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0. Inleiding
Mijn profielwerkstuk gaat over de Spaanse taal en waarom deze taal een wereldtaal
is. Ik heb hiervoor gekozen, omdat ik Spaans een leuke taal vind en ik hier graag
mijn profielwerkstuk over wilde doen.
Dit onderwerp spreekt mij heel erg aan, omdat ik talen en geschiedenis interessant
vind en ik voor dit werkstuk veel informatie over beide moet verzamelen.
Ik ga in mijn profielwerkstuk in op wat een wereldtaal precies is, hoe het Spaans over
de wereld verspreid is, hoeveel mensen op de wereld Spaans spreken en waarom
het Spaans populair is. Ik heb ook een enquête afgenomen bij de leerlingen die
Spaans volgen bij mij op school. Aan hen heb ik onder andere gevraagd waarom ze
voor Spaans gekozen hebben.
Na de middelbare school wil ik taalwetenschap gaan studeren, omdat ik graag meer
over taal in het algemeen wil weten en de geschiedenis ervan, maar ook omdat ik
wil weten wat verschillende talen met elkaar gemeen hebben en in hoeverre ze
hetzelfde zijn. Tevens hoop ik tijdens of na mijn studie meer met Spaans te kunnen
doen. Dit onderwerp sluit daarom geheel bij mijn interesses aan.
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1. Hoe ontwikkelt een taal zich tot een wereldtaal?
1.1 Wat is een wereldtaal:
Volgens het Prisma woordenboek Nederlands is een wereldtaal ‘een taal die over
de gehele wereld gesproken wordt’, en de Dikke van Dale omschrijft het als ‘een
taal waarmee men over de gehele wereld of een belangrijk deel ervan terecht kan’.
Wikipedia stelt dat een taal aan een aantal kenmerken moet voldoen om tot de
wereldtalen gerekend te worden:
1. De taal wordt ver buiten de geografische grenzen van het eigenlijke
taalgebied gesproken en is in één of meer staten, waar het niét de
moedertaal is, een officiële taal.
2. De taal wordt door internationale organisaties gebruikt en heeft de functie
van een internationaal communicatiemiddel.
3. De taal heeft in vergelijking met andere talen relatief veel sprekers, waarvan
een aanzienlijk deel deze taal als tweede taal gebruikt.
Een taal dient overigens niet aan al deze kenmerken te voldoen om een wereldtaal
te zijn, maar het is wel belangrijk dat de taal over de wereld verspreid is en veel
sprekers heeft, als moedertaal en als tweede taal. Op deze manier moet de taal veel
verschillende

taalgemeenschappen

de

mogelijkheid

geven

onderling

te

communiceren.
Het is ook niet het geval dat er maar één wereldtaal op de wereld is, er kunnen
namelijk meerdere wereldtalen zijn.
Verder stelt David Crystal in zijn boek ‘English as a global language’ dat een taal pas
echt een wereldtaal is als er landen zijn die de taal een belangrijke plaats geven in
hun gemeenschap, ook al zijn er in dat land weinig of zelfs géén
moedertaalsprekers.

1.1.1: Grenzen en officiële taal:
De taal moet ver buiten de geografische grenzen van het eigenlijke taalgebied
gesproken worden, en is in één of meer staten, waar het niét de moedertaal is, een
officiële taal. Dit houdt in dat een taal niet alleen gesproken wordt in het land waar
deze de moedertaal is, maar dat mensen die de taal als tweede taal beheersen, over
de hele wereld verspreid zijn en dagelijks gebruik maken van deze taal. De taal moet
dan, naast het moederland, in minimaal één ander land gesproken worden.

5

Zo is Spanje het oorspronkelijke taalgebied van Spaans. Het Spaans wordt vandaag
de dag behalve in Spanje ook in Midden-Amerika en Zuid-Amerika gesproken.
Daarmee wordt deze taal ver buiten de geografische grenzen van Spanje
gesproken.

Bron: Aaker, Wikipedia
De donkerblauw gekleurde landen zijn landen waar Spaans een officiële taal is.

1.1.2: Internationale organisaties en internationaal
communicatiemiddel:
De taal wordt door internationale organisaties gebruikt en heeft de functie van een
internationaal communicatiemiddel.
Het doel van een internationale organisatie is zo veel mogelijk mensen bereiken. De
internationale organisaties maken dan gebruik van talen die over de hele wereld
gesproken worden. Daarom is dit ook een goed kenmerk van een wereldtaal.
Voorbeelden van internationale organisaties zijn de Verenigde Naties, UNICEF,
WNF en de FIFA. Talen die door internationale organisaties vaak gebruikt worden,
zijn: Arabisch, Chinees, Duits, Engels, Frans, Russisch en Spaans.

1.1.3: Relatief veel sprekers en tweede taal:
De taal heeft in verhouding tot andere talen relatief veel sprekers, waarvan een
aanzienlijk deel deze taal als tweede taal gebruikt.
Dit betekent dat de taal, in vergelijking tot andere talen, veel moedertaalsprekers
moet hebben. En een groot deel van de overige sprekers moet de taal als tweede
taal spreken, naast hun moedertaal. Zo is het Mandarijn de taal met de meeste
moedertaalsprekers, namelijk ruim 908 miljoen in 2018. In vergelijking tot het
Spaans met zo’n 442 miljoen moedertaalsprekers en Engels met 378 miljoen.
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1.2: Verspreiding van een taal:
Handel vindt al eeuwenlang tussen verschillende landen plaats. Vroeger kwam het
regelmatig voor dat handelaren elkaar niet konden verstaan, omdat ze niet dezelfde
taal spraken. In zo’n geval werd vaak gebruik gemaakt van een lingua franca of van
een luistertaal, om toch met elkaar te kunnen communiceren. Een lingua franca is
een taal die gebruikt wordt door verschillende volken en groepen die niet dezelfde
taal spreken. Zo fungeert in China het Mandarijn als lingua franca, aangezien er in
China veel verschillende dialecten worden gesproken.
Met een luistertaal kunnen twee mensen die elk een andere taal spreken elkaar toch
verstaan, door middel van klanken of woorden die in beide talen overeenstemmend
zijn. Zo kan een Nederlander met een Duitser communiceren, omdat het
Nederlands en het Duits veel met elkaar gemeen hebben. Veel Duitse woorden
lijken op Nederlandse woorden en andersom. De Nederlander kan met de Duitser
communiceren zonder de taal geleerd te hoeven hebben.

1.2.1: Verspreiding van het Latijn:
In de 8e eeuw voor Christus ontstond het Romeinse Rijk. Door de eeuwen heen
veroverden de Romeinen steeds meer grondgebied. Het Romeinse Rijk bereikte zijn
hoogtepunt tijdens de regeerperiode van keizer Trajanus, die duurde van 98 na
Christus tot 117 na Christus. Waarschijnlijk besloeg het Romeinse Rijk het gebied,
dat liep van Schotland tot Iran en van Midden-Duitsland tot Zuid-Egypte. De voertaal
van de Romeinen was Latijn. Echter, er was een verschil tussen de spreektaal en de
schrijftaal. Het geschreven Latijn, dat wat gymnasiumleerlingen vandaag de dag
vertalen, was namelijk van een hoger niveau dan de alledaagse spreektaal. Veel
inwoners van het Romeinse Rijk waren namelijk analfabeet. Daarom spraken
‘gewone Romeinen’ een makkelijkere vorm van het Latijn. Deze variant werd het
‘Vulgair Latijn’ genoemd: het alledaagse Latijn. Het bevatte een minder
ingewikkelde grammatica.
De Romeinen veroverden onder andere in Europa veel landen, die vervolgens
werden ingelijfd bij het Romeinse Rijk. De volken werden bekeerd tot het
christendom, de staatsgodsdienst van het Romeinse Rijk. Alles wat geschreven en
gezegd werd, was in het Latijn.
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Zoals op de kaart te zien is,
verspreidden de Romeinen het
Latijn onder andere in Europa en
in het Middellandse Zeegebied.
Hoewel het Latijn al eeuwen niet
meer

gesproken

dagelijkse

wordt

gesprekstaal

als
en

voertaal, is het voor veel van de
talen uit deze gebieden de basis
geweest.

Bron: Kees de Brouwer
Het rode gebied geeft het Romeinse Rijk weer, circa 150 na Christus.

