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Les 1 Woorden op reis 
 

 

1. Twee of meer 

 
meertaligheid 

 
taalcursus 

 

 
De meeste Europeanen leren Engels. Andere talen die vaak als vreemde taal worden geleerd zijn Duits, 
Frans en Spaans. Andere, kleinere talen, zoals Nederlands, kunnen in sommige situaties ook een 
uitstekende keuze zijn. Geef in een presentatie van vijf minuten minstens drie redenen waarom het nuttig 
is om naast je moedertaal nog twee andere talen te beheersen. Vertel ook welke twee talen dat zijn en 
waarom die nuttig of nodig zijn. Je kunt uitgaan van Europa, maar ook van je eigen land of continent. De 
presentatie is bedoeld voor jonge volwassenen, bijvoorbeeld studenten, die aan het begin van hun 
professionele carrière staan.  
 
Behandel deze vragen 

 Welke verschillende redenen kan men hebben om talen te leren? 

 Welke voordelen hebben mensen die meer talen spreken? 

 Welke talen zijn nuttig? Voor welk beroep? In welk deel van de wereld? 
 
Informatie 
 Werk (solliciteren, carrière, specialisme, internationale handelscontacten) 
 Opleiding (studeren in het buitenland, toegang tot onderwijsmateriaal en literatuur in verschillende 

talen, stages) 
 Sociale aspecten (meer begrip voor mensen uit verschillende culturen en landen en betere 

communicatie) 
 Interesse voor een land of gebied: geschiedenis, maatschappij, literatuur, kunst, muziek etc.  
 Interesse voor talen: grammatica, woordenschat en etymologie, psycholinguïstiek, dialecten, stijl, 

communicatie etc. 
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2. Jouw taal 

 
 

 
De talen in de wereld 

 
Geef een presentatie van 5 minuten over jouw moedertaal en de taalsituatie in jouw land.  
De presentatie is bedoeld voor mensen die jouw taal niet spreken en die ook weinig daarover weten. 
Vertel vooral over wat jouw taal bijzonder of opvallend maakt. Kies een paar van de gegeven 
onderwerpen. 
 
Behandel deze vragen 

 Hoeveel talen spreekt men in jouw land? Zijn alle talen officiële talen? 

 Heeft jouw moedertaal ook dialecten? Kunnen alle mensen elkaar goed verstaan? 

 Welke andere talen leren jullie op school? 

 Wordt jouw taal ook in andere landen gesproken? In welke landen? 

 Kun je woorden uit jouw taal ook in andere talen terugvinden? 

 Zijn er veel woorden uit andere talen in jouw taal? Ook uit het Nederlands? 

 Kun je een paar verschillen noemen tussen jouw taal en het Nederlands? (uitspraak, schrift, woorden, 
grammatica?) 

 Wat zijn de bekendste schrijvers, dichters of zangers in jouw taal?  

 Kun je iets over hun werk vertellen? Zijn ze ook bekend buiten jouw land? 
 
Informatie 
 aantal talen en dialecten, officiële talen 
 taalonderwijs 
 invloed van jouw taal op andere talen en andersom 
 bijzonderheden van jouw taal 
 taal en cultuur van jouw land 
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3. Nieuw Amsterdam 

  
Nieuw Amsterdam (17

e
 eeuw) 

  
New York (21

e
 eeuw) 

 
Geef een presentatie van 5 minuten over Nieuw Amsterdam en maak gebruik van de onderstaande 
informatie. De presentatie is bedoeld voor mensen uit verschillende landen die een beperkte kennis van 
de Nederlandse en Amerikaanse geschiedenis hebben. Maak gebruik van de gegeven informatie. 
 
Behandel deze vragen 

 Hoe is Nieuw Amsterdam ontstaan en hoe heeft het zich ontwikkeld? 

 Waarom gingen de Nederlanders weg uit Nieuw Amsterdam? 

 Wat gebeurde er toen de Nederlanders weggingen? 

 Wat is er nu nog te merken van het Nederlandse verblijf in Nieuw Amsterdam? 
 
Informatie 
 
Ontstaan 
 Vanaf 1609: handel in bont en huiden van bevers in de buurt van het huidige New York.  
 Kolonisatie door de WIC (West Indische Compagnie), een organisatie die vergelijkbaar is met de VOC, 

maar dan voor de Noord- en Zuid-Amerikaanse gebieden. 
 1624: bouw van een fort op een strategische plaats (de punt van Manhattan),  
 Doel van het fort: verdedigen van de handel tegen de concurrerende landen. Dit fort werd Nieuw 

Amsterdam genoemd. 
 Een van de bekendste personen was Peter Stuyvesant, directeur-generaal van Nieuw Amsterdam, 

namens de WIC tussen 1643 en 1653. 
 1653: Nieuw Amsterdam wordt een officiële stad met gemeentebestuur en burgemeester.  
 De economie groeit, met als resultaat: nieuwe stenen huizen, straten die worden schoongehouden, 

een gracht naar Amsterdams voorbeeld, stenen bruggen, mooie tuinen. 
 

Van Nieuw Amsterdam naar New York 
 1652 – 1674: Conflicten tussen Nederland en Engeland: drie oorlogen in ruim twintig jaar. 
 1664: De Engelsen veroveren Nieuw Amsterdam. Nederlanders in Nieuw Amsterdam mogen blijven, 

maar moeten trouw zijn aan de koning van Engeland. Nieuwe naam: New York. 
 
