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Toelichting op bijzondere schrijfwijzen – ##
Inleiding – #%

De eerste dag: We gaan talen temmen. Hoe dan? – !#
Woordenschat – %#
Grammatica – ("

De tweede dag: Fries  – ('
!.   De letters – ()
".   De patronen – &"
!.#.  Medeklinkers – &"
!.!.  Klinkers – *%
#.   Grammatica – *$
%.#.   Het zelfstandig naamwoord en zijn metgezellen – '"
%.!.  Het werkwoord en zijn metgezellen – '(
%.%.  De zin als geheel – )*
$.   Woordenschat – ))
(.#.  Functiewoorden – ))
(.!.  Voegsels (voor- en achter-) – $"
(.%.  Inhoudswoorden – $!
(.%.#. Getallen – $!
(.%.!.  Engelse en Duitse hulptroepen – $!
(.%.%.  Friese woorden waarvan geen sûkelade te meitsjen valt – $&
(.%.(.  Valse vrienden – $*
  Korte leesteksten – $)

De derde dag: Scandinavisch (1) – #"#
!.  Over het Deens, Noors en Zweeds – #"#
".   Schrijfwijze: de letters en de patronen – #"(
!.#.  De spelling van leenwoorden – #"*
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&.#.!.  Achtervoegsels van bijvoeglijke naamwoorden – !&$
&.#.%.  Achtervoegsels van zelfstandige naamwoorden – !*(
&.!.  Functiewoorden – !*)

De zesde dag: Zuid-Romaans (2) – !''
!.   Het zelfstandig naamwoord en zijn metgezellen – !''
#.#.   Mannelijk en vrouwelijk – !''
#.!.  Enkelvoud en meervoud – !')
#.%.   Trappen van vergelijking – !)#
#.(.  Voornaamwoorden: enkele soorten – !)%
#.&.  Voorzetsels – !)&
".   Het werkwoord en zijn metgezellen – !))
!.#.  Beminnen, beminnend, bemind: vormen ‘zonder rijtjes’ – !)$
!.!.  Ik bemin, jij bemint: het heden – !$!
!.%.  Voornaamwoorden (als onderwerp) – !$$
!.(.  Werkwoorden met een uitdaging: onregelmatigheid – %"!
!.&.  Ik beminde, ik heb bemind: voorbije tijden – %"*
!.*.  Beminnen, kreng: de gebiedende wijs – %##
!.'.  Bijwoorden – %#!
!.).  Nog meer voornaamwoorden – %#(
#.   Woordenschat: voorvoegsels – %!#

De zevende dag: Zuid-Romaans (3) – %%#
!.   Grammatica – %%#
#.#.   Ik schrijf mañana: de toekomst – %%%
#.!.  Werkwoorden: de kliekjes – %%&
#.%.   Werkwoorden: het overlevingspakket – %%)
#.(.  Zelfstandige naamwoorden: s, m en l – %("
".   Woordenschat – %((
!.#.  Het gedeelde erfgoed – %((
!.!.  Valse vrienden – %()
#.   Weerbarstigheden – %&%
%.#.   Werkwoorden: het overlevingspakket – %&%
%.!.  Italiaanse weerbarstigheden – %*#
%.%.  Spaans-Portugese weerbarstigheden – %'' 
%.(.  Spaanse weerbarstigheden – %)* 
%.&.  Portugese weerbarstigheden  – %$"
  Korte leesteksten – %$'

!.!.  De patronen – ##'
#.   Woordenschat – #%!
%.#.   Functiewoorden – #%!
%.!.  Voegsels (voor- en achter-) – #(%
%.%.  Inhoudswoorden – #()
%.%.#.  Getallen – #()
%.%.!.  Engelse en Duitse hulptroepen – #&"
$.   Grammatica: een eerste kennismaking – #&%

De vierde dag: Scandinavisch (2) – #&$
!.   Grammatica – #&$
#.#.   Het zelfstandig naamwoord en zijn metgezellen – #&$
#.!.   Het werkwoord en zijn metgezellen – #'&
#.%.   De zin als geheel – #$(
".   Woordenschat – #$'
!.#.  Inhoudswoorden – #$'
!.!.  Valse vrienden – !"%
#.   Bijzonderheden per taal – !"&
%.#.   Deens – !"&
%.!.  Noors – !"'
%.%.  Zweeds – !")
$.   Afkortingen – !##
  Korte leesteksten – !#!