Uit het Latijn is namelijk de Romaanse talenfamilie ontstaan, waartoe onder andere
het Spaans, Frans, Italiaans, Portugees, Roemeens en Catalaans behoren. Dankzij
veel kolonisatie en emigratie vanaf de 15e eeuw, worden de Romaanse talen nu ook,
naast enkele landen in Europa, in veel andere delen op de wereld gesproken, met
name in Latijns-Amerika. Er zijn wereldwijd nog ongeveer 791 miljoen mensen die
vandaag de dag een Romaanse taal als moedertaal spreken.

1.2.2: Verspreiding van het Engels:
Koning Hendrik VII, die koning van Engeland was van 1485 tot 1509, bouwde een
overzees handelssysteem op. Dit zou later uitgroeien tot het overzeese koloniale
Britse Rijk. Spanje en Portugal waren in 1492 begonnen met ontdekkingsreizen
richting het westen, naar het huidige Amerika. Engeland wilde niet achterblijven. In
1497 voer de Italiaan Giovanni Caboto, ook wel John Cabot, in naam van Engeland
naar het huidige Amerika om op zoek te gaan naar nieuwe landen. Hij kwam aan in
Noord-Amerika, waar hij een aantal eilanden ontdekte. Engeland had echter niet
het vermogen er ook daadwerkelijk koloniën te stichten.
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Dit gebeurde pas ruim een eeuw later. In
1607 vestigde John Smith de eerste Britse
kolonie in Noord-Amerika, in Jamestown
(1) in het huidige Virginia. Hij ontdekte
New-England en werd daar in 1614
benoemd tot admiraal.
In 1620 werd in Plymouth (2), later
Massachusetts genoemd, een kolonie
gevestigd en in 1623 ook één op
Manhattan Island (3).

Bron: MyMaps, aangepast
Het omcirkelde gebied is ongeveer het gebied waar New-England ligt.

Er was veel ongelijkheid tussen de koloniën, op zowel economisch als op politiek
gebied. 13 Britse koloniën aan de noordkust van Amerika waren het niet eens met
wetten die het Britse Parlement invoerde. Daarom werd in 1775 George
Washington aangewezen als opperbevelhebber van de dertien koloniën, om te
strijden

tegen

Groot-Brittannië

voor

onafhankelijkheid:

de

Amerikaanse

Onafhankelijkheidsoorlog. Later zouden deze koloniën de Verenigde Staten
worden.
Pas in 1781 gaf de Engelse koloniaal gouverneur Cornwallis zich over aan generaal
Washington. Nu was Amerika onafhankelijk. Er werd in 1788 een grondwet
opgesteld, maar daarin staat niets over een
officiële taal voor de natie. Zoals op de kaart
hiernaast te zien is, bezaten verschillende
Europese landen een deel van Amerika. Daar
werd de eigen Europese taal gesproken.
Omdat er toen dus veel verschillende talen
werden gesproken, heerste de gedachte dat
een officiële taal de vrijheid van de individu zou
beperken. Toch werd er uiteindelijk besloten
dat een nationale taal belangrijk was voor de
nationale identiteit van het land. En aangezien
het Engels toentertijd de meest dominante taal
was,

werd

dat

als

algemene

voertaal

aangewezen. Vandaag de dag heeft Amerika

Bron: Luis, Wikipedia
Amerika verdeeld over verschillende Europese
landen, rond 1750.

nog steeds geen officiële taal. Wel is het Engels in 31 van de 50 staten de officiële
taal.
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In de eeuwen die volgden, groeide Amerika langzaam uit tot een economische
grootmacht. Amerikaanse bedrijven gingen verder waar de Britse Oost-Indische
Compagnie eeuwen geleden was gestopt en het Engels werd de nieuwe
handelstaal van de wereld.
Na de twee wereldoorlogen in de eerste helft van de 20ste eeuw, hielp Amerika
Europa weer op te bouwen door het geven van financiële steun. Hiermee kreeg
Amerika veel invloed in Europa. Zo kwamen ook de Rock-‘n-Roll, jazz, disco en
hiphop vanuit Amerika in Europa terecht. De Verenigde Staten hadden nu een
wereldwijde macht, die samenviel met de geboorte van de computer, de technische
revolutie en het internet. Aangezien de Verenigde Staten de meest innovatieve natie
was geworden, werd het Engels in de technologie een dominante taal.
Deze dingen droegen bij aan de ontwikkeling van het Engels tot een wereldtaal,
zoals die nu nog zichtbaar is. Op deze manier is het ook een lingua franca, want
tegenwoordig wanneer twee mensen niet dezelfde taal spreken, wordt er Engels
gebruik, omdat dat nu een algemene taal is.

1.3: De andere meest gesproken wereldtalen:
1.3.1: Engels:
Het oorspronkelijke Engelse taalgebied is het Verenigd Koninkrijk. Tegenwoordig
wordt het Engels onder ander in Oceanië, Noord-Amerika en enkele landen in
Afrika gesproken.

Bron: Wtmitchell, Wikipedia
De donkergroen gekleurde landen zijn landen waar het Engels de officiële taal is, één van
de officiële talen of, zoals in Amerika, de algemene voertaal.
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Er zijn ook veel mensen die Engels willen leren. Engels wordt gerekend tot de
Germaanse taalfamilie, maar eigenlijk zit het tussen de Romaanse en de Germaanse
talenfamilie in. Zo is de grammaticale structuur van het Engels voornamelijk
Germaans, met enkele Romaanse zinsconstructies. En van de woordenschat is
ongeveer 60% verleend aan het Romaans. Dit maakt het een relatief makkelijk te
leren taal. Volgens Duolingo, een website waarmee gratis en zelfstandig talen te
leren zijn, is Engels in 116 landen de populairste taal die geleerd wordt met
Duolingo. Spaans staat op de derde plek, met 32 landen, achter Frans, wat het
populairst is in 35 landen.

Bron: Duolingo
Deze aantallen zijn gebaseerd op gebruikers uit 194 landen
die minstens 3 maanden actief zijn geweest op Duolingo.

1.3.2: Mandarijn:
In China worden van oudsher allerlei verschillende Chinese dialecten gesproken.
De Chinese overheid besloot in de 20e eeuw een standaardtaal voor het hele land
in te stellen. Het dialect dat men in de hoofdstad Peking sprak, werd hiervoor als
uitgangspunt genomen. Deze taal werd het ‘Standaardmandarijn’ genoemd.
Het Mandarijn, simpelweg Chinees genoemd, is nu niet alleen de officiële taal van
China, maar ook in Taiwan en Singapore is het één van de officiële talen. Van de
bewoners van Volksrepubliek China kan ongeveer 70% het Mandarijn verstaan.
Mandarijn is tevens met 908 miljoen moedertaalsprekers de meest gesproken
moedertaal van de wereld. Dit komt vooral omdat er in China ongeveer 1,4 miljard
mensen wonen. Buiten China leven ongeveer 45 miljoen Chinezen.
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Maar het Mandarijn is geen wereldtaal:
1. Het eigenlijke taalgebied van
Mandarijn is China en daarbuiten
is het alleen in Taiwan en
Singapore een officiële

taal.

Daarmee is het dus wél een
officiële taal in twee staten waar
het niet de moedertaal is.
Taiwan en Singapore liggen
redelijk in de buurt van China.
Het Mandarijn wordt dus niet ver

Bron: MyMaps, aangepast

buiten de geografische grenzen
van het eigenlijke taalgebied gesproken.

Op deze kaart is te zien hoe dicht Taiwan en
Singapore bij China liggen.

2. In de Verenigde Naties is het Mandarijn één van de zes officiële talen, dus het
Mandarijn wordt gebruikt door een internationale organisatie. Daarentegen
is het geen internationaal communicatiemiddel, want het wordt niet zo vaak,
zo snel en zo makkelijk gesproken door mensen buiten China, die geen
moedertaalsprekers zijn.
3. In vergelijking met andere talen heeft het Mandarijn inderdaad relatief veel
sprekers, maar daarvan gebruikt maar een klein deel deze taal als tweede
taal.
Het Mandarijn is dan wel in minimaal één staat buiten het eigenlijke taalgebied een
officiële taal, wordt door een internationale organisatie gebruikt en heeft in
vergelijking tot andere talen de meeste sprekers, tóch is dit niet voldoende om een
wereldtaal te zijn, ook al heeft het Mandarijn de meeste moedertaalsprekers. Het is
namelijk niet genoeg verspreid over de wereld.
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1.3.3: Vergelijking:
In de tabel hieronder zijn het aantal moedertaalsprekers en tweede taal sprekers
van het Mandarijn, Engels en Spaans met elkaar vergeleken.

