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Lang, heel lang zijn versies van dit boek in de maak
geweest. Ook deze laatste is in de maak gebleven. De
boel is niet afgekomen.

Genie: wolvenkinderen

Terwijl er wel een heel stuk klaar is, waarin idioot veel
research en ander bloed en zweet en tranen zitten.
En volgens mij heeft dat wel degelijk prima (los) leesbare teksten opgeleverd. Die voorgoed op een ouwe
pc laten desintegreren leek me geen enkel doel dienen. Daarom voor wie het maar wil lezen deze pdf. De
mooist opgemaakte die ik ooit zag, want Daphne de
Vries en Anouk de l’Ecluse van Bureau Merkwaardig
deden de vormgeving.

Christophers talenknobbel: meer dan één taal kennen

Om te begrijpen wat nou de bedoeling was, volgt hierna de synopsis die ik voor uitgeverij Nieuw Amsterdam
schreef. Ik heb tot m’n grote genoegen in 2013/14 vijf
maanden aan dit boek kunnen werken in Wassenaar,
toen ik zoiets verrukkelijks was als journalist-in-residence bij het NIAS. Het Fonds voor Bijzondere Journalistieke Projecten geeft daar een beurs voor. Eerder
had uitgeverij Atlas vertrouwen in dit project, en droeg
er financieel aan bij.
Met dat alles was ik heel blij. Dank.
En extra veel dank aan Rik Smits voor de ontelbare opwindende uren dat we over taal hebben gepraat.
Amsterdam, juli 2020
Liesbeth Koenen

Nim Chimpsky: pratende dieren
Blinde Kelli: taal leren zonder voorbeeld
Patricia Neal: taal in je hersenen

sy n o p s i s b o e k
Werktitel: Het geval Genie en andere wonderen van
ons taalvermogen

Taal is als voetbal en het weer. Iedereen kan en wil
erover meepraten. Bij voetbal en het weer is een op
niets gebaseerde mening meestal onschuldig, maar
taal is ook het terrein van de politiek, het onderwijs
en natuurlijk bovenal het dagelijks leven. Over de ins
& outs van ons taalvermogen is de laatste tientallen
jaren heel veel aan het licht gekomen. Maar bij het kabinet of in de kroeg merk je daar meestal niet veel van.
Wat we weten, dringt maar traag door. Dat is jammer
en meer dan eens ook schadelijk.
Dat is de achtergrond bij het plan voor een boek dat
aan de hand van echte, waargebeurde gevallen een
breed, caleidoscopisch beeld schetst van de kennis
die we inmiddels hebben over taal. Via human interest,
en hier en daar ook animal interest, komen alle basics
langs. En worden de mogelijkheden en onmogelijkheden van taal duidelijk.
Vijf hoofdstukken, met vijf ‘hoofdgevallen’, elk een
kwestie verduidelijkend. Elk geval brengt vanzelf ook
andere gevallen met zich mee. Een ruw overzicht:

1. Kwestie: Tijd als doorslaggevende factor/kritieke
periode om überhaupt taal te kunnen leren.
Het geval Genie. Californië begin jaren 70 gevonden
na 13 jaar opsluiting in stilte en mishandeling. Kon wel
nog woorden leren, maar mogelijkheden heel beperkt.
De bouwprincipes, die lijken per paplepel te moeten. Hier horen ook alle ‘wolvenkinderen’ thuis: Kasper Hauser (begin 19de eeuw), Avyron jongen (1800).
Immigrantenkinderen en doven: taal vanzelf leren is
langzaam sluitend venster, subtiele dingen zijn al anders als je pas op je vijfde voor het eerst in aanraking
komt met een taal. Koreaanse adoptiekinderen. Vogels. Moeten op tijd voorbeeldliedje horen, of ze leren
het niet meer.

2. Kwestie: Menselijkheid van taal, i.h.b. van grammatica. Afbakening dus. Wat is taal, wat is communicatie.
En doet het verschil ertoe?
Het geval Nim. Nim Chimpsky, de enige aap die gebarentaal leerde en van wie ook goede documentatie
bestaat. Crux: hij leek echt zinnetjes te maken, maar
als je goed keek deed ie alleen zijn docenten na. In
elk geval daarbij iets over Washoe (’n eerdere chimp)
en Kanzi (’n latere bonobo), en de stokstaartjes (die
‘woorden’ hebben voor slang, roofvogel en nog zoiets). Plus: de verbazingwekkende taaltrucs die je duiven kunt leren, en Alex, de echt (?) pratende papegaai.
3. Kwestie: Noodzaak/rol van lichamelijke waarneming, wat is aangeboren, wat aangeleerd.
Het geval Kelli. Kelli, blindgeboren. Weet als ze 3 is zonder dat haar dat verteld is perfect het verschil tussen
kijken en zien. Hoe kan dat? Is dat aangeboren? In elk
geval daarbij Helen Keller (wereldberoemdste doofblinde), Christopher Nolan (Ierse dichter/schrijver,
totaal verlamd en spastisch, geen enkele oefening in
praten, kon toch schrijven zodra spierverslapper was
uitgevonden, voorkeur voor tactiele beschrijvingen,
verlekkerde zich zelfs in allerlei lichamelijke handelingen die hij nooit heeft kunnen voelen en uitvoeren,
rara). Blindgeborenen die toch kunnen tekenen, verbluffend goed soms. Mensen met kapotte amandelkernen (amygdala), evolutionair oud deel hersenen:
hebben aangetaste concepten van dieren en planten,
niet van auto’s of keukenvoorwerpen. Zitten die concepten diep van binnen? Homesigners: lijkt erop dat
sommige dove kinderen zonder ‘input’ samen echte
taal maken. Vgl. ook de erfenis van de slavernij: kinderen van contacttaal-sprekers maakten daar echte talen
van – creolentalen. (Bijv. Sranan tongo) Kleurendiscussie, Sapir Whorff Toontalen!
4. Kwestie: Meertaligheid, zowel met meer dan een
taal opgroeien als ze later leren. Krankzinnige eigenschap van ons taalvermogen.
Het geval Christopher. Christopher (1962), man in Londen die meer dan 20 talen spreekt maar letterlijk te
achterlijk is om zijn veters te strikken. Hij vindt talen le-