De vijfde dag: Zuid-Romaans (1) – !#$
!.    Het Frans en de Zuid-Romaanse talen – !!"
".   De letters – !!!
!.#.  Klinkers – !!%
!.!.  Medeklinkers – !!%
#.   De patronen – !%#
%.#.   Medeklinkers aan het begin van het woord – !%$
%.!.  Medeklinkers binnen in het woord – !%$
%.%.  Klinkers – !((
$.   Grammatica: een eerste kennismaking – !&#
%.   Woordenschat – !&(
&.#.  Achtervoegsels – !&(
&.#.#.  Achtervoegsels van alle naamwoorden – !&(
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Toelichting op bijzondere  
schrijfwijzen
Dit boek gaat óver taal, maar is onvermijdelijk ook geschreven ín taal. 
Het onderwerp en het ‘vehikel’, het medium, zijn dus hetzelfde, en 
dat is een rijke voedingsbodem voor verwarring. Bovendien wordt 
soms de uitspraak van een woord verduidelijkt, en ook dat kan on-
duidelijkheid opleveren. Om de chaos binnen de perken te houden, 
heb ik naar beste vermogen de volgende conventies toegepast.

–  Cursief: zelfnoemfunctie. Dat wil zeggen: het woord wordt niet 
in zijn normale betekenis gebruikt, maar om iets óver dat woord 
te zeggen.

 Dat is het opvallende aan llamarse.
–  ‘Aanhalingstekens’: betekenis, vertaling.

Voor ‘laten’ kennen de Romaanse talen uiteenlopende woorden. 
Lasciare is Italiaans voor ‘(ver)laten’. 

–  ‘Cursief en aanhalingstekens’: zelfnoemfunctie van een gerecon-
strueerde of onjuiste vorm. In de taalkundige vakliteratuur ge-
bruikt men daarvoor meestal een *sterretje.

 Jazz wordt in het Fries niet gespeld als ‘djês’.
 De naam Fryslân moet ooit ‘Frysland’ zijn geweest.
–  /Schuine strepen/: uitspraak. Daarbij dient de nu gangbare uit-

spraak van het Nederlands in Nederland als richtsnoer.
  De Friese lettercombinatie oe klinkt ongeveer als /oeë/ in ons 

woord moeë.
 De naam Gijón bevat twee keer een /g/.
–  Onderstreept: markeert dat deel van een woord (voorvoegsel, 

uitgang en dergelijke) waar het in die passage om gaat. Veel ge-
bruikt bij grammaticale voorbeelden.

–  /g/: de uitspraak van de g in het Engelse girl, het Franse garçon 
en het Duitse geil.

  Het woord lago voor ‘(het) meer’ heeft in alle Zuid-Romaanse 
talen een /g/.

–  / e/: de dof uitgesproken e van de. Een alternatieve schrijfwijze is 
/uh/.

 Veel Nederlandse én Scandinavische woorden eindigen op een / e/.

De achtste dag en verder: Je leven als  
veeltalige lezer – ("%

Leesmateriaal: tips en links – ("*

Verklarende woordenlijst – ("$

Naslagwerken en materiaal voor verdere  
(zelf )studie – (#%

Taaltemmersgetuigschrift – (#&
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ynliedingF  indledningD 
innledningN inledningZ 
introduzioneI introducciónS

introduçãoP

Leer in zeven dagen zeven talen lezen
Wolkom yn dit aventoereboek!
Velkommen til den her eventyrbog!
Velkommen til denne eventyrboken!
Välkommen till den här äventyrsboken!
Benvenuti in questo libro di avventure!
¡Bienvenidos a este libro de aventuras!
Bem-vindos a este livro de aventura!