Bron: ESL-stories en Ethnologue

Zoals in de tabel te zien is, is Engels de taal met het grootste totale aantal sprekers.
Dit komt mede doordat het Britse Rijk zijn macht flink heeft uitgebreid, door middel
van kolonisatie. De kolonisatie van Amerika speelde hierbij de grootste rol, want
Amerika, waar het Engels de moedertaal is van 82% van de bevolking, is nu een
economische grootheid. Nu wordt het Engels in alle werelddelen intensief gebruikt.
Ook op scholen wordt veel Engelse lessen gegeven, juist omdat het zo een
belangrijke taal is. Niet zo gek dus dat Engels het grootste aantal sprekers heeft.
Op de tweede plek staat Mandarijn. Dit grote aantal van 1,1 miljard is te verklaren
door de grote bevolking die China heeft. Daar wonen al zo’n 1,4 miljard mensen.
Juist daarom is het bijzonder dat ook Spanje bij deze grote drie hoort. In Spanje zelf
wonen ‘slechts’ 46 miljoen mensen. Door middel van kolonisatie is het Spaans
verspreid naar Zuid-Amerika. Daar spreekt nu ongeveer de helft van de totale
bevolking Spaans. In heel Latijns-Amerika, dat is Midden-Amerika en Zuid-Amerika
samen, spreken 300 miljoen mensen Spaans. En daarbij is Mexico het Spaanstalige
land met de meeste Spaanstalige inwoners, namelijk ruim 130 miljoen inwoners.
En aangezien Mexico grenst aan de Verenigde Staten, zijn er vooral in het zuiden
van Amerika veel mensen die Spaans spreken. En omdat het Spaans een belangrijke
taal is in Amerika, aangezien het na Engels de meest gesproken taal is, en Amerika
veel invloed heeft in de wereld, zal Spaans dat ook hebben.
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2. Hoe is Spaans een wereldtaal geworden?
2.1: Ontdekking van Midden- en Zuid-Amerika:
In de 15de eeuw kwam er steeds meer handel tussen verschillende landen. Oosterse
handelaren voerden luxegoederen en specerijen uit Azië aan. Deze werden door
de Osmanen, de vroegere bewoners van het huidige Turkije, onderschept en tegen
torenhoge prijzen doorverkocht. De Europeanen wilden een goedkopere manier
vinden om handel te drijven met Oosterse handelaren, zonder daar te hoge prijzen
voor te betalen. Ze gingen op zoek naar nieuwe handelscontacten om
luxegoederen en specerijen van te kunnen kopen. Maar om Indië te bereiken over
land, moesten ze door het vijandige Osmaanse Rijk. Daarom wilden ze een route
vinden om via de zee Indië te bereiken. Onder Indië wordt Zuidoost-Azië en delen
van Afrika verstaan.

Bron: MyMaps, aangepast
Het verschil tussen Indië (omcirkeld) en India.

De Portugezen waren de eerste Europeanen die zich aan lange handelsreizen over
zee waagden. De Portugese koning Hendrik de Zeevaarder zond expedities uit om
een vaarroute naar India te vinden. De eerste boot vertrok in 1415 en tijdens deze
reis en vele reizen daarna werden verschillende eilanden aan de Afrikaanse kust
ontdekt, en Afrikaanse steden op het vaste land veroverd. In 1488 bereikte
Bartholomeus Diaz het zuidelijkste puntje van Afrika, dat ‘Kaap de Goede Hoop’
genoemd werd. Er was namelijk goede hoop dat spoedig het eerste schip in India
aan zou komen. Tien jaar later was het zover. Vasco da Gama bereikte, na in Kaap
de Goede Hoop langs geweest te zijn, in 1498 India. De oostelijke vaarroute was
gevonden.
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Ondertussen waren de Spanjaarden ook al bezig met het zoeken van vaarroutes
naar Indië. Ze hadden tussen 1478 en 1496 al enkele van de Canarische Eilanden
veroverd, namelijk Gran Canaria, La Palma en Tenerife.
In 1484 stelde de Italiaan Christoffel Columbus de koning van Portugal voor via het
westen naar Indië te varen. Maar deze koning weigerde zijn schepen te betalen en
wees het idee van Columbus af. Toen ging Columbus naar Spanje om aan het
Spaanse koningspaar te vragen zijn expeditie te financieren. Nadat Columbus
wederom een aantal keer was afgewezen, was het Spaanse koningspaar Isabella en
Ferdinand uiteindelijk in 1492 wél bereid Columbus’ expeditie naar het westen te
financieren.
Op 3 augustus van dat jaar voer Columbus naar de Canarische eilanden, waar hij
proviand insloeg. Een maand later, op 6 september, begon zijn grote reis.
Ruim een maand later, op 12 oktober 1492, kregen de reizigers land in zicht en
gingen ze aan wal. Omdat Columbus ervan overtuigd was dat hij Indië bereikt had,
noemde hij de mensen die hij daar tegen kwam Indianen.
Op zijn eerste reis ontdekte Columbus: San Salvador (1) en Long Island (2) (eilanden
van de Bahama’s), Cuba (3) (hij dacht dat het Japan was) en Hispanolia (4) (waarop
tegenwoordig Haïti en de Dominicaanse Republiek liggen).

Bron: MyMaps, aangepast
Plaatsen die Columbus ontdekte op zijn eerste reis.
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Op zijn tweede ontdekkingsreis ontdekte hij: Dominica (1), Guadeloupe (2),
Martinique (3), de Maagdeneilanden (4), Puerto Rico (5) en Jamaica (6).

Bron: MyMaps, aangepast
Plaatsen die Columbus ontdekte op zijn tweede reis.

Pas tijdens zijn derde reis ontdekte Columbus het vaste land van Zuid-Amerika, als
eerste Europeaan. Hij ging aan land in Venezuela, bij de uitmonding van de rivier
de Orinoco (1) en ontdekte Trinidad (2). Daarna voer hij door en ontdekte hij de
eilanden Margarita (3), Tobago (4), Grenada (5) en Macuro (6), wat in Venezuela lag.

Bron: MyMaps, aangepast
Plaatsen die Columbus ontdekte op zijn derde reis.

De Italiaanse Marco Polo was aan het eind van de 13de eeuw als eerste Europeaan
in Indië geweest. Marco heeft veel opgeschreven over wat hij daar aantrof. Zo
schreef hij over een groot eiland, Japan, 2500 kilometer voor de kust van China,
over de imposante en vermogende beschavingen en over kostbaarheden die hij in
Indië zag. Dit alles was bij Columbus bekend en daarom ging Columbus steeds op
zoek naar deze veelbelovende dingen die Marco Polo beschreven had en die
Columbus als herkenningspunten had.
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Toen Columbus op Cuba aankwam, dacht hij dat hij Japan bereikt had. En
Columbus trof mensen aan, die niet overeenkwamen met de beschaafde mensen
die Polo omschreef. Hij noemde deze wilde mensen Indianen.
Toen Columbus voor de vierde en tevens laatste keer op ontdekkingstocht naar het
westen ging, ging hij op zoek naar de doorgang tussen Sumatra (1) en Maleisië (2)
naar India, door Marco Polo in zijn reisverslag beschreven. Deze doorgang moest
Columbus dan eindelijk naar Indië (3) brengen.

Bron: MyMaps, aangepast
De pijl geeft de Straat van Malakka weer, de doorgang die
Marco Polo omschreef en waarnaar Columbus op zoek was.

Maar helaas, de doorgang heeft Columbus nooit gevonden. Wel ontdekte
Columbus tijdens die vierde reis de Islas de la Bahía (1) (voor de kust van
Honduras), Panama (2) en Veraguas (3) (goudrijke streek in Panama). Later kwam
hij ook bij de Costa de Mosquitos (4), Costa Rica (5) en Honduras (6).

Bron: MyMaps, aangepast
Plekken die Columbus ontdekte op zijn vierde reis.
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2.2: Mexico:
Mexico is met ruim 130 miljoen Spaanse inwoners het land met de meeste Spaanse
inwoners. Maar hoe is dit zo gekomen?
Hernán Cortés was, evenals Cristoffel Columbus,
een ontdekkingsreiziger. Hij veroverde in naam
van Spanje een gebied in Midden-Amerika, dat nu
Mexico is. De Spanjaarden waren onder leiding
van Hernán Cortés in 1519 de eersten die voet aan
wal zetten in Mexico. Zij werden Conquistadores
genoemd, wat ‘veroveraars’ betekent. Op de plek
waar zij aan land kwamen, stichtten zij de eerste
Europese nederzetting op het vasteland van

Bron: MyMaps, aangepast
Veracruz, de eerste Europese Nederzetting (1)
en de hoofdstad van het Azteekse Rijk
Tenochtitlán (2).

