
Over 'Sisters', talen en cijfers 
 
Een paar jaar geleden kwam ik in een boek een fascinerende lijst tegen met ongeveer 7000 
talen die er over de wereld gesproken worden. Het viel mij op dat vele talen beginnen met 
letter 'M' (843). Toen ik de lijst nader bestudeerde, bleek dat zelfs 391 talen beginnen met de 
letters 'MA'.  
Wat zou dit betekenen? Ik vermoed dat deze vraag samenhangt over de oorsprong van taal, 
het zou kunnen verwijzen naar een oertaal, de stamboom van waaruit alle talen zijn ontstaan. 
In de linguistiek zijn er vele interessante gedachten hierover die ik niet kan vatten zonder 
intensieve studie. Voorlopig heb ik genoeg aan het begrip 'taalfamilies' en het zoeken naar 
verwantschappen tussen wereldtalen. Het feit dat er 391 talen bestaan die met 'MA' beginnen 
moet hier op een of andere manier mee te maken hebben. Uit deze lijst heb ik vier talen 
gekozen voor de serie 'Sisters': Mandarin, Malayalam, Maithili en Malagasy, zoals de talen 
heten in het Engels. Hieronder iets over deze talen. 
 
Mandarin kennen veel mensen als de officiële taal van China, of standaard chinees. Het 
woord 'mandarin' betekent eigenlijk hoge ambtenaar uit de tijd van de Chinese dynastieën. 
Het waren de Jezuïeten geweest die in de 16e eeuw de naam gaven aan de taal. Het 
Mandarijn is de moedertaal van ongeveer 845 miljoen mensen, maar wereldwijd wordt het 
door meer dan 1.300 miljoen mensen gesproken. Het is de taal die de meeste mensen op de 
wereld spreken. 
Het woord 'Malayalam' viel mij op omdat het een palindroom is. Malayalam is de officiële taal 
van de zuidwestelijke Indiase staat Kerala. Het heeft een eigen schrift en wordt gesproken 
door 36 miljoen mensen.  
De taal Maithili wordt door ongeveer 35 miljoen mensen gesproken, vooral in de staat Bihar 
in het oostelijk gedeelte van India en in de regio Terai van Nepal. Als letterbeeld heeft het 
woord drie 'i-s' in tegenstelling tot de andere drie talen uit deze serie. 
Malagasy is de officiële taal van Madagaskar, een eiland aan de Zuidoost kust van Afrika. De 
inwoners van Madagaskar heten ook Malagasy; er spreken ongeveer 14 miljoen mensen de 
taal. Madagaskar was een Franse kolonie; het zijn Europeanen geweest die het eiland de 
naam 'Madagaskar' hebben gegeven, onder deze naam komt het in de logboeken van Marco 
Polo voor. Maar lang voor die tijd, zo'n 2000 jaar geleden, kwamen de eerste inwoners naar 
het eiland vanuit het oosten van Afrika en de Indonesische archipel. Het is dan ook niet 
verrassend dat 'Malagasy' als taal niet aan Afrikaanse talen verwant is, maar tot de 
Austronesische talen familie hoort, zoals Indonesisch, Maleisisch of Filippijns.  
 
Hoe deze drie talen klinken weet ik niet, maar ik heb zo'n vermoeden dat het Indonesisch, 
een taal die ik wel spreek en veel Sanskriet leenwoorden kent, er doorheen klinkt. 
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