Je staat op het punt iets spannends te gaan doen: talen temmen. Je 
gaat toenadering zoeken tot zeven levende talen. Nu zijn ze nog 
vreemd en grillig en dus een beetje eng, maar je gaat ze leren kennen: 
hun karakter ontleden, er een vertrouwensband mee opbouwen. In 
zeven dagen.
 En ja, dat kun je. Want de talenkennis die je al hebt, helpt je bij 
deze zeven talen. Deels omdat alle talenkennis nuttig is bij het leren 
van elke volgende taal. Maar vooral omdat de talen van West-Europa 
veel met elkaar gemeen hebben. Dus echt, je kunt het. De titel van dit 
boek is geen loze kreet. ‘Leer een taal spreken in drie maanden’ zou 
een onzinbelofte zijn. Maar ‘Zeven talen in zeven dagen’, dat gaan 
we, wat het lezen betreft, waarmaken. Met FryskF, dansk D, norskN, 
svenskaZ, italianoI, españolS en portuguêsP.
 Dat neemt niet weg dat het een avontuurlijke week wordt. Zeven 
dagen van voortdurende focus op het onbekende, van borrelende 
creativiteit, van alertheid op valstrikken. Een week van inspanning, 
zeker, maar ook van voldoening. 
 Moet je daarvoor een week vakantie nemen? Welnee. Het hoeft 
helemaal geen aaneengesloten periode te zijn – beter van niet zelfs, 
vermoed ik. Deel de tijd vooral in zoals je zelf wilt: in dagen, in dag-
delen, in nog kleinere blokjes. Dat is aan jou. Neem pauze als je hoofd 
begint te tollen, maar wacht ook weer niet te lang voor je verdergaat. 

–  Rode woorden in lopende tekst: hier hoort een opmerking in de 
kantlijn bij.

–  Superscript: dient als aanduiding van de taal waar het woord toe 
behoort. De precieze codes worden per hoofdstuk toegelicht.

•   Het Scandinavische woord voor ‘fiets’ is cykelDZ dan wel sykkelN.

Ook in de tabellen is er met sommige woorden iets bijzonders aan 
de hand.

Mijn lievelingstitel 
in de categorie 
taalstudieboeken 
is Learn Greek in 
!" years. Alleen is 
het jammer genoeg 
geen taalstudie-
boek, maar een 
bundel columns 
– over het Grieks, 
dat wel – van de 
Britse journalist 
Brian Church. 
Hoe dan ook, het 
realisme van de 
titel spreekt me 
erg aan.

roze achtergrond belangrijkste deel van de tabel

rood, vet vraagt speciale aandacht

cursief woord nuttig verwant woord, maar met afwijkende betekenis

cursief zinnetje opmerking

grijs minder belangrijk/nuttig/bruikbaar

- geen toepasselijk woord beschikbaar

 lege cel: niets interessants te melden

Zo’n kantlijntekst-
je kenmerkt zich 
door kleinere let-
ters. Bij ruimtege-
brek staat het ook 
wel eens pal onder 
de alinea waar het 
bij hoort.
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 Daarbij maken we zo veel mogelijk gebruik van ons vermogen 
om patronen te herkennen. Als je weet dat Scandinavische woorden 
die met f- beginnen, in het Nederlands met v- beginnen, herken je ze 
meteen gemakkelijker. Als je weet dat de Spaanse uitgang -dad over-
eenkomt met de Nederlandse uitgang -teit en de Engelse uitgang -ty, 
dan worden er in één klap honderden woorden duidelijk. Van zulke 
patronen zullen we er vele tientallen tegenkomen. Ik noem dit type 
patronen ook wel ‘omzettingsregels’.

Welke houding werkt het best?
Voorafgaand aan de zeven ‘daghoofdstukken’ geef ik nu alvast drie 
tips die je goed van pas zullen komen. Ze gaan niet over taal als zoda-
nig, maar over de beste manier om een vreemdtalige tekst te benade-
ren. Over de taaltemmersattitude, zeg maar.