Amerika, Veracruz genaamd. Hernán Cortés werd door de Azteken, één van de
oorspronkelijke bevolkingsgroepen van Mexico, goed behandeld, omdat de
Azteken dachten dat hij de god van de schepping was, Quetzalcóatl genaamd, die
eindelijk teruggekeerd was. Daarom vielen de Azteken de Spaanse Conquistadores
niet aan, waardoor de veroveraars hun gang konden gaan. De leider van de
Azteken, Montezuma II, beval zijn volk Cortés bij wijze van welkom veel
kostbaarheden te geven. Cortés echter was van plan het gebied te veroveren en
nam de leider gevangen. Nadat de Spanjaarden een aantal aanvallen van de
Azteken neergeslagen hadden, verwoestten ze in 1521 de stad Tenochtitlán, de
hoofdstad van het Azteekse Rijk. Op de resten van deze stad bouwden de
Spanjaarden Nieuw-Mexico, sinds 1530 de hoofdstad van Nieuw-Spanje, het door
de Spaanse keizer Karel V uitgeroepen Spaanse vice-koninkrijk. In de jaren die
volgden veroverden andere Spaanse veroveraars de overige delen van Mexico.
Voor de komst van de Spanjaarden woonden er in het rijk van de Azteken ongeveer
30 miljoen inwoners van verschillende indianenstammen, zoals de Azteken en de
Tlaxcalan Indianen. Na de komst van de Spanjaarden stierven veel van die
oorspronkelijke bewoners, voornamelijk door ziektes die de Europeanen
meebrachten, maar ook door dwangarbeid, onderdrukking, armoede en oorlogen.
Zo waren er aan het eind van de 16e eeuw nog maar 2 miljoen oorspronkelijke
bewoners over.
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2.3: Het Spaanse Rijk:
In de 15e eeuw was Spanje nog niet een verenigd land. Het bestond uit enkele
onafhankelijke regio’s. Door het huwelijk tussen Isabella van Castilië en Ferdinand
van Aragón in 1469, kwam er een eenheid in Spanje. Dit nieuw ontstane koninkrijk
begon al snel overzeese gebieden te verkennen. En Christoffel Columbus was het
die, onder de Spaanse vlag, Midden- en Zuid-Amerika ontdekte. Deze nieuwontdekte gebieden werden al snel door Spanje gekoloniseerd. Ook Portugal,
Frankrijk, Engeland en enkele andere landen waren er koloniën aan het stichten.
Met deze kolonisatie stichtte Spanje in 1510 het huidige Colombia, dat de eerste,
vaste Europese nederzetting in Zuid-Amerika was. Al snel begonnen de
Spanjaarden gebieden in Zuid-Amerika en de Caribische eilanden te veroveren.
Keizer Karel V van Spanje vroeg aan de Portugese zeevaarder Fernando Magallanes
een expeditie naar Oost-Indië via de westelijke route te organiseren. In 1521, 15 jaar
na het overlijden van Columbus, begon de reis en was eindelijk de westelijke route
naar Indië gevonden. Spanje stichtte ook daar koloniën, zoals in Guam, de Filipijnen
en andere eilanden in de Filipijnenzee. In de 17de eeuw bereikte het Spaanse Rijk
zijn hoogtepunt. Op dat moment beheerste het Spaanse Koninkrijk een groot deel
van het huidige Latijns-Amerika, maar ook gebieden in Afrika, Azië, Oceanië en
Europa. Naar schatting besloeg het Spaanse Rijk toen 13% van de totale
wereldoppervlakte.
Op den duur kreeg Spanje economische problemen, omdat het met verschillende
landen, onder andere met de Nederlanden en Frankrijk, in oorlog was. Aan het
einde van de 17de eeuw kwam Frankrijk op als nieuwe Europese supermacht. Dit
was het begin van het einde van het Spaanse Rijk. Ook door de Spaans-Amerikaanse
onafhankelijkheidsoorlogen (1808-1833) en de Spaans-Amerikaanse Oorlog (1898)
verloor Spanje in de 19de eeuw veel gebieden. Maar ondanks de val van het Spaanse
Rijk was de impact van Spanje in de voormalige Spaanse koloniën duidelijk
zichtbaar. Zo gebruikte Spanje de Spaanse dollar tijdens haar handel en omdat
Spanje de basis legde voor de wereldhandel, werd deze dollar het eerste
betaalmiddel dat wereldwijd gebruikt werd. Ook voerde Spanje Europese
producten als paarden, appels en tarwe naar Amerika. De Spanjaarden zorgden er
met de kolonisatie van nieuwe gebieden ook voor dat de Spaanse taal en cultuur
verspreid werd en daarmee het Rooms-Katholieke geloof. Veel voormalig Spaanse
koloniën spreken nog steeds Spaans en zijn vaak overwegend katholiek.
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3. Hoe zal Spaans een wereldtaal blijven?
3.1: Amerika
Volgens David Fernández Vítores, hoogleraar Spaanse taal en literatuur aan de
universiteit van Alcalá, in Madrid, waren er in 2018 in de Verenigde Staten ongeveer
veertig miljoen mensen die Spaans spreken. Vergeleken met de 11 miljoen mensen
die in 1980 in Amerika Spaans spraken, is dit een groei van 241%. Spaans is dan ook
de tweede meest gesproken taal van Amerika, naast Engels die 231 miljoen
sprekers heeft. Fernández verwacht dat Noord-Amerika binnen tien jaar meer
inwoners zal hebben die Spaans spreken, dan dat er inwoners zullen zijn die Engels
spreken.
De Amerikaanse staten waar het meest Spaans gesproken wordt, zijn Arizona,
Texas, Florida, Californië en New-Mexico. Dit zijn 5 van de 8 zuidelijkste staten. Zoals
op deze kaart te zien is, grenzen vier van deze staten aan Mexico. De reden waarom
in deze staten het meest in deze staten Spaans gesproken wordt, kan te maken
hebben met de immigranten die vanuit Mexico naar de Verenigde Staten komen.

Bron: MyMaps, aangepast
Van links naar rechts: Californië, Arizona, New Mexico, Texas, Florida.

Verder schetst Fernández dat het Spaans de voertaal is binnen 21 landen, en dat
wereldwijd 22 miljoen studenten Spaans aan het leren zijn. Van die 22 miljoen
studenten komt twee derde uit de Verenigde Staten en Brazilië.
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3.2: Bedreiging:
Francisco Moreno Fernández, directeur van Instituto Cervantes aan de universiteit
van Harvard in Amerika en tevens hoogleraar Spaanse taal en literatuur aan de
universiteit van Alcalá in Madrid, gaf tijdens een toespraak in 2018 aan dat Spaans
zeer krachtig is. Maar afgezien daarvan wordt de Spaanse taal wel ‘bedreigd’.
Zo gaf Emmanuel Macron, president van Frankrijk, in 2018 in een interview aan dat
hij van plan is het terrein van de Franse taal terug te winnen en het tot een wereldtaal
te maken, na Engels en Mandarijn en dus in plaats van Spaans.
Een andere bedreiging is het feit dat in de wetenschap en de techniek niet veel
Spaans gebruikt wordt. Daarnaast verliest het Spaans ook op economisch gebied
terrein. Tegenwoordig bezit het Spaans namelijk nog maar 6,9% van de
wereldeconomie, in tegenstelling tot Engeland met 55% en China met 18,2%.

3.3: Spaanse invloed in de wereld:
In 21 landen over de hele wereld, is Spaans de voertaal. Een voertaal is, volgens de
Dikke van Dale, een taal waarin men gesprekken voert, met name in het onderwijs
en in het verkeer, maar ook bij onderhandelingen. Zo zijn er wereldwijd 75 miljoen
mensen die de Spaanse taal goed genoeg beheersen om zich te kunnen redden in
het Spaans. Dit zijn de tweede taal sprekers.
Spanjaarden hebben over het hele Spaanse Rijk het katholicisme verspreid. Veel
veroverde volken werden bekeerd tot het christendom. In de voormalige koloniën
van het Spaans Rijk overheerst het christendom, en mede daardoor is het
christendom de grootste godsdienst ter wereld.
Wereldwijd wordt de literatuur, de kunst en de wetenschap beïnvloed door de
Spaanse en Latijns-Amerikaanse cultuur. Als men denkt aan kunst wordt al snel ook
gedacht aan Picasso en Dalí. Ook is één van de meest vertaalde boeken ter wereld
een Spaanstalig boek, namelijk El Ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha
van Miguel Cervantes. Het boek is vertaald in meer dan 145 talen.