ren fantastisch. Er is een taal verzonnen, speciaal voor
hem, om meer te begrijpen van leerbaarheid. Kort
iets over andere verzonnen talen (Esperanto, Klingon,
Rolandt Tweehuysen z’n Spokaans) Daarbij: migranten, zoals die jongen in Selcuk, op z’n brommer bij de
bushalte, Turkije 1984. In accentloos Nederlands besprong hij de uitstappende toeristen. Heel anders dan
de generatie daarvoor, die sprak: Iek fijfentwientieg
jar kielierewienkel Kienkersjtraat. https://www.mpg.
de/7594339/world-atlas-languages
5. Kwestie: Taal en hersens, taal en intelligentie
Het geval Patricia. Patricia Neal, actrice en echtgenote Roald Dahl. Kreeg enorme hersenbloeding, zwanger en wel, en kon niet meer praten. Keihard regime
deed er wat aan. In elk geval daarbij: afasie van m’n
eigen vader, split-brainpatiënten (links kletst, maar de
rechter hersenhelft kan ook wel iets begrijpen). Gilles
de la Touret (tics en ongewild vloeken), dyslexie. Ook:
Phineas Gage, de man die in 1868 een staaf door zijn
kop overleefde, maar dat moest bekopen met ‘Witzelsucht’ – aldoor grappen maken, ook als het volkomen ongepast is. Verder het geval Laura. Een meisje
dat enorm graag babbelt, in mooie volzinnen, maar er
is vaak geen touw aan vast te knopen. Er is geen samenhang, ze kan niet goed een gesprek voeren. Daarbij: lijders aan William’s syndrom. Zien eruit als Mick
Jagger, praten je de oren van het hoofd, liefst met veel
chique woorden, maar ze snappen zelf nogal weinig
van wat ze zeggen. En honden lijken zo aardig te zijn
omdat ze een soort William’s syndrom hebben.

Planning, uitgave
Er komen veel foto’s en andere afbeeldingen in. In de
lopende tekst. En de plaatjes worden ook gebruikt
voor terzijdes, uitstapjes voor wie iets extra wil lezen,
aardige titbits en weetjes, extra uitleg.
Eerste hoofdstuk wordt ongeveer 12.000 woorden, de
volgende vier gemiddeld 5 à 6000. Streven is niet meer
dan 35.000 woorden.

g e n i e : wo lv e n kinderen
Stilletjes kwam ze binnenhinken bij het plaatselijke Bijstandskantoor, aan de arm van haar bijna blinde moeder. Ze leek een jaar of zes, zeven. Maar in werkelijkheid was Genie op 4 november 1970 al dertien en een
half. Dat er iets mis met haar was, viel direct op. Haar
postuur en houding waren merkwaardig. Ze had iets
van een konijntje, met haar handen die ze voor zich
hield, de vingers alsof ze over een onzichtbare reling
hingen. Praten deed ze niet.
Maar ze kwamen helemaal niet voor Genie, en ze zaten
nog verkeerd ook. Irene, haar moeder, was op zoek
naar een instantie die blinden bijstaat. Ze had nog
maar kort daarvoor de moed gevonden haar man Clark
te verlaten, en samen met Genie te vertrekken van de
Golden West Avenue in Temple City, een plaatsje bij
Los Angeles dat bekend staat om zijn jaarlijkse cameliafestival. Ze woonden er in zo’n vrijstaand, maar niet
groot huis dat in elke Amerikaanse serie voorbijkomt.
Het plaatselijke nieuws filmde het niet veel later. Dat
was nadat maatschappelijk werk erbij was gehaald,
Genie naar het ziekenhuis was gebracht en Irene en
Clark allebei waren gearresteerd op verdenking van
mishandeling van hun kind. Op de eerste verdieping
van het huis was de kamer waar Genie opgesloten had
gezeten vanaf dat ze twintig maanden oud was. Meestal was ze ook vastgebonden. Aan het lage stoeltje dat
een po als zitting had, of in het bed met kippengaas.
Van een slaapzak had haar vader een soort dwangbuis
gemaakt.

Hij verdroeg geen geluid. Er was geen radio in huis,
geen tv. Genie leerde om altijd stil te zijn. Als ze het
eens niet was, sloeg Clark haar met een stuk hout dat
daar voor klaarstond. Of hij stond grommend en blaffend als een hond te dreigen buiten de deur van haar
kamertje, waar nooit meer dan een klein beetje licht
binnenkwam, door het enige niet afgeplakte reepje
raam. Er was ook een zwak peertje. De geluiden waar
Genie het verder mee moest doen kwamen van de wc
naast haar kamer.
In het ziekenhuis, waar ze acht maanden zou blijven,
had Genie driftbuien die zich in volslagen stilte voltrokken. Ook huilen kon ze zonder een kik te geven.
Genie bleek zwaar ondervoed te zijn, ze was niet langer dan 1 meter 37 en woog maar 29 kilo. Zindelijk was
ze niet, dus ze droeg luiers. Haar maaltijden hadden al
die jaren bestaan uit babyvoedsel, en soms een zachtgekookt ei. Kauwen en slikken ging daardoor niet of
moeilijk. Ook was ze niet in staat haar ogen scherp te
stellen voorbij de afstand die de vaalroze muur in haar
kamer gehad had. Die muur was meer dan een decennium haar horizon geweest.
Waarom? Welke reden kunnen ouders hebben hun
dochter op zoveel manieren te mishandelen? ‘De wereld zal het nooit begrijpen’ stond er, naar waarheid,
op het zelfmoordbriefje dat Genies vader voor de politie achterliet. De ochtend dat hij verwacht werd bij
de rechtbank, een paar weken nadat hij was aangehouden, spreidde hij thuis een deken uit op de vloer,
ging liggen en schoot zich door zijn slaap. Hij was 69
jaar. De mishandeling van Genie werd nooit meer in
behandeling genomen. Haar moeder, die bleef zeggen dat haar leven ophield op haar trouwdag, werd als
mede-slachtoffer in plaats van als dader aangemerkt.

