Wat is een
talenknobbel?
Een ‘talenknobbel’ is een mix van eigenschappen, waaronder analytisch vermogen (handig
om woordsoorten te kunnen herkennen), klankgeheugen (om woorden te kunnen onthouden) én karakterkenmerken. Extravert zijn helpt bijvoorbeeld om gemakkelijk gesprekjes
aan te knopen of terug te praten, iets waar je veel van leert. Fouten durven maken is ook
heel belangrijk.
Nel de Jong, taalwetenschapper verbonden aan de Vrije Universiteit in Een taal leren na je
veertigste, du schaffst das, NRC 23 februari 2018

Hoe het werkt in je brein
Gebieden in de frontaal- en temporaalkwab van de linkerhersenhelft spelen een rol bij het produceren, waarnemen en begrijpen van taal. Sommige deelgebieden in de hersenen lijken meer
gespecialiseerd in de betekenis van woorden, terwijl andere juist belangrijk zijn voor het herkennen en produceren van klanken.
Niet alleen de linker-, maar ook de rechterhersenhelft is betrokken bij taal. Bijvoorbeeld bij het
begrijpen van ambigue woorden: woorden die wel hetzelfde klinken, maar afhankelijk van de
context een andere betekenis hebben. Denk aan de
bank waar je op zit tegenover de bank waar je je
geld laat bewaren.
Hersengebieden die betrokken zijn bij taal, zijn ook
betrokken bij totaal andere, niet-taalgerelateerde
processen. De talige capaciteiten van de mens zitten niet bij elkaar in één talenknobbel, maar maken
deel uit van een complex systeem van netwerken
in het brein, verspreid over de hersenen. Dat betekent overigens niet dat elk gebied overal even
goed in is: er is wel degelijk specialisatie, zoals we
hierboven al lazen.
BRON: HTTP://WWW.TAALCANON.NL/VRAGEN/BESTAAT-ER-EEN-TALENKNOBBEL/
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Wat & Hoe in het Latijn
Nederlanders een talenknobbel?
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Nederlanders een talenknobbel?
Uit Europees onderzoek blijkt dat 91% van de Nederlanders ten minste één andere taal dan de
moedertaal spreekt, 75% spreekt twee andere talen en 35% spreekt drie andere talen. 90% van de
Nederlanders spreekt Engels, 71% Duits en 29% Frans.
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