3.4: Spaanse invloed in Nederland:
In de 16e eeuw werden de Nederlanden, Nederland, België en Luxemburg,
overheerst door Spanje. Tijdens de Tachtigjarige Oorlog (1568-1648) probeerde
Nederland zich ‘los te vechten’ en na 80 jaar was Nederland eindelijk los van Spanje
en werd het een zelfstandige republiek. Spanje was in die tijd al katholiek, en
Nederland wilde juist protestants zijn. Een groot deel van de Nederlanden, vooral
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het noorden, verzette zich fel tegen de Spaanse overheersing. Het zuiden, Brabant,
Limburg en België, was daar iets minder fel in. En nu zijn Brabant en Limburg nog
steeds voornamelijk katholiek, meer dan de andere Nederlandse provincies. Dit zou
dus beïnvloed kunnen zijn door de overheersing van het katholieke Spanje tijdens
de Tachtigjarige Oorlog. Mede doordat de Hollanders zich fel tegen de
Spanjaarden verzetten, zijn er niet veel Spaanse invloeden uit die periode terug te
vinden.
In de Nederlandse taal worden wel enkele Spaanse leenwoorden gebruikt. Enkele
voorbeelden: avocado, alligator, cacao, chocolade, commando, conquistador,
coyote, guerrilla, lasso, paella, poncho, salsa, siësta, sombrero, tapas, tomaat.
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4. Waar komt de populariteit van Spaans vandaan?
4.1: Spaans op Nederlandse scholen:
Het Instituto Cervantes is een non-profitorganisatie en is opgericht in 1991 door het
Spaanse ministerie van Buitenlandse Zaken. Het heeft vestigingen in landen over de
hele wereld. Het doel van Cervantes is de Spaanse taal en de cultuur van Spanje en
Spaanssprekende landen wereldwijd te verspreiden en te promoten. Op dit
moment heeft het instituut in totaal 90 centra in 45 landen.
In Nederland is één centrum van Instituto Cervantes, dat is gevestigd in Utrecht. Ze
bieden cursussen Spaans aan en organiseren examens voor het DELE-diploma
(Diplomas de Español como Lengua Extranjera). Dit is een diploma voor Spaans als
vreemde taal. Jaarlijks zijn er in Nederland ruim 100.000 studenten die zich
inschrijven bij Cervantes.
Verder zorgt het instituut ervoor dat de lesmethodes voor Spaans gemoderniseerd
worden en organiseren ze verschillende culturele activiteiten, zoals concerten,
debatten en workshops.
Volgens het Nederlandse Instituto Cervantes is één van de redenen dat steeds meer
mensen in Nederland Spaans willen leren, dat bij veel studies de universiteiten en
hogescholen ervan uit gaan dat de studenten al een woordje Spaans kunnen.
Voorbeelden van dergelijke studies zijn: business, culturele studies, internationale
studies, wetenschappelijke studies en de hotelschool.
Ook gaan steeds meer Nederlandse bedrijven zakendoen op internationaal niveau.
Sollicitanten die het Spaans beheersen, hebben dus een groot voordeel in het
verkrijgen van banen bij zulke bedrijven.
Op het gebied van internationale communicatie is Spaans de tweede meest
gebruikte taal. Dit is ook een reden waarom steeds meer mensen Spaans willen
leren.
Verder stelt het Nederlandse Instituto Cervantes dat steeds meer middelbare
scholen hun leerlingen de mogelijkheid geven Spaanse lessen te volgen en er
examen in te doen. Dit voegt kwaliteit en prestige toe, aan zowel de studenten als
aan de school. Nog maar 15 jaar geleden begon men op basisscholen het vak
Spaans als ‘hobbyvak’ aan te bieden. Dit werd gegeven aan een kleine groep
‘slimmere’ kinderen, bijvoorbeeld in een Plusklas of met extra werk tijdens de lessen
zoals Levelwerk, of zelfs ná schooltijd. Echter, op dit moment is het op middelbare
scholen een populair keuzevak voor zowel havo als voor vwo. Het aantal leerlingen
dat Spaans kiest, als verplichte tweede modern vreemde taal op het vwo, is de
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laatste jaren dan ook snel gegroeid. Ook wordt het op verschillende scholen alleen
nog in de bovenbouw gegeven als een zogenaamd ‘startersvak’, of Spaans
elementair, dat is als het ware een lager niveau Spaans.
Als Spaans in Nederland dezelfde status zou hebben als Frans en Duits, en het dus
ook standaard in de onderbouw zou worden gegeven, zou het veruit de populairste
taal zijn.
Uit gegevens van de Cito, het Centraal Instituut voor Toetsontwikkeling, zijn er elk
jaar weer meer studenten die het Spaans examen maken, zowel op vmbo als op
havo en vwo. Hieronder zijn de gegevens van Cito weergegeven in een grafiek,
vanaf schooljaar 2011-2012 tot en met schooljaar 2016-2017. Van het vmbo zijn
alleen het aantal leerlingen dat eindexamen in Spaans elementair deed
weergegeven.
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Bron: Cito

In de grafieken van havo en vwo zijn per jaar weergegeven hoeveel leerlingen er in
totaal het eindexamen Spaans aflegden, hoeveel daarvan Spaans elementair deden
en hoeveel leerlingen het Centrale Examen maakten. Spaans elementair wordt
alleen als schoolexamen gegeven.
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4.1.1: Waarom Spaans leren?:
Er zijn verschillende redenen te noemen waarom mensen Spaans willen leren. Zo
is een veelvoorkomende reden dat iemand die Spaans spreekt, wereldwijd met
500 miljoen mensen kan communiceren. Spaans is namelijk op het gebied van
internationale communicatie de tweede meest gebruikte taal, na Engels. Ook is
het, net als het Engels, een wereldtaal waarmee men in veel landen terecht kan,
vooral in Latijns-Amerika.

Bron: Duolingo
Het percentage van Duolingo-gebruikers die Spaans leren, per land.

Verder neemt de populariteit van veel Latijns-Amerikaanse landen weer toe, nadat
deze landen met economische crises en burgeroorlogen te kampen hadden. Er is
zowel economische als politieke groei en de landen maken nu deel uit van de
internationale handel. Dit is voor veel zakenmensen één van de redenen om
Spaans te leren, zodat er ook met deze landen handel gedreven kan worden.
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4.1.2: Waar in Europa wil men Spaans leren?:

Bron: jakubmarian.com

Jakub Marian is een Tsjechische taal- en wiskundige. Hij heeft in 27 landen aan
jongvolwassenen, in de leeftijdscategorie 15 tot 30 jaar, gevraagd welke nieuwe taal
zij zouden willen leren. In 18 van de 27 landen, 67% dus, gaf ongeveer tussen 3040% van de ondervraagden aan Spaans te willen leren. In Spanje en in Portugal,
maar ook in Roemenië, Kroatië, Slovenië en Letland, antwoordde gemiddeld 35
procent liever Duits te leren. Verder werd in Tsjechië en Litouwen voor Frans
gekozen. En op Cyprus stemde 12% voor Russisch. Hieruit blijkt dat Spaans in
Europa behoorlijk populair is, omdat veel mensen het zouden willen leren.
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4.2: Spaanse cultuur:
Met het verspreiden van de Spaanse taal in de 16e eeuw werd natuurlijk ook de
cultuur verspreid, zoals de godsdienst, tradities en gewoonten en eten. Ook nu
nog, met de toegang tot het internet, wordt de Spaanse cultuur verspreid. Denk
hierbij aan liedjes op YouTube, social media als Instagram en Facebook en
verscheidene nieuwssites.

4.2.1: Spaanse hits:
Bekende Spaanse hits die over de hele wereld geluisterd worden, zijn niet alleen
van deze tijd. In 1987 bracht de muziekgroep Gipsy Kings het nummer ‘Bomboléo’
uit. De band werd in een klap wereldberoemd. Nog steeds wordt dit lied veel
gedraaid op de radio. ‘Macarena’ van Los del Río uit 1993 en ‘Salsa Tequila’ van
Anders Nilsen uit 2014 zijn voorbeelden van grote Spaanstalige zomerhits. Deze
nummers zijn vooralsnog elke zomer op de radio te horen.
Tegenwoordig zijn er steeds meer artiesten die Spaanse hits maken of die gaan
samenwerken met Spaanse topartiesten. Spaanssprekende zangers en zangeressen
als Enrique Iglesias, Shakira, Luis Fonsi, Alvaro Soler, Jennifer Lopez, Ricky Martin en
Gloria Estefan maakten bekende Spaanstalige liedjes. Luis Fonsi heeft ook enkele
nummers gemaakt met Engelstalige artiesten, zoals ‘Despacito’ met Justin Bieber,
welbekend, en ‘Échame la culpa’ met Demi Lovato.
Doordat Spaanstalige liedjes worden opgenomen met grote namen als Justin
Bieber, die gewoonlijk alleen Engels zingt, worden meer mensen bereikt, door de
grote invloedsfeer die zulke artiesten opgebouwd hebben.
Ook zijn er, vooral in Amerika, veel christelijke zangers, zangeressen en bands die
hun nummers vertalen naar het Spaans om zo meer mensen te bereiken.