Genie, niet lang nadat ze gevonden was
(Wikipedia)

En Genie? Die werd wereldnieuws. En een speelbal. Al
snel nadat ze gevonden was, kwam er een stoet onderzoekers op gang die meer van haar wilden weten.
Psychologen, taalkundigen, neurologen, iedereen zag
direct in dat Genie een bijzonder geval was. Ze wilden
haar onderzoeken, en gaan volgen. Hoe was het meisje
eraan toe? Wat zouden de consequenties van haar leven in afzondering voor haar ontwikkeling zijn? En zouden die blijven? De prangendste vraag: ze praatte niet.
Kon ze nog wel taal leren, of was het daar te laat voor?

Genie bleek in het ziekenhuis toch een paar handenvol
woorden te begrijpen. Lopen. Konijntje. Moeder. Rood.
Rammelaar. Deur. Gaan. Het soort woorden waar elk
kind mee begint. Overblijfsels uit de eerste twintig
maanden van haar leven. En ze voegde zichzelf soms
toe: Nee. Hou-op. Genoeg. Waarschijnlijk vrijwel het
enige wat ze gehoord had in de jaren daarna.
Iets werd er later wel duidelijk van wat haar vader gedreven had en wat er gebeurd was. De man had nooit
kinderen gewild, al was het alleen al omdat hij niet tegen geluiden kon. Toch kregen hij en Irene, die twintig
jaar jonger was, er niet minder dan vier – het piltijdperk met z’n betrouwbare anticonceptie moest nog
beginnen. Toen de eerste geboren werd, een dochtertje, waren Clark en Irene vijf jaar getrouwd. Het meisje was twee en een halve maand oud toen Clark haar
volgens het verhaal in een bureaula legde in de koude garage, omdat hij razend werd van haar gehuil. Ze
stierf aan wat officieel een longontsteking heette. De
tweede baby, een jongetje, ‘stikte in zijn eigen slijm’,
slechts twee dagen oud. Gegeven de rest van de gebeurtenissen kun je je afvragen of Clark daar niet een
hand in heeft gehad.
Vervolgens kregen ze nog een zoontje, John, dat wel
de eerste maanden overleefde, maar achterliep in zijn
ontwikkeling – waarschijnlijk vanwege verwaarlozing.
Clarks moeder, van wie Clark helemaal idolaat was,
greep in en nam haar kleinzoon bij zich in huis toen hij
een kleuter was. Niet zo lang daarna, op 18 april 1957,
volgde de geboorte van het laatste kind: Genie. Althans, onder dat pseudoniem zou ze in de hele wereld
bekend worden. Haar echte naam – Susan – is lang geheim gebleven, maar in tijden van internet en digitale
krantenarchieven lukt dat niet meer.
In december 1958 gingen John, toen zes, en zijn oma
een ijsje kopen. Een uitstapje dat haar haar leven kostte. Ze werd voor Johns ogen geschept door een dronken tiener in een pick-up truck. Vanaf dat moment ging
het helemaal mis. Clark kon de plotselinge dood van
zijn moeder niet verkroppen. En toen duidelijk werd

dat de jonge automobilist alleen een proeftijd kreeg,
wilde hij niets meer te maken hebben met de verdorven boze buitenwereld. Daartegen wilde hij ook Genie op zijn eigen verknipte manier beschermen. De
opmerking van een dokter dat zijn dochter een beetje
traag was, had hem de vaste overtuiging gegeven dat
Genie zwaar geestelijk gehandicapt was, en dat ze niet
oud zou worden.
Dat Genie voorbij haar peuterjaren kwam mag inderdaad opmerkelijk heten. Het gezin trok in het huis van
Clarks moeder, vlak na haar dood. Zijn moeders slaapkamer liet Clark volledig intact, een soort heiligdom
ter ere van haar en haar nagedachtenis. De enige andere slaapkamer werd Genies gevangenis. Als ze vastgebonden was op de postoel kon ze alleen haar handen en benen een beetje bewegen. Rond haar billen
bleken zich later grote lappen eelt te hebben gevormd
door al die uren, soms dagen dat ze vastgeklemd zat.
En er was niets te beleven, bijna niets te zien. Er stond
nog een kast in het kamertje, aan de deur hingen soms
een paar plastic jassen en er waren gordijnen met
rode bloemen erop. Alleen heel soms kreeg Genie een
leeg doosje om mee te spelen, of een oud tijdschrift.
De rest van het gezin sliep in de woonkamer. Vader in
z’n ligstoel, moeder meestal aan de eettafel in een stoel
en John op de grond. Buren bleken later geen idee van
Genies bestaan te hebben gehad. Haar broer moest
helpen het geheim te bewaren. Ook hij mocht beslist
niet tegen Genie praten. En hij werd met hetzelfde stuk
hout geslagen als Genie – toen hij wat ouder werd bij
voorkeur op zijn geslachtsdelen. Nadat zijn moeder en
zus er vandoor waren gegaan, liep ook John weg, uit
angst voor zijn vaders groeiende agressie. Maar toen
zijn vader zelfmoord pleegde stond hij buiten met een
vriend op hem te wachten, en hoorde zo het schot.
Binnen lagen er vierhonderd dollar voor hem, en een
paar berichten. Over welk hemd Clark bij de begrafenis aan wilde, en dat John zich netjes moest gedragen.
‘Ik hou van je,’ had zijn vader ook nog geschreven.