Tip 1: let op de context
Een tekst staat zelden helemaal op zichzelf. Hij staat op een win-
kelruit, een bestelbusje of een menukaart, op een reclamebord, een 
tijdschriftomslag of een nieuwssite, in een boek over dolfijnen of een 
brochure over afvalverwerking. Ook zien teksten er verschillend uit: 

met de hand geschreven of op een muur gekalkt, 
gedrukt in cursief, Helvetia of Comic Sans, 

                   in vrije regelval 
of gecentreerd

vol uitroeptekens!!!!! of hoofdletters.
 
In de tekst kunnen emoji’s, symbolen, telefoonnummers en prijzen 
opduiken, eromheen kunnen foto’s, pictogrammen, landkaarten, 
rouwranden, tabellen en diagrammen staan, in kleur of in zwart-
wit. Al die dingen geven ons aanwijzingen over de inhoud. Ik ga dat 
niet verder toelichten: je eigen lees- en levenservaring zijn beslist 
toereikend. Al die context helpt ons om de tekst zelf makkelijker te 
begrijpen. 
 Daarnaast is er nóg een context, de letterlijke ‘mede-tekst’: titels, 
koppen, fotobijschriften en niet te vergeten de zinnen die we al ont-
cijferd hebben. Met elk woord dat we begrijpen wordt de rest van de 
tekst makkelijker, net zoals bij het oplossen van puzzels. Of beter 
gezegd: van ándere puzzels. Want...

En reken wel op zeven volle werkdagen in totaal. Want dat is de deal, 
de taaltemmers-cao: deze ene werkweek duurt in totaal &* uur.

Wat?
Wat is dat eigenlijk, talen temmen? Wat betekent dat concreet?

Je hebt een taal getemd als je 
#  herkent hoe de zinnen in elkaar zitten; 
!  veel woorden begrijpt, vooral dankzij andere talen die je kent; 
%  elke tekst met zelfvertrouwen begint te lezen.

Dat wil niet zeggen dat je al die teksten woord voor woord snapt, of 
zelfs maar zin voor zin. Maar je doorziet de hoofdlijnen én je begrijpt 
een deel van de details. Juist de teksten die jou het meest interesse-
ren, doorgrond je het snelst en volledigst. Je beschikt dan over meer 
voorkennis, herkent de vaktermen makkelijker en hebt meer moti-
vatie en geduld. Dat laatste is zeker nodig, want het lezen van een 
net getemde taal gaat niet heel snel. Maar steeds sneller, dat wel. En 
je begrijpt na een poosje ook meer en meer.

Wie?
Als taaltemmer gebruik je een aantal hulpmiddelen. Het voornaam-
ste is je eigen voorkennis. Nederlanders en Vlamingen hebben een 
lange traditie van taalonderwijs en talenkennis. Daar zit enigszins 
de klad in, maar vergeleken met veel andere landen in Europa en op 
het Amerikaanse continent hoeven we nog steeds niet ontevreden 
te zijn. We weten veel meer dan we denken dat we weten.

Dit is een boek voor jou als je
#  het Nederlands beheerst;
!  behoorlijk Engels kent;
%  en ooit een paar jaar Duitse en Franse les hebt gehad.

Die basiskennis wordt verderop in dit boek eerst aangevuld met nut-
tige algemene inzichten (op dag #) en vervolgens met basisinformatie 
voor elk van de zeven talen. Na het Fries (dag !) worden de Scandina-
vische talen als groep behandeld (dag % en () en de Zuid-Romaanse 
eveneens (dag &, * en '). 

Is je Engels niet 
zo goed, maar je 
Frans uitstekend? 
Niet getreurd, dat 
is minstens even 
nuttig. Spreek 
je van huis uit Gro-
nings, Twents of 
Limburgs? Gefeli-
citeerd, ook dat zal 
waardevol blijken. 
Latijn gehad op 
school? Proficiat, 
da’s een bonus!