Nieuw Amsterdam Nu 
 Beroemde Amerikaanse namen: Van Wijck, Roosevelt, Van Cortlandt, VanderBilt. Veel Amerikanen 

weten niet dat deze namen van Nederlandse herkomst zijn. 
 Yankee: scheldwoord van de Engelsen voor de inwoners van Nieuw-Nederland. Men denkt dat het 

een samenvoeging van de Nederlandse namen Jan en Kees is, maar helemaal zeker is dat niet. Yankee 
werd later gebruikt voor de Amerikanen die in de Amerikaanse Burgeroorlog het Noorden steunden. 
Ze waren trots op deze naam.  
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4. Afrikaans 

  
Afrikaans in Zuid-Afrika 

  
Afrikaans in Namibië 

 
Voorbeeld van Afrikaans 

 
Houd een presentatie over het Afrikaans. De presentatie is bedoeld voor mensen die weinig weten van 
het Afrikaans, maar wel Nederlands spreken, als moedertaal of als tweede taal.  

 
Behandel deze vragen 

 Waar wordt Afrikaans gesproken? Wat is de status van de taal? 

 Hoe is de taal ontstaan? 

 Wat zie je als je Afrikaans en Nederlands vergelijkt? 
 
Informatie 
 Zuid-Afrika: 7 miljoen moedertaalsprekers (13% van de bevolking), de derde taal na Zoeloe en Xhosa. 

Het is een officiële taal. 
 Namibië: 250.000 moedertaalsprekers (11% van de bevolking), de tweede taal na Oshiwambo. 

Afrikaans is geen officiële taal. Engels is de officiële taal van Namibië. 
 
 In 1652 werd een Nederlandse kolonie gesticht op de plaats waar nu Kaapstad ligt. Daar woonden de 

oorspronkelijke bewoners en andere Europeanen (bijvoorbeeld Duitsers en Vlamingen). Later 
kwamen er ook arbeiders uit Maleisië. Nederlands werd gebruikt voor de communicatie.  

 1795: de Engelsen nemen de kolonie over en de officiële taal wordt Engels, een deel van de bevolking 
(de ‘Boeren’) blijft Nederlands gebruiken. 

 1888: Nederlands wordt een van de officiële talen. 
 1961: de naam verandert van Nederlands in Afrikaans. 
 Het Afrikaanse woord apartheid wordt in veel landen gebruikt. Dit zeer omstreden systeem van 

scheiding van rassen bestond in Zuid-Afrika tot 1990. 
 
 Afrikaans en Nederlands lijken op elkaar, maar worden nu als twee aparte talen beschouwd.  
 De Nederlanders en de sprekers van het Afrikaans kunnen elkaar tamelijk goed verstaan, hoewel er 

ook belangrijke verschillen zijn:  
 
 Nederlands Afrikaans 

woorden barbecue, banaan, veel braai, piesang, baie 

grammatica de man, maar: het huis  
Ik spreek geen Engels. 
ik loop, jij loopt, wij lopen, 

geen verschil: die man / die huis  
Ek praat nie Engels nie.  
ek loop, jy loop, ons loop 

uitspraak zon, zee, zout  
school, schaap 

son, see, sout  
skool, skaap 
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5. Leenwoorden 

  
managementtaal 

 
woordenboek 

 

 
Bijna alle talen hebben ook woorden die uit andere talen afkomstig zijn. We noemen dit leenwoorden. 
Geef een presentatie van vijf minuten over een aantal aspecten van dit verschijnsel. Je mag voorbeelden 
uit het Nederlands gebruiken, maar ook voorbeelden uit je eigen taal, als je dat goed uitlegt. De 
presentatie is bedoeld voor mensen die wel geïnteresseerd zijn in taal en cultuur, maar geen specialisten 
op dat gebied.  
 
Behandel deze vragen 

 Hoe komen woorden in een andere taal terecht?  

 Uit welke talen zijn woorden overgenomen en in welke tijd?  

 Wat zegt dat over de relatie tussen de landen in die perioden? 

 Wat is het gevolg voor de eigen taal? 

 Hoe zijn de reacties op leenwoorden? Positief of negatief? 

 Zijn leenwoorden stoer? Laat je daarmee zien dat je belangrijk bent of jezelf belangrijk vindt? 

 Zijn er bepaalde groepen in de maatschappij die veel leenwoorden gebruiken? Waarom?  

 Hoe is het in jouw taal? Zitten daarin veel leenwoorden en uit welke talen?  

 Hoe is de mening over deze woorden en is er ook een tegenreactie?  
  
Informatie  
 
Oorzaken en redenen 
 via nieuwe uitvindingen (smartphone) 
 door reizen en transport en media (all inclusive vakantie; last minute ticket) 
 via het internationale bedrijfsleven (manager, sales) 
 om sociale redenen: bijvoorbeeld ‘hippe’ woorden van jongeren (cool, chill) 
 
Geschiedenis 
 De relatie tussen landen onderling in de periode dat er woorden ontleend worden.  
 De internationale positie van verschillende talen in verschillende periodes in de geschiedenis. 
 
Meningen en reacties 
 Positieve en negatieve meningen: stoer, internationaal, arrogant enz. 
 Het gebruik van leenwoorden bij verschillende groepen: beroep, leeftijd enz. 
 Soms probeert men leenwoorden te bestrijden door woorden uit de eigen taal te gebruiken of te 

bedenken, een paar voorbeelden: printen > afdrukken of triangulum > driehoek  
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6. De Hanzesteden 

Bij dit hoofdstuk kun je ook een presentatie over het onderwerp De Hanzesteden (zie les 8) geven. Let 
op: één onderwerp mag maar één keer per cursus worden gebruikt. 
 

 
  