Dit beeld komt uit een video-opname
van Genie, een paar weken nadat ze in
het ziekenhuis was opgenomen. In deze
houding liep ze. (Wikifoto)
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Voor Johns lot en littekens was verder geen belangstelling. In 2008 sprak ABC News een keer met hem
over zijn bepaald niet gelukkige leven vol mislukte
banen, drank, suikerziekte, een echtscheiding en nauwelijks contact met zijn enige kind, een dochter. De rechercheur die zijn ouders indertijd had gearresteerd,
betuigde spijt dat ze toen niet meer oog hadden gehad voor hem. In 2011 is John overleden.
Het verschil met wat er in de jaren zeventig met zijn vijf
jaar jongere zusje gebeurde kon nauwelijks groter zijn.
Genie werd meteen omringd met aandacht. De hele
wereld wilde zich wel met haar bemoeien. Ze moest
wennen. Eigenlijk aan alles. In eerste instantie leek ze
zelfs niet veel verschil te bemerken tussen dingen en
mensen. Anderen aankijken deed ze niet. Kwijlen wel,
net als nogal vaak ongegeneerd masturberen, waar ze
ook was.
Maar ze kwam snel aan, groeide en leek echt te reageren op al het nieuwe om haar heen. In de pers werd
meteen gesproken van een modern wolvenkind. Een
soort hedendaagse versie van Romulus en Remus uit
de legende over de stichting van Rome. Of van het jongetje Mowgli uit Junglebook, of van Tarzan bij de apen.
Maar Genie was geen verhaal of mythe, ze was echt.
En het lot had een echt, huiveringwekkend experiment
op haar uitgevoerd.
De belangstelling uit de wetenschap voor wat er dan
nu met Genie zou gebeuren was heel breed, maar tamelijk snel werd besloten dat de meeste inspanningen gericht moesten worden op Genie leren praten.
Op haar taal bijbrengen. En haar vorderingen zouden
gevolgd en vastgelegd worden. Ze was intussen ook
begonnen om zelf dingen te zeggen, al was veel onverstaanbaar.
Susan Curtiss was de nog jonge taalkundestudent die
Genie onder haar hoede nam. Zo’n vier en een half
jaar trok Curtiss vrijwel dag in dag uit met haar op.
Ze speelde piano voor Genie, die helemaal op leek te
gaan in live uitvoeringen van klassieke muziek. Ze zon-

Dit zijn Genies vader Clark met naast
hem haar broer John in 1970. Journalisten stellen vragen als ze het politiebureau verlaten nadat daar tegen Clark
proces verbaal opgemaakt was.
(Foto AP)

gen samen, deden boodschappen, gingen de buitenwereld in. Het grootste deel van die periode woonde
Genie in huis bij een psychologenechtpaar, David en
Marilyn Rigler. Genies herstelprogramma stond onder
Davids leiding, en tegelijk bracht Marilyn haar thuis
dingen bij als kauwen, in plaats van met bolle wangen
wachten tot het voedsel zacht genoeg was om door te
slikken. En Genie mocht beetje bij beetje kennis maken met hun nog jonge hondje, waarvoor ze in eerste
instantie panisch was.
Ook moest ze haar angst om geluid te maken leren
overwinnen. Toen ze een keer gilde van de oorpijn,
werd dat door haar pleegouders als een doorbraak
verwelkomd. Maar natuurlijk was praten wat iedereen
het liefste van haar hoorde. Susan Curtiss probeerde
van alles. Ze maakte zelf lessen en deed testjes met
Genie. Er was natuurlijk geen materiaal voor iemand
als zij. En ook geen kant-en-klare standaard waaraan je zou kunnen afmeten hoe goed of slecht Genie
vorderde.

Het oudste wolvenkinderenverhaal speelt in de zevende eeuw
voor Chr. en draait om macht en
moord. De tweelingjongetjes
Romulus en Remus waren nog
maar net geboren toen hun
oudoom opdracht gaf ze in de
rivier de Tiber te gooien. Die
oudoom had er werkelijk alles
aan gedaan om de onbetwiste
koning van het stadstaatje Alba
Longa te worden en blijven –
waaronder zijn broer vermoorden en ook al diens mannelijke
afstammelingen – maar nu
waren er toch weer twee kroonpretendentjes geboren. Want
het lot liet zich natuurlijk niet
tegenhouden: de oorlogsgod
Mars had in de vrouwelijke lijn
Rhea Silvia weten te bezwangeren, hoewel die een gedwongen
bestaan als Vestaalse maagd
leidde.
De bediende die de uitzonderlijk mooie kindertjes die daar
het resultaat van waren in de
rivier moest smijten, kreeg dat
niet over zijn hart en zette de
tweeling in een mandje. Dat
bleef uiteraard ergens steken.
Hun leven werd gered door een
wolvin die hen zoogde, en door
een specht die eten bracht.
Romulus en Remus groeiden

later op onder eenvoudige
omstandigheden, maar hun
voortreffelijkheid en hun ware
geschiedenis kwamen zoals dat
gaat in legendes toch aan het
licht.
Een broedertwist om hetzelfde Alba Longa dat ze bij hun
geboorte al bijna hun leven
had gekost, volgde. Romulus
vermoordde uiteindelijk Remus,
en besloot toen om toch maar
ietsje verderop een nieuw rijk
te stichten. Daarom heet de
eeuwige stad geen Reme maar
Rome. Volgens het verhaal
gebeurde dat in 753 voor Chr.,
wat redelijk in de buurt schijnt
te komen van de werkelijkheid,
al hebben recente opgravingen
geknabbeld aan de datering.
In de eerste eeuw liet de grote Romeinse dichter Vergilius
Romulus en Remus trouwens
afstammen van een held en
halfgod uit de Trojaanse oorlog:
Aeneas. Vergilius schreef erover
in zijn Aeneis, een heldengedicht vol hartstochten van
10.000 verzen.
De beroemde bronzen wolvin
die het beeldmerk van Rome
werd, is een Etruskisch beeld
uit de vijfde eeuw, de drinkende
tweeling is er in de twaalfde
eeuw pas onder gezet. Ze staan
in het Palazzo dei Conservatori
in Rome.