4.2.2: Spaanse films/series:
Volgens RTL Boulevard maakte Netfilx woensdag 6 februari 2019 bekend dat er vijf
nieuwe Spaanse series in aantocht zijn. Met deze vijf nieuw series heeft Netflix in
totaal elf series in Spanje ontwikkelt en geproduceerd.
Op bijvoorbeeld Netflix, een Amerikaanse streamingdienst, zijn er zeer populaire
Spaanse series, zoals Narcos, La casa de Papel, Casa de Vecina, 7 años, El bar, Las
chicas del cable. Vooral La casa de Papel doet het goed, want het is de populairste
niet-Engelstalige serie van Netflix.
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4.2.3: Spaans eten:
Ook bepaalde gerechten uit Spanje zijn in Nederland en in veel andere landen
populair. Denk aan paella, tapas en churros. Maar ook Mexicaanse gerechten, zoals
taco’s, burrito’s en tortilla’s, die oorspronkelijk uit Spanje komen, zijn welbekend en
zeer geliefd.
Naar schatting zijn er 13.000 Spaanse restaurants, maar er zijn ook restaurants die
gespecialiseerd zijn in tapas, zoals La Cubanita.

4.2.4: Sport:
Voetbal is de nationale sport in Spanje. De Primera División, de Spaanse Eerste
Divisie, ook wel La Liga genoemd, wordt dan ook gezien als een van de sterkste ter
wereld. Tevens is het stadion van FC Barcelona het grootste stadion van Europa
Bekende Spaanse voetbalclubs in La Liga, de Eerste Divisie in Spanje, zijn FC
Barcelona, Real Madrid, Atlético Madrid, Valencia CF en Sevilla FC. Maar dus ook in
Nederland en andere landen buiten Spanje wordt het Spaanse voetbal veel
gevolgd.
In Nederland zijn ook verscheidene Spaanse dansen populair. Denk hierbij aan de
Flamenco, een combinatie van dans, gitaarspel, zang en handgeklap. Ook zijn de
Tango en de Salsa voorbeelden van dansen met een Spaanse achtergrond.

4.3: Vakantieland:
Spanje is een zeer populair vakantieland. Dit is zo’n beetje begonnen in de jaren
zestig en zeventig van de vorige eeuw, toen de Spaanse costa’s zich vol lieten
stromen met toeristen. Hierdoor hebben deze kusten een heus imago opgebouwd,
waar veel grote hotels te vinden zijn. Ook populaire Spaanse eilanden om op
vakantie te gaan, zijn Gran Canaria, Ibiza, Mallorca, Tenerife.
Toch zijn de laatste tijd juist de rustigere vakantieplekken in Spanje meer in trek bij
bepaalde toeristen. Zij willen juist genieten van het rustige leven in Spanje.
Dat steeds meer mensen naar Spanje op vakantie gaan, kan ook een reden zijn dat
mensen Spaans willen leren. Dan kunnen ze zich verstaanbaar maken in Spanje en
als ze op vakantie gaan naar Latijns-Amerika, ook daar.
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5. Enquête
Voor de leerlingen bij mij op school die het vak Spaans volgen heb ik een enquête
gemaakt. Ik heb daarin de volgende zeven vragen gesteld:
1. Wat is je geslacht?
2. Hoe oud ben je?
3. In welke klas zit je?
4. Waarom heb je voor Spaans gekozen?
a. Mijn familie is Spaans:
b. Ik moest iets kiezen, in plaats van Frans/Duits:
c. Leuk vakantieland:
d. Ik vind het een mooie taal:
e. Ik vind talen leuk:
f. Omdat het een wereldtaal is:
g. Ik ga later iets doen waar ik Spaans voor nodig heb:
h. Anders:
5. Wil je Spaans blijven doen? Of ga je het laten vallen zodra het kan? Leg uit
waarom wel of waarom niet.
6. Wat merk je in Nederland van Spaans/Spanje? Denk hierbij aan Spaanse
films, series, liedjes, bands/artiesten, leenwoorden (zoals siësta), gebouwen,
eten, andere invloeden etc. Wees alsjeblieft zo uitgebreid mogelijk, schrijf
zoveel mogelijk op.
7. Nu heb ik nog een laatste vraag over wereldtalen: waar moet een taal volgens
jou aan voldoen om tot de wereldtalen gerekend te worden?
Door een technisch probleem heb ik niet de reacties van alle leerlingen die Spaans
volgen bij mij op school binnengekregen. Echter, de 143 reacties die ik wel
gekregen heb, heb ik verwerkt. Dit maakt de enquête wel minder representatief.
Hieronder ga ik de vragen toelichten en geef ik een overzicht van de uitkomsten van
de reacties die ik tot mijn beschikking heb.

5.1: Geslacht:
In mijn eigen Spaanse klas is de verhouding tussen jongens en meisjes met 16
meisjes tegenover 4 jongens niet in evenwicht. Ik wilde weten of dit representatief
is voor alle leerlingen die Spaans volgen bij mij op school. Mijn verwachting was dat
er op onze school meer meisjes zijn die Spaanse les volgen dan jongens. Uit de
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enquête blijkt dat 31% van de ondervraagden jongen is en 69% meisje. Van de in
totaal 143 ondervraagden waren er namelijk 44 jongen en 99 meisje. Ook mijn
docente Spaans heeft te kennen gegeven dat er over het algemeen meer meisjes
dan jongens zijn die bij ons op school Spaans kiezen. Volgens haar zijn meisjes
taliger dan jongens en zijn meisjes meer bereid moeite te doen voor een taal.
Jongens hebben juist het gevoel dat ze een taal móéten kiezen. Daarom kiezen ze
eerder voor Duits, omdat het Duits verwant is aan het Nederlands en daardoor
makkelijker is.

5.2: Leeftijd:
Veruit de meeste leerlingen die de vragenlijst ingevuld hebben, waren 13 jaar oud.
Dit waren 70 leerlingen. Maar dit is niet representatief voor de hele school, omdat
ik niet genoeg gegevens heb over alle leerlingen die Spaans volgen in elk leerjaar.

5.3: Klas:
Het eerste jaar van de middelbare school is verdeeld in drie blokken. De
eersteklassers krijgen dan elk blok een andere vreemde taal: Duits, Frans of Spaans.
Na het eerste jaar hebben ze alle drie de talen gehad en moeten ze er twee kiezen
voor de tweede en derde klas. Daarom denk ik dat er meer leerlingen uit de
onderbouw Spaans volgen dan leerlingen uit de bovenbouw.
Van de 143 leerlingen die ik ondervraagd heb, zitten er 93 in de onderbouw en 50
in de bovenbouw. Ondanks dat ik dit niet kan vergelijken met de werkelijke
aantallen, denk ik dat dit wel representatief is en dat in de onderbouw meer
leerlingen zitten die Spaans hebben dan in de bovenbouw. Dit komt doordat het in
de onderbouw verplicht is 2 van de 3 vreemde talen te hebben. Vanaf de 4e klas is
nog maar 1 van deze talen verplicht. Voor de leerlingen op het gymnasium geldt dit
overigens niet, aangezien zij Latijn of Grieks volgen.
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5.4: Waarom heb je voor Spaans gekozen?:
Bij deze vraag leek het me het beste om een meerkeuzevraag te doen, zodat ik een
overzichtelijker antwoord zou krijgen. En omdat het een meerkeuzevraag is, heb ik
bij deze vraag 300 reacties gekregen.
De opties waar de leerlingen uit konden kiezen, waren:
a. Mijn familie is Spaans:
b. Ik moest iets kiezen, in plaats van Frans/Duits:
c. Leuk vakantieland:
d. Ik vind het een mooie taal:
e. Ik vind talen leuk:
f. Omdat het een wereldtaal is:
g. Ik ga later iets doen waar ik Spaans voor nodig heb:
h. Anders:

Bron: Enquête SurveyMonkey, aangepast

Ik had niet verwacht dat er 13 leerlingen zouden zijn die Spaanse familie hebben.
Mijn verwachting was dat er veel leerlingen voor Spaans zouden kiezen, omdat ze
niet voor Frans of Duits wilden kiezen. Dit was het geval voor 33,6%. Wat mij ook
verraste was dat 45,5% van de leerlingen zei voor Spaans gekozen te hebben,
omdat het een wereldtaal is. Ik had dit niet verwacht, omdat ik zelf, voordat ik aan
dit werkstuk begon, nog niet echt beseft had dat Spaans een wereldtaal is. Blijkbaar
hadden deze 65 leerlingen wel dat besef. Dit kan overigens ook komen, omdat ze
wisten dat mijn profielwerkstuk over Spaans als wereldtaal ging en dat ze daardoor
beïnvloed zijn. Er was een enkeling die koos voor Spaans vanwege de uitwisseling
die de 4e klas met Spaanse leerlingen doet en voor 3 leerlingen was de reden voor
Spaans te kiezen, omdat ze het jaar ervoor eindigen met een goed cijfer voor
Spaans. Slechts 2,8% heeft Spaans gekozen, omdat ze dat nodig hebben voor later.
Wellicht is een reden voor dit lage percentage dat veel leerlingen nog niet met hun
vervolgopleiding bezig zijn.
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5.5: Wil je Spaans blijven doen of laten vallen?:
Bij het verwerken van de gegevens bij deze vraag maak ik onderscheid tussen de
onderbouw en de bovenbouw, aangezien de onderbouw Spaans pas ná de derde
klas kan laten vallen en de bovenbouw het vak moet houden tot de examens. Van
de leerlingen van de onderbouw heb ik 93 reacties ontvangen en van de
bovenbouwleerlingen 50 reacties.

5.5.1: Onderbouw:
Er waren 64 van de 93 leerlingen die aangaven Spaans te willen blijven doen. Ze
willen in de derde klas dus kiezen voor Spaans. Dit is met 68,8% ruim twee derde.
Verder gaven 15 leerlingen aan dat ze Spaans willen laten vallen, omdat ze het te
moeilijk vinden of omdat ze voor een andere vreemde taal gaan kiezen. Dit komt
neer op 16,1%. 14 leerlingen, 15,1%, waren er nog niet over uit of ze door wilden
gaan met Spaans of het wilden laten vallen.

5.5.2: Bovenbouw:
Van de leerlingen uit de bovenbouw heb ik 50 reacties gekregen, waarvan 66%
aangaf Spaans tot de examens te willen blijven doen. Dit waren 33 leerlingen, die
misschien na hun middelbare school iets met Spaans wilden doen. Een vijfde gaf
aan te willen stoppen met Spaans, maar dat dat niet kan, omdat ze het tot de
examens moeten blijven doen. De overige 7 leerlingen wilden na de examens
sowieso niets met Spaans gaan doen, omdat het voor deze 14% niet bij hun
vervolgopleiding past en hun interesses ergens anders liggen.

5.6: Is Spaans merkbaar in Nederland?:
Omdat ik wilde weten wat de leerlingen merken van Spanje en Spaanse invloeden
in Nederland, leek het mij een goed idee deze vraag aan de leerlingen te stellen. Ik
heb veel bruikbare reacties gekregen.
Veel leerlingen benoemden etenswaren die oorspronkelijk uit Spanje komen, zoals
tapas, paella, churros, taco’s, tortilla’s en burrito’s. Een voorbeeld van een restaurant
dat een aantal keer genoemd werd was La Cubanita. Dit is een tapasrestaurant. Dit
is een goed voorbeeld van de Spaanse invloed hier in Nederland.
In de reacties las ik ook veel opmerkingen over Spaanse films en series, die vooral
via Netflix bekeken worden. Voorbeelden die gegeven werden waren La casa de
Papel, Casa de Vecina, Narcos, Elite, 7 años en El bar.
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Ook de muziek is een populair middel om Spaans te verspreiden over de wereld.
Artiesten die door de leerlingen veel genoemd werden, zijn J. Balvin, Alvaro Soler,
Enrique Iglesia en Daddy Yankee.
Voorbeelden van leenwoorden die ik gekregen heb, zijn alligator, lasso, guerrilla,
tomaat en adios. En natuurlijk ook via het nieuws krijgen we invloeden uit Spanje.

5.7: Aan welke eisen zou een wereldtaal moeten voldoen?:
Mijn laatste vraag was aan welke eisen een taal volgens de leerlingen moet voldoen
om een wereldtaal te zijn. Ik wilde namelijk graag weten hoe zij tegen een wereldtaal
aankijken. Hierbij heb ik veel reacties gekregen, in totaal 219.

Legenda:

❐ 1. Het moet een makkelijke taal
zijn:
❐ 2. Het moet in veel verschillende
landen gesproken worden:
❐ 3. Het moet door veel mensen
gesproken worden:
❐ 4. Het moet op scholen als vak
worden gegeven:
❐ 5. Overig:

5.7.1: Het moet een makkelijke taal zijn:
Volgens 29% van de leerlingen is een taal makkelijk als het een ‘gewoon’ alfabet
heeft, dus niet letters als bijvoorbeeld het Russische of het Grieks alfabet en geen
karakters zoals het Chinees en het Japans hebben. Verder moet de grammatica
eenvoudig zijn zonder onregelmatigheden bij de werkwoorden en moeten de
woorden makkelijk te spellen zijn en geen rare trema’s of accenten bevatten.

5.7.2: Het moet in veel landen gesproken worden:
Een kwart van de leerlingen vond dat de taal in veel landen, verspreid over de hele
wereld, gesproken moet worden. Er waren ook een paar leerlingen die vonden dat
de taal per werelddeel in minimaal 2 landen gesproken moet worden, dat 10% van
de wereld de taal moet spreken of dat het in minimaal 30 landen een voertaal moet
zijn.
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5.7.3: Het moet door veel mensen gesproken worden:
Ook vinden de leerlingen dat de taal door veel mensen gesproken moet worden en
dat een groot deel van de mensen de taal moet kennen.

5.7.4: Het moet op scholen als vak worden gegeven:
Verder vindt 7% van de leerlingen dat mensen overal op de wereld de
mogelijkheid moeten hebben de taal te leren en dat veel kinderen het al op de
basisschool leren.

5.7.5: Overig:
In dit kopje worden alle eisen weergegeven die niet in één van de bovengenoemde
groepen te plaatsen zijn. Zo was er iemand die vond dat iedereen wel een woordje
van de taal moet kennen of in ieder geval enkele woorden af kan leiden van zijn/haar
moedertaal. Of dat de taal een grote invloed moet hebben in de media, in de
wereldhandel en -politiek en in de communicatie. Verder moet een wereldtaal
belangrijk zijn voor de wereld, algemeen geaccepteerd zijn en in veel grote en
belangrijke landen gesproken worden.
Er waren ook een paar leerlingen die vonden dat het oorspronkelijke taalgebied
groot en bekend moest zijn en dat er veel toeristen naartoe gaan.
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6. Conclusie
De hoofdvraag van dit werkstuk is ‘Waarom is Spaans een wereldtaal?’. Ik heb vier
deelvragen gesteld: ‘Hoe ontwikkelt een taal zich tot een wereldtaal?’, ‘Hoe is
Spaans een wereldtaal geworden?’, ‘Hoe zal Spaans een wereldtaal blijven?’ en
‘Waar komt de populariteit van Spaans vandaan?’. Hieronder zal ik per deelvraag
een conclusie geven, gevolgd door een algemene conclusie:

6.1: Hoe ontwikkelt een taal zich tot een wereldtaal?:
Een taal ontwikkelt zich tot een wereldtaal wanneer de taal, door middel van
bijvoorbeeld kolonisatie en handel, verspreid is geraakt over de hele wereld. Deze
wordt dan gesproken door veel mensen en in veel landen. Wereldwijd op
economisch en politiek gebied moet de taal veel invloed hebben gekregen.

6.2: Hoe is Spaans een wereldtaal geworden?:
Omdat Columbus in naam van Spanje het continent Amerika ontdekte, werd de
Spaanse cultuur als eerste Europese cultuur in de koloniën in Amerika verspreid.
Deze Spaanse koloniën telden veel bewoners en nadat die koloniën onafhankelijk
waren geworden, bleven deze nieuw-ontstane landen de Spaanse cultuur van hun
voormalige bezetter behouden. Zo bleef een groot deel van de bevolking onder
invloed van de Spaanse cultuur.

