
157

Volgens sommige schattingen zijn er ongeveer zesduizend 
talen op de wereld. Dat zijn er aan de ene kant veel te 
weinig. Aan de andere kant: een mensenleven is nu al 
veel te kort om ze allemaal te kunnen leren. Het Berber 
met zijn eindeloos voortrollende reeksen medeklinkers. 
Het Indonesisch dat naar verluidt een woord heeft voor 
een grap die zo dom is en zo slecht wordt verteld dat je 
wel móét lachen (jayus). Het Prompuraaw waarin ‘links’ en 
‘rechts’ niet bestaat en waarin je dus zegt ‘er zit een mier 
op je zuidwester been’.

De drie belangrijkste redenen om vreemde talen te willen 
leren zijn deze: je wordt er vrijer, gezonder en rijker van:

1. Iedere taal die je spreekt maakt je vrijer. Stel je 
voor dat je alleen ons eigen miniatuurtaaltje sprak. Je 
zou opgesloten blijven in onze regenachtige uithoek van 
Europa, alleen maar kunnen praten met andere mensen die 
hier toevallig zijn neergestreken, voor eeuwig veroordeeld 
zijn tot Frans Bauer voor je kunstgenot, tot Sacha de Boer 
voor het wereldnieuws en tot Kluun voor je fantasie. Je taal 
zou een gevangenis zijn. Datzelfde geldt nog steeds als je 

alleen maar Nederlands en Engels spreekt. Je gevangenis 
is een gevangeniseiland geworden: je kunt een beetje 
wandelen, maar je kunt er nog steeds niet af.
Met iedere taal die je leert, wordt je wereld groter. En 
in een grotere wereld kun je je makkelijker bewegen. Je 
kunt bij meer mensen terecht, zowel letterlijk - wie op Bali 
of Sardinië of La Gomera de taal spreekt, wordt overal 
uitgenodigd en krijgt de heerlijkste dingen te eten en de 
zachtste bedden om in te slapen - als figuurlijk - wie alles in 
zeven talen kan zeggen, zit niet meer vast aan één manier 
van kijken.

2. Iedere taal die je spreekt maakt je gezonder. Er schijnt 
in Schoorl iemand te zijn die Frans, Sanskriet en Russisch 
spreekt en desondanks verkouden is geworden. Toch leeft 
de gemiddelde talenleerder langer en gezonder. Mensen 
die meer dan één taal spreken, worden minder snel dement. 
Het verschil kan wel tot vijf jaar oplopen. (Dat verzin ik niet, 
dat is wetenschappelijk onderzocht.)
Maar ook op andere manieren is het gezonder om je niet 
op te sluiten in je eigen taaltje. Je kunt talen alleen leren 
door je helemaal in de strijd te werpen, fouten te maken 
en je te schamen. Niet door veilig achter je computer te 
blijven zitten en of je achter een boek te verbergen. Een 
taal leren kan alleen door met andere mensen om te gaan. 
En er bestaat geen probater middel tegen lamlendigheid en 
neerslachtigheid dan andere mensen.
Bovendien: een rood hoofd is een teken van gezondheid. 
Ik heb nog nooit een taal geleerd zonder uitgelachen te 
worden. Een ijzeren wet van het leren van vreemde talen 
is: als je een woord verkeerd uitspreekt, zeg je altijd iets 
smerigs. Nooit zegt er eens iemand per ongeluk bloembol 
als hij zich ongelukkig uitdrukt, het is altijd kloothommel. 
Uitgelachen worden is gezond.
 
3. Iedere taal die je spreekt maakt je rijker. Streven naar 
materiële welvaart is een primitieve eigenschap van de 
mens, een overblijfsel uit de tijd dat je zo veel mogelijk 
spulletjes naar je boomhut moest slepen om te overleven. 

Onze kasten en zolders puilen als we eerlijk zijn uit, wij gaan 
nooit meer verloren, en kunnen ons daarom onbekommerd 
overgeven aan het verzamelen van geestelijke bezittingen 
die in goede en in slechte tijden altijd bij je blijven, zoals de 
kennis van vreemde talen.
Sommige mensen geven schaamteloos toe dat ze geen 
Frans kunnen lezen en er is ieder jaar maar een handjevol 
studenten dat ervoor kiest om Duits te gaan studeren. Zelfs 
als je denkt dat centjes het belangrijkste zijn dat de mens 
kan hebben, is dat een armoedige stand van zaken. Nog 
steeds kun je de beste zakelijke deals sluiten met iemand 
van wie je de taal spreekt.
Dat geldt zelfs voor zogenaamd nutteloze talen: dode talen 
als het Sanskriet of het Latijn, of talen die slechts door 
een handjevol mensen worden gesproken In iedere taal 
hebben mensen hun eigen, en dus unieke kijk op de wereld 
uitgedrukt. En iedere nieuwe kijk op de wereld maakt het 
waarschijnlijker dat je een uniek idee vindt. Een taal leren 
vergroot je kansen om miljonair te worden meer dan een 
staatslot.
Er zijn, kortom, minstens drie belangrijke redenen om 
permanent te werken aan je eigen particuliere schatkamer 
aan talen. Het is heus niet nodig om die talen allemaal 
perfect te beheersen. Weten wat ‘een glaasje melk’ in het 
Bulgaars is, of ‘wat heb je een mooie ogen’ in het Friulisch 
helpt ook al. Sorbische liedjes kunnen verstaan kan heel 
bevredigend zijn, al kun je zelf geen woord uitbrengen, 
terwijl je met een Italiaanse woordenschat die zich beperkt 
tot de woorden van de menukaart een genoeglijk leven 
kunt leiden.
Het gaat er ook niet om dat je eindeloos studeert. Voor de 
meeste talen geldt: een zomervakantie is al genoeg om een 
nieuwe wereld te laten opengaan. Reis, stamel en stuntel 
op vakantie, en kom thuis als een vrijer, gezonder en rijker 
mens.
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Dé drie redenen om vreemde talen te leren

Sommige mensen vinden dat ze genoeg talen spreken. Dat begrijp ik niet.  
Eerlijk gezegd verbaas ik me erover dat de volksuniversiteiten niet uitpuilen van  
de leergierige studenten Italiaans en Indonesisch. En dat opdringerige Hollanders  
in zonnige vakantielanden dus níet bij alles vragen: ‘hoe noemen jullie dat?’  
Maar ik vind: Engels, Frans en Duits zijn helemáál geen schoolvakken. Het zijn 
passies. Net als Turks en Tibetaans en Bretons en Swahili.

passies
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Abruzzese

Georgisch

fries
frans

albanees
portugees

chinees
deens

bulgaars

catalaans

esperanto

duits

farsi

arabisch

afrikaans Leti

macedonisch

japans

Mutsun

italiaans

noors - bokmål

iers

grieks
pools

latijns

occitane - dialect van limoges

russisch

zweeds sardijns

roemeens

schots gaelic
tetun