Dat ze een hele hoop bijleerde staat buiten kijf. Genies
woordenschat groeide vlot. Al snel kreeg ze ook geschreven taal voorgeschoteld, en leerde ze een beetje
lezen. Er werd gewerkt met kaartjes met tekeningen
en woorden erop, en natuurlijk praatte iedereen nu
wel gewoon tegen haar. Ook kreeg ze gebarentaallessen. Er werd kortom via allerlei middelen en kanalen
gepoogd haar zoveel mogelijk taal te geven.Uit de
periode dat Genie bij het psychologenechtpaar Rigler
woonde. Still van een video-opname.

Haar spreken klinkt ongeoefend. Heen en weer gaand
tussen fluisteren en heel hoog praten. Het doet ook
denken aan hoe mensen die doof geboren zijn vaak
praten. Toonhoogte, intonatie, volume, ze heeft het allemaal niet goed onder controle.
Moeite heeft Genie ook puur met de uitspraak, met articuleren. Ze neigt ertoe woorden te vereenvoudigen.
Soep wordt bij haar soe. De naam Steve klinkt als Teve
en van stove (fornuis) maakt ze juist setove om de kennelijk lastige combinatie st te vermijden. Ook laat ze
lettergrepen weg. Van bijvoorbeeld another (nog een,
een andere) blijft alleen noth over, refrigerator (ijskast)
komt eruit als frid – steeds het stukje woord waar de
klemtoon op ligt. Dat zijn allemaal dingen die je bij
kleine kinderen ook tegenkomt, maar Genie kwam niet
door die fase heen.
Net zoals ze bleef steken in de verwarring tussen jij en
ik en jouw en mijn, iets waar kinderen overal ter wereld
een tijdje last van hebben. Zelfs als ze een gebarentaal
aan het leren zijn waar het een kwestie is van wijzen
naar jezelf of de ander. Dat alle kinderen dat zo lastig vinden, is minder gek dan het misschien lijkt. Een
roos is een roos is een roos, ongeacht degene die het
erover heeft, maar op wie woorden als ‘ik’ en ‘jouw’
slaan, hangt natuurlijk af van degene die ze uitspreekt.
Je moet dus doorkrijgen dat bijvoorbeeld de persoon
die voor jou een ’jij’ is, zichzelf ‘ik’ noemt, en jou juist
‘jij’. Eigenlijk is het bepaald knap dat we dat allemaal
moeiteloos goed doen na een tijdje.

Uit de periode dat Genie bij het psychologenechtpaar Rigler woonde. Still van
een video-opname. (Wiki)

Filmopnames uit die tijd laten een frêle meisje zien,
met een fijn gezicht. Uit alles spreekt een gretigheid
en een levenslust die van het beeld spatten. Ze heeft
dat onweerstaanbare enthousiaste genieten van kleine kinderen. Maar ook is ze geknakt. Je ziet het haarscherp, allebei.

Genie lukte het dus niet, die bleef meestal namen
gebruiken in plaats van ‘jij’, ‘zij’ en andere voornaamwoorden. Ook over zichzelf praatte ze door haar eigen naam te noemen. Maar iemands aandacht trekken
door simpel diens naam te zeggen of roepen dat deed
ze nou weer niet.
Dat wilde allemaal zeker niet zeggen dat ze moeite
had met communiceren. Genie kon een ster zijn in haar
bedoelingen duidelijk maken. Susan Curtiss maakte
een keer mee dat ze samen stonden te wachten op

een druk kuispunt bij een stoplicht toen ze geldgerinkel hoorde. Een vrouw stapte uit haar auto, liep snel
op hen af en overhandigde Genie haar zojuist geleegde plastic beurs. Alles zonder dat er ook maar een
woord gewisseld werd tussen de twee. Genie was dol
op alles waar je iets in kon doen: doosjes, emmers,
tassen. En ze was dol felle kleuren, vooral rood, en op
plastic. Blijkbaar had de vrouw in de auto dat op de
een of andere manier helemaal begrepen uit Genies
lichaamstaal.
Maar zelfs de expressiefste lichaamstaal kent nogal
veel beperkingen. Ook met alleen losse woorden kom
je er lang niet altijd. En het lukte Genie aldoor maar niet
om de woorden die ze intussen wel degelijk oppikte
in kloppende, lopende zinnen te zetten. Zelfs niet in
simpele. Het bleef op zijn best telegramstijl. ‘Big gym’,
(grote gymzaal) kon ze bijvoorbeeld antwoorden op
de vraag waar ze die dag geweest was. Vertellen dat
ze niet gespuugd had in de bus (nogal een probleem
bij Genie) deed ze ook na jaren oefenen nog met de
woorden ‘No spit bus’. En dat ze beslist geen zin had
de berg op te lopen drukte ze uit door te zeggen ‘Very
sad, climb mountain’. Als je weet waar het over gaat
goed te volgen, maar Genies mogelijkheden bleven
op die manier toch wel erg beperkt.
Daar kwam nog bij dat het blijkbaar heel lastig voor
haar was om te vatten dat woorden nogal eens een andere vorm aannemen. Curtiss besteedde bijvoorbeeld
negen maanden intensieve training aan Genie het idee
van meervouden bijbrengen. Het lijkt zo simpel. Heb
je meer dan één beker (cup) dan zet je er een s achter
en krijg je bekers (cups). Andersom kun je aan cups
zien dat het er niet maar eentje is. Ongeveer een jaar
nadat ze gevonden was leek Genie er eindelijk iets van
te snappen.
Wat er ook niet goed in wilde, was dat je naast het hele
werkwoord ‘lopen’ bijvoorbeeld ook ‘loopt’ en ‘liep’
hebt (walk, walks, walked). Zelfs de simpele vraagwoorden ‘wie’,’ wat’, ‘waar’ bleven een mysterie voor
Genie. Haar doelbewust trainen op die dingen lever-