6.3: Zal Spaans een wereldtaal blijven?:
Aangezien het Spaans steeds meer moedertaalsprekers krijgt en het Spaans nu
eenmaal niet meer weg te denken is uit de wereldhandel en -politiek, zal het als taal
een belangrijke functie behouden en dus een wereldtaal blijven.
En aangezien een groot deel van de wereldbevolking afstamt van de voormalige
Spaanse koloniën, zullen er veel moedertaalsprekers blijven.

6.4: Waar komt de populariteit van Spaans vandaan?:
Door middel van het internet staat de hele wereld in verbinding met elkaar en is het
makkelijk invloeden van onder andere Spanje tot je te krijgen. De muziek is een
goed middel om invloeden over te brengen, zo ook bij het Spaans.
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6.5: Waarom is Spaans een wereldtaal?:
En dan nu de algemene conclusie. Al het boven genoemde in acht nemend, is
Spaans een wereldtaal, omdat het over de hele wereld verspreid is, het veel
moedertaalsprekers

heeft

en

in

de

toekomst

alleen

nog

maar

meer

moedertaalsprekers zal hebben. Ook krijgt de taal steeds meer tweede taal
sprekers, omdat veel mensen Spaans leren. Veel internationale organisaties
gebruiken juist daarom ook Spaans, om zo meer mensen te kunnen bereiken.
Spanje zelf is op zich ook een groot en invloedrijk land in Europa, maar ook
daarbuiten. Op gebied van economie, politiek en cultuur heeft Spaans grote
invloed. Dit alles heeft ertoe bijgedragen dat Spaans een grote wereldtaal is
geworden.

7. Nawoord
Het maken van mijn profielwerkstuk over ‘Spaans als wereldtaal’, vond ik heel leuk
en interessant. Hierbij heb ik geschiedenis en talen moeten combineren, twee
onderwerpen die mij zeer interesseren. Ik heb veel nieuwe dingen geleerd. Onder
andere over Columbus en de kolonisatie van Amerika, waar ik nog niet veel over
wist. En ik heb geleerd wat Spaans en Engels met elkaar gemeen hebben, maar
ook de gelijkenissen tussen Spaans en Latijn ontdekt.
In het begin van het proces had ik moeite een start te maken. Toen ik eenmaal
begonnen was, kreeg het verslag beetje bij beetje meer vorm. Gaandeweg merkte
ik dat als ik eenmaal bezig was, ik makkelijk langere tijd door kon gaan. In de
weken voordat ik de voorlopige versie in moest leveren, had ik nog helemaal niet
veel, dus begon ik een beetje te stressen of ik wel genoeg had en of dat wat ik had
wel goed zou zijn. Wat ik lastig vond, was juiste en nuttige bronnen vinden en
hieruit de juiste informatie halen. Nadat ik het voorlopige verslag had ingeleverd,
besefte ik dat ik echt meer moest doen, want de einddatum zou snel dichterbij
komen en ik had nog steeds niet veel. Sindsdien heb ik bijna elke dag wel een
paar uur besteed aan mijn profielwerkstuk. En ik ben erg trots op het eindresultaat.
Nu aan het eind gekomen van mijn profielwerkstuk, wil ik mijn begeleidster,
mevrouw Alzueta, bedanken voor haar goede begeleiding, tijd en nuttige
feedback.
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9. Bijlage
9.1: Plan van aanpak:

Onderzoek:
Aan mensen vragen waarom ze voor Spaans gekozen hebben; bij ons op school?
bv enquête
Misschien een enquête maken om mensen (buiten school) te vragen wat ze weten
over Spanje en hoe ze dit weten, om te kijken hoe populair het is bij die mensen.
Dan uiteindelijk dit uitwerken, en misschien beredeneren waarom een bepaalde
uitslag zo is. Van tevoren verwachting opschrijven, en dan vergelijken met de
uitkomst om te kijken wat de verschillen zijn. Goed over vragen nadenken en ook
specifieke vragen, niet open vragen.
Wat is de nummer 1 wereldtaal volgens u?
Wat vindt u dat de wereldtaal zou moeten zijn?
Wat weet u over ‘Spaans’ (als cultuur/taal/land)
Zou u het terecht vinden als Spaans (de nieuwe) wereldtaal is/wordt?
Vindt u dat iedereen op school Spaans moet leren, naast/ipv Engels?
Vorm verslag:
In het verslag nader ingaan op wereldtaal in het algemeen, en op Spaans in het
algemeen. Dan specifiekere punten uitwerken, zoals geschiedenis en
verspreiding. Misschien ook deze punten terugvragen bij de enquête?
Ik wil beginnen met algemene informatie, dan ingaan op ‘wereldtaal’ (en misschien
‘Engels’ een beetje) en dan over op ‘Spaans (als wereldtaal)’. Na deze informatie
wil ik de enquête bespreken, en dan dat uitwerken en bespreken.
Doel:
Ik wil zelf meer leren over Spaans en wereldtalen, maar ook hoe men ertegen aan
kijkt en hoeveel de gemiddelde persoon/Nederlander hierover weet.
Informatie:
Informatie voornamelijk via internet verzamelen. Verder uit de enquête, en
misschien wat boeken raadplegen.
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9.2: Logboek
datum
- 16 sep.-18

tijd
1 uur

vr 28 sep.-18

1 uur

ma 22 okt.-18

1 uur

di 23 okt.-18

1 uur

vr 26 okt.-18

1 uur

za 27 okt.-18
ma 29 okt.-18
di 6 nov.-18

0,5 uur
1,5 uur
1,5 uur

zo 11 nov.-18
za 24 nov.-18
zo 2 dec.-18
vr 28 dec.-18
wo 2 jan.-19

0,5 uur
1,5 uur
0,5 uur
1 uur
2 uur

do 3 jan.-19
vr 4 jan.-19
ma 7 jan.-19
di 8 jan.-19

3 uur
1 uur
2 uur
1,5 uur

wo 9 jan.-19

2 uur

vr 11 jan.-19

3 uur

za 12 jan.-19
zo 13 jan.-19

3 uur
4 uur

wo 16 jan.-19

1 uur

vr 18 jan.-19

1 uur

za 19 jan.-19

2,5 uur

oriëntatie + plan
van aanpak
inleiding op
Wereldtaal.
‘wereldtaal’
uitwerken
‘wereldtaal’
uitwerken
‘Engels als
wereldtaal’

Spaanse hits +
Mandarijn
Spaanse Invloed
algemeen
populariteit
invloed SP in NL
invloed, mail
naar Cervantes
gestuurd
kolonisatie GB

enquête gestart
+ mails gestuurd
naar Cito en
LevendeTalen
enquête
ontvangen
voorlopige
versie
Wereldtaal +
Columbus +
Mexico
enquête
verwerken
enquête
verwerken
Ethnologue +
reizen Columbus

In totaal 115 uur en 10156 woorden.
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datum
zo 20 jan.-19

tijd
2 uur

vr 25 jan.-19
za 26 jan.-19

2,5 uur
3 uur

zo 27 jan.-19
ma 28 jan.-19

3 uur
1,5 uur

di 29 jan.-19
wo 30 jan.-19

3,5 uur
3,5 uur

do 31 jan.-19

2 uur

vr 1 feb.-19

0,5 uur

za 2 feb.-19

4,5 uur

zo 3 feb.-19
di 5 feb.-19

5 uur
3 uur

wo 6 feb.-19
do 7 feb.-19
vr 8 feb.-19
za 9 feb.-19
zo 10 feb.-19
ma 11 feb.-19
di 12 feb.-19

2,5 uur
2,5 uur
0,5 uur
1,5 uur
4,5 uur
1,5 uur
4,5 uur

wo 13 feb.-19

3 uur

do 14 feb.-19
vr 15 feb.-19
za 16 feb.-19
zo 17 feb.-19

6 uur
5,5 uur
6 uur
5 uur

enquête
verwerken
Spaans in de VS
kaarten +
Spaans
imperialisme
wereldbevolking
wereldbevolking
+ Romeinse Rijk
enquête
verwerken +
landen Engels
en Spaans
officiële taal
lingua franca +
enquête
verwerken
kolonisatie
Amerika
kolonisatie
Amerika +
kaarten hst 2
enquête
verwerken

bronnenlijst
voorblad +
opmaak +
algemeen
enquête
verwerken
bronnenlijst
afmaken
afmaken
afmaken +
inleveren