Ik gebruik het 
woord Scandina-
visch vaak als een 
bondige aandui-
ding voor ‘Deens, 
Noors en Zweeds’. 
Net zo gebruik ik 
Zuid-Romaanse 
talen voor ‘Itali-
aans, Spaans en 
Portugees’. Beide 
termen zijn puur 
pragmatisch en 
hebben geen taal-
kundige betekenis.
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ristische enclaves zíé je nog steeds vrijwel alleen de landstaal. Daar 
sta je dan met je Engels. Maar wacht: phone to the rescue! Uit je zak 
halen, openen, de juiste app aantikken, op de tekst richten en de ver-
taling lezen is het werk van een ogenblik. Of beter gezegd, van een 
tel of tien, vijftien. Als een tekstje belangrijk is, heb je die vijf han-
delingen ervoor over. Alleen, meestal doe je het gewoon niet. Om 
de simpele reden dat je anders wel bezig kunt blijven. En als je het 
Portugese verkeersbord Perigo, desvio, atenção! wilt vertalen, ben je 
sowieso te laat.
 Het prettige van (zelfs beperkte) leesvaardigheid is dat al die 
opschriften en bordjes, van triviaal tot cruciaal, een betekenisvol 
deel van je omgeving worden. Hun informatie gaat – bijna letterlijk 
– vanzelf spreken. Je kijkt niet langer als volslagen buitenstaander 
naar het ondoorgrondelijke gebeuren om je heen, als een kat naar 
een vrijpartij. De omgeving práát tegen je. Je wordt er een beetje in 
opgenomen, je bent meer dáár. Heerlijk, vind ik.
 Die bescheiden leesvaardigheid werpt niet alleen op reis vruch-
ten af, maar ook online, zelfs al werkt de vertaalapp daar aardig ef-
ficiënt. Je ziet veel sneller of die tekst op je scherm veelbelovend 
genoeg is om de app aan het werk te zetten. En maakt het ding rare 
fouten, dan zie je waar het misgaat. (Ik spreek uit ruime en soms hi-
larische ervaring. Onlangs nog werd Mark Rutte als premier van de 
‘Onderwereld’ aangeduid. In het originele Grieks werd ‘Nederland’ 
bedoeld.)
 Kortom, talen leren heeft nog steeds zin. Het succes van websites 
als Duolingo, Clozemaster, Italki, Babbel en andere laat zien dat vele 
miljoenen mensen dat ook zo ervaren. Het is nog steeds een bij-
zonder gevoel om op straat of online contact te leggen met mensen 
in een ander land – in hun eigen taal. Een ‘magisch’ gevoel, wilde 
ik schrijven, maar eigenlijk is het beter dan magie: het is een gevoel 
van competentie. En dat ervaren we graag. ‘The pleasure of mastering 
different languages is something humankind will never lose’, zei de 
Nederlandse taalkundige Mark Dingemanse in de Financial Times, 
zonder het nut van vertaalsoftware ook maar enigszins in twijfel te 
trekken. En hij citeerde zijn Australische vakgenoot Nicolas Evans: 
‘We study other languages because we cannot live enough lives. It’s a 
multiplier of our lives.’
 Maar wat voor extra levens wil je precies? Een Zweeds, een 

Tip 2: zie de tekst als een puzzel
Puzzelen is een vorm van spelen, en spelen doe je onbevangen, voor 
de lol, zonder op de tijd te letten. Kruiswoordraadsels, cryptogram-
men, sudoku’s, legpuzzels, noem maar op: als je je gaat haasten, ver-
gal je je eigen plezier zonder dat het sneller gaat – eerder integendeel.
 Er zijn overigens ook situaties te bedenken waarin zo’n speelse 
grondhouding géén goed idee is. Als het om welke reden dan ook 
snel moet, kun je beter een vertaal-appje gebruiken. Staat er écht iets 
op het spel (iemands gezondheid, veel geld, je reputatie), dan gaat er 
niets boven een professionele vertaler. Maar in verreweg de meeste 
gevallen heb je genoeg aan de combinatie van je eigen voorkennis en 
de informatie in dit boek. En in al die gevallen is het ik-ben-lekker- 
aan-het-puzzelengevoel echt een aanrader. Het houdt de haastig-
heid buiten de deur, en je taalgevoel en creativiteit komen het best 
tot hun recht. 