de niets op. Of ze ging daardoor juist woordsalade
produceren. Het verzoek er een vraag van te maken,
mondde dan bijvoorbeeld uit in ‘Ik waar Graham cracker op de plank’ (‘I where Graham cracker on the shelf’
– Graham crackers zijn een soort koekjes, genoemd
naar een dominee die ze ooit uitvond) of ‘Wanneer is
speeltje huis?’’ (‘When is toy house?’).
Zeggen dat ze in hele zinnen moest praten had ook
geen positief effect. Dat vatte ze klaarblijkelijk op als
‘er moet iets met zijn in’, dus dan zei ze dingen als ‘glas
is breken’ (glass is break) of ‘is buik pijndoen’ (is stomach hurt). Wat misschien nog het meest in buurt van
een goede zin kwam was ‘I want Curtiss play piano’
(Ik wil Curtiss piano spelen), waarin een ‘to’ ontbreekt
voor ‘play’. Nadat iedereen opgehouden was haar zulke instructies te geven, hielden ook die onbegrijpelijke
onzinzinnen op. Het had Genie alleen maar in de war
gebracht.
Susan Curtiss heeft het allemaal beschreven in haar
proefschrift, dat in 1977 uitkwam (onder de titel Genie:
A Psycholinguistic Study of a Modern Day Wild Child).
In eerste instantie was ze laaiend enthousiast geweest over Genies vorderingen, en die waren in veel
opzichten ook spectaculair. Van een volkomen zwijgend meisje dat in stille woede ontstak, werd ze iemand die wensen en bedoelingen duidelijk kon maken
met woorden. Ze kon ook praten over wat er met haar
gebeurd was. Over het verleden. Ze vertelde: ‘ Vader
slaan Genie grote stok’ (Father hit Genie big stick). En:
‘Vader nemen stuk hout slaan. Huilen.‘ (Father take piece wood hit. Cry). ‘Father hit’ werd zelfs een van haar
standaardzinnen, die ze eindeloos herhaalde.
Ze wilde ontzettend graag dingen overbrengen. Als ze
de woorden niet had tekende ze, of mimede ze. Maar
juist de gewone taalomgangsvormen bleken heel lastig: ‘dank je wel’ zeggen, op ‘hallo’ antwoorden met
‘hallo’. Of iemand roepen. Liever draaide ze het hoofd
van degene tegen wie ze iets wilde zeggen met haar
handen naar zich toe. Concrete dingen beschrijven
deed ze weer wel. Kleuren en vormen en afmetingen,

daar sprak ze over. Intussen groeide haar geestelijke
leeftijd wel degelijk elk jaar een jaar, afgemeten aan
de psychologische testen die Curtiss haar afnam. Voor
Curtiss ook het bewijs dat Genie niet geestelijk gehandicapt was.
En ze gebruikte taal ook om te liegen, of een beetje
te draaien. In het voorjaar van 1974 verzon Genie het
verhaal dat ze in huilen was uitgebarsten op school
omdat ze zulke moeilijke dingen moest doen van de
juffrouw. Niet waar, bleek later bij navraag. Of neem de
volgende uitwisseling over pijn in haar nek die Curtiss
optekende. M is Madilyn Rigler, die Genie daarvoor
kennelijk niet thuis had willen houden. Het is een bijna klassiek schoolziek-gesprekje tussen een ouder en
een kind, al zijn Genies formuleringen als gebruikelijk
in telegramstijl.
M.
G.
M.
G.
M.
G.

How’s the neck?
Feel better.
I told you it would feel better when you got to
school.
Hurt.
It hurts? I thought it felt better.
Little hurt.

Maar uit zichzelf beginnen met praten, een gesprekje
aangaan, dat deed Genie eigenlijk niet. Zoals ze ook
nooit door de bekende waarom-fase ging die veel ouders horendol maakt. Zeker, ze reageerde als anderen
iets tegen haar zeiden, iets vroegen, maar spontaan
een beetje gaan kletsen voor de gezelligheid was er
niet bij.
Ook verder leek Genies taalontwikkeling te stokken.
Was dat verklaarbaar? Wat zou je kunnen verwachten
bij een kind dat nu een puber is, en dat zo onvoorstelbaar lang verstoken is gebleven van genoeg geuren, kleuren, geluiden – van de normale voeding van
de zintuigen? Hoe aannemelijk is het dat iemand dan
de zaak weer kan oppikken waar ze gebleven was als
baby of peuter?

En hoe zou je dat kunnen weten? Waarmee, of beter
met wie zou je Genie kunnen vergelijken? Als ze inderdaad een modern ‘wolvenkind’ was of een hedendaags ‘wild kind’, zoals het in het Engels ook heet, dan
zouden andere, soortgelijke gevallen iets duidelijk
moeten kunnen maken.
Van het experiment dat haar omgeving met Genie uithaalde gruwen we nu, maar een Egyptische koning in
de zevende eeuw voor Christus draaide voor zoiets
zijn hand niet om. Psammetichus de Eerste verzon een
manier om te bewijzen dat de Egyptenaren inderdaad,
zoals ze altijd gedacht hadden, het oudste volk op aarde waren. De koning liet uit het gewone volk twee pasgeboren baby’s halen en ze naar een verafgelegen hut
brengen. Een geitenhoeder kreeg de opdracht om af
en toe een geit binnen te laten, zodat ze melk kregen,
en ook om verder voor de kinderen te zorgen. Maar
daarbij mocht hij beslist nooit ook maar één woord tegen ze te zeggen.
De koning dacht klaarblijkelijk dat kinderen met zijn
tweeën spontaan taal ontwikkelen, en dat wat ze dan
gaan spreken de oudste of meest ‘natuurlijke’ taal is.
Het onverstaanbare gebrabbel waar alle baby’s doorheen gaan moest de geitenhoeder negeren, maar zodra de twee gingen praten werd hij geacht te rapporteren wat ze zeiden. Na twee jaar meende de man iets
te verstaan, iets dat klonk als ‘bekos’. Nadat hij dat nog
een aantal keren gehoord had, bracht hij de kinderen
naar de koning. En ja, ook hij hoorde ze ‘bekos’ zeggen. Geen Egyptisch woord.
Psammetichus liet uitzoeken dat in de Anatolische
hoogvlakte, waar toen al de voorloper van Ankara lag,
‘bekos’ ‘brood’ betekende. Het was het koninkrijk van
de Frygiërs, die Frygisch spraken. De Frygiërs waren
dus ouder dan de Egyptenaren, moest Psammetichus
concluderen.
Dit verhaal wordt nogal eens het oudst bekende psychologische of taalkunde-experiment genoemd. Of
het werkelijk gebeurd is blijft natuurlijk de vraag. Hoe

