beroep. Is ‘taal’ daarin een 

belangrijk onderdeel? Waarom?
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