Tip 3: streef onbekommert naar het onvolmaakte
Met deze parafrase van Loesje, inclusief spelfout, bedoel ik: je hoeft 
niet elk woord te snappen. Als dat wel je doel is, kun je beter een cur-
sus volgen, in één taal tegelijk. Als taaltemmer daarentegen geef je 
niet toe aan je perfectionisme; dat is alleen maar frustrerend. Streef 
liever opgewekt naar imperfectionisme! Dan ga je net zo goed gelei-
delijk vooruit, maar met minder frustratie en chagrijn.

Waarom?
Heeft het nog wel zin om vreemde talen te leren, nu het Engels en 
vertaalsoftware de toren van Babel bijna met de grond gelijk hebben 
gemaakt? 
 Eerlijk is eerlijk: afgezien van je moedertaal en het Engels is het 
kennen van talen minder noodzakelijk dan een generatie geleden, 
toen de wereldtaal minder wijdverbreid was en we nog niet over 
vertaalsoftware beschikten. Als we migreren of verliefd worden op 
iemand met een andere taal, voelen de meesten van ons nog steeds 
veel motivatie om de taal van dat land of die persoon te leren. Maar 
voor de rest? Op veel plaatsen kun je vrij makkelijk communiceren 
met de mensen die je ontmoet. En laten we wel wezen: dat is een 
vooruitgang van heb ik jou daar. 
 Toch is dat niet het hele verhaal. Buiten de grote steden en toe-

Een bekende 
omschrijving van 
het gewone taal-
leerproces (mits 
succesvol) is ‘frus-
tratie op een steeds 
hoger niveau’. De 
taaltemmersbena-
dering daarentegen 
zorgt voor ‘speels-
heid op een steeds 
hoger niveau’. 

Het leren van een 
taal is trouwens 
ook als bezigheid 
al heel bevredi-
gend. Neurolo-
gisch onderzoek 
heeft laten zien dat 
het leren van nieu-
we woorden een 
sterke beloningsre-
actie in de hersens 
oproept, in het 
striatum ventrale 
om precies te zijn. 
Het (onleesbare) 
artikel The role of  > 
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Spaans, nog iets anders? Ook met die keuze kan dit boek je helpen. 
Na zeven dagen van intensieve kennismaking weet je ongetwijfeld 
welke taal jou het meest aanspreekt. En begrijp me niet verkeerd: je 
hoeft hierna helemaal niet verder te gaan met leren, zeker niet. Maar 
wees niet verbaasd als je gewoon zín krijgt om het Fries, Noors of 
Italiaans onder de knie te krijgen: niet alleen lezen, maar ook ver-
staan en spreken.

Lezer, laten we bellen
In al mijn boeken roep ik lezers op om te reageren, en wel via 
de contactpagina van mijn websites (taaljournalist.nl, language- 
writer.com). Daardoor heb ik de afgelopen jaren honderden 
mailtjes ontvangen uit tientallen landen. Die reacties zijn bijna 
altijd aardig, vaak interessant en soms heel verrassend. 
    Ditmaal ga ik nog een stapje verder. Ik zal na verschijning van 
dit boek geregeld mensen die me hebben gemaild uitnodigen 
om te (video)bellen. Om te beginnen over het onderwerp van 
zijn of haar mailtje, maar ook andere (taal)onderwerpen kunnen 
aan de orde komen. Hoe vaak ik dat doe en hoelang ik daarmee 
doorga, hangt af van hoeveel mail ik ontvang en hoezeer dit ex-
periment de gesprekspartners en mij bevalt. Uiteraard staat het 
iedereen vrij om van zo’n gesprekje af te zien. Maar mij lijkt het 
leuk!

reward in word 
learning and its 
implications for 
language acqui-
sition vind je op 
http://bit.ly/
lerenbeloond.
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