Ook dove kinderen maken dezelfde geluiden. Tot ze
een maand of zeven zijn. Daarna vallen ze een beetje
stil, terwijl wat baby’s met een goed werkend gehoor
doen dan niet meer volstrekt universeel is. De aanstaande moedertaal sluipt langzaam maar zeker in wat
er uit de wieg opklinkt.
Maar altijd zitten in het repertoire klanken die ongeveer
klinken als duh, pfff, meme. En herhalingen, of beter:
verdubbelingen, zijn favoriet. Hier ergens ligt waarschijnlijk ook de oorzaak van het feit dat in onwaarschijnlijk veel talen de woorden voor papa en mama
zoveel van elkaar weghebben. Het barst erin van de
a’s en e’s, b’s en p’s en m’en, en dus veel reduplicaties.
Ma-ma. Pa-pa. Je hoeft er niet zo heel veel meer voor
te doen dan je mond open en dicht te klappen. Het
doet ook denken aan het gemummel waarmee we als
we pech hebben weer eindigen – terug bij af.
Psamtik, of Psammetichus de Eerste was een succesvolle Egyptische koning, die aardig wat gebiedsuitbreiding
op zijn conto kon schrijven. Het verhaal van de in zijn
opdracht in stilte grootgebrachte kinderen is opgeschreven door de geschiedschrijver van de oudheid,
Herodotus. Een paar honderd jaar nadat het gebeurd
zou zijn. Herodotus had de zaak terdege uitgezocht,
vertelde hij erbij, en zo wist hij dat het een fabeltje was
dat de kinderen verzorgd waren door twee vrouwen bij
wie de tong was uitgesneden. Meer dan een zwijgende
geitenhoeder kwam er niet aan te pas.

dan ook zal er niemand zijn die hierdoor overtuigd
raakt dat het Frygisch de oudste taal aller tijden was.
Maar een betrouwbare reportage over wat er verder
met die kinderen en hun taal gebeurde zou tot op de
dag van vandaag iets zijn om gretig te lezen.
Helaas, het verslag houdt op bij dat ene woord. En
zelfs wat dat was, is niet echt duidelijk. Sommigen
herkennen in bekos het geluid van geiten, anderen
zeggen dat het toch nog het gewone kinderbrabbelen
moet zijn geweest waarmee elk kind begint. Want dat
doen ze echt allemaal, in eerste instantie staat dat ook
totaal los van de taal die ze om zich heen horen. Zelfs
Psammetichus leek dat te weten, gezien zijn opdracht
aan de geitenhouder om het te negeren.

Gebrabbel, een enkel eerste woord, papa en mama.
Het zegt nog niet zo heel veel over de automatisch
aanwezige taalmogelijkheden van kinderen. Wie wel
echt een stuk verder kwam is de mysterieuze Kaspar
Hauser. Hij werd een ware hype en is wereldwijd gezien waarschijnlijk nog altijd het bekendste ‘wolvenkind’. Kaspar dook op in 1828, Tweede Pinksterdag, 26
mei, op de Unschlittplatz in het Duitse Neurenberg.
Een jongen met voeten vol blaren. Onder zijn versleten
kleren bleek hij een brief te hebben, met daarin weer
een ander, ouder briefje. Het geheel was gericht aan
een plaatselijke Rittmeister, een kapitein van de cavalerie. Want de jongen moest het leger in.
Zo stond het al in het oudste briefje, dat kwam van iemand die beweerde zijn moeder te zijn. Ze was een
arm meisje dat niet voor hem kon zorgen. Daarom legde ze haar baby te vondeling voor de deur van een
eenvoudige werkman, en vroeg hem om het kind op
te voeden tot het zeventien was en naar hetzelfde regiment kon waarin zijn overleden vader had gezeten.
Het kindje heette Kaspar en was op 30 april 1812 geboren, stond er ook in. Wat zou betekenen dat Kaspar
intussen zestien was.

Overal heb je ouders die zich aangesproken voelen door
wat in werkelijkheid universele spraakoefeningen van
baby’s zijn. Zo werden, denken ze, die probeersels de
basis voor ouderlijke aanspreektitels op de hele wereld.
Ouderoren horen bijvoorbeeld daddy en mummy (Engels), pabbi en mamma (IJslands), baba en anne (Turks),
ubaba en nomama (Zoeloe), apa en anya (Hongaars),
ammi en abba (Urdu, officiële taal van Pakistan) of apa
en mama (Yoruba – dat spreken ze vooral in Nigeria).
Om een paar ver uit elkaar liggende talen en taalfamilies
te noemen.

De andere brief was geschreven door de man die voor
hem gezorgd had. Hij had Kaspar nooit zijn huis uit
gelaten, maar hem wel onderwezen. En de Rittmeister
had nu de keus: Kaspar opleiden of hem ophangen.
Er zijn over Kaspar Hauser nogal wat (sterke) verhalen
en anekdotes overgeleverd. Dat legerregiment heeft
hij in elk geval nooit bereikt. Opgehangen werd hij ook
niet. De bevolking van Neurenberg trok zich zijn lot
aan en zorgde voor hem tot zijn dood. Die kwam vijf
jaar later, toen hij werd neergestoken. Moord. Onder
geheimzinnige omstandigheden.

Bij zijn aankomst bleek Kaspars taalkennis beperkt. Hij
stamelde een paar kreten, zoals 'woas nit’: 'kweenie'.
En hij herhaalde ook zelf toen hij net aangekomen was
steeds de zin: 'ik wil net zo'n ruiter worden als mijn
vader was' (A söchtener Reuter möcht i wern, wie mein
Voater gwen is).
Wel nam hij tot ieders verbazing, toen iemand hem dat
aanreikte, papier en potlood aan. IJverig begon hij meteen letters te tekenen, en daar verscheen de naam
die eeuwen later nog bekend was: Kaspar Hauser. Hij
kon ook een paar gebeden opzeggen, liet zien dat hij
met geld kon rekenen en hij bleek een beetje te kunnen lezen.
Naar verluidt leerde hij snel bij. Over zijn geschiedenis
kwam er beetje bij beetje een en ander naar buiten.
De werkman had inderdaad voldaan aan het verzoek
om de vondeling groot te brengen, maar daar wel een
merkwaardige uitvoering aan gegeven. Kaspar werd in
een duistere kelder op water en brood gezet. Zijn enige gezelschap bestond uit twee witte houten speelgoedpaarden. Af en toe smaakte het water raar. Dan
werd hij daarna altijd wakker met geknipte nagels, en
een schoon hemd aan.
Eenzame opsluiting, niemand die tegen je praat en
ook verder nauwelijks iets te doen voor je zintuigen.
Er zijn meer overeenkomsten met het lot van Genie.
Kaspar legde bijvoorbeeld ook een bijna obsessieve
voorkeur aan de dag voor alles wat rood was. En na
een levenlang opgesloten te hebben gezeten liep hij
merkwaardig, bewoog zich onhandig.
Een portret van Kaspar Hauser (1812? 1833) door een tijdgenoot, Johann Georg Laminit (1775 - 1848).

En ja, ook op taalgebied waren er zaken die bekend
klinken. Hij praatte volgens zijn tijdgenoten als een immigrant die bezig is de taal van zijn nieuwe land onder de knie te krijgen. Net als Genie zei Kaspar liever
geen 'ik', maar noemde hij zichzelf bij zijn naam. Ook
hij, jij, wij en andere persoonlijke voornaamwoorden
ontbraken meestal. Goedlopende zinnen maken was
een probleem, net als de woorden netjes vervoegen
en verbuigen.

En na een beginspurt in zijn ontwikkelingen leek Kaspar, weer net als Genie, een plafond bereikt te hebben. De enorme en wereldwijde aandacht voor hem
verslapte.
Daarnaast blijven er ook een hoop raadsels en onwaarschijnlijke verhalen over. Zou Kaspar bijvoorbeeld heus kleuren hebben kunnen zien in het donker?
Was hij echt hypergevoelig voor metaal en kon hij een
speld voelen dwars door een stapel papier of een tapijt heen? Was het waar dat hij vanzelf meteen huiverde als iemand een arm naar zijn rug uitstak? Het doet
vreemd aan dat praten zo problematisch was, maar dat
hij in no time behoorlijk goed leerde schrijven. Briefjes,
vertalingen, hij produceerde van alles. En hoezo kende
hij allerlei Latijnse gedichten? Had hij misschien toch
al Latijn geleerd voordat hij op de markt arriveerde?
Waarom ontroerde Hongaars horen hem zo?
Over de moord, waaraan vier jaar eerder ook nog een
mislukte aanslag voorafging, is eindeloos gespeculeerd. Artsen zouden onder druk gezet zijn om te verklaren dat het ook zelfmoord geweest kon zijn, hoewel in het oorspronkelijke rapport van de autopsie van
Kaspars dode lichaam stond dat de hoek van de messteken dat uitsloot.
Een tot op de dag van vandaag geliefd verhaal is dat
Kaspar eigenlijk van koninklijken bloede was. Hij zou
de zoon zijn van Stephanie en Karl, groothertogin en
groothertog van Baden, een groothertogdom in het
zuidwesten van Duitsland dat bestond vanaf 1806 tot
het opging in de Weimarrepubliek. Toen groothertog
Karl in 1818 doodging volgde zijn broer Ludwig hem
op. Maar stel dat Karl inderdaad een zoon had gehad,
dan was die zoon natuurlijk zijn wettige erfopvolger.
Die zodra hij volwassen was zijn oom zou vervangen.
Oom Ludwig zou dus baat hebben gehad bij het kind
wegwerken.
Was dat het geval? In de kring van mensen die Kasper
onder hun hoede hadden genomen, hem onderhielden
en lesgaven, was er in ieder geval een zeer gerespec-

Volgens hardnekkige geruchten zouden dit de echte
ouders van Kaspar Hauser zijn. Stephanie de Beauharnais, (1789 - 1860) en Karl Von Baden (1786 - 1818). Van
1811 tot aan Karls dood in 1818 waren ze groothertogin
en groothertog van Baden. Ze trouwden in 1806 (een gearrangeerd, niet al te gelukkig huwelijk) en kregen drie
dochters en twee zonen. Hun tweede zoon, geboren in
1816 en maar een week oud geworden, heette Alexander. Maar de eerste kreeg nooit een naam. Hij leefde
naar verluidt van 29 september tot 16 oktober 1812. Dat
zou Kaspar Hauser geweest zijn.

Kaspar Hauser in 1830. Er is wel wat gelijkenis tussen dit gezicht en het portret
van Karl van Baden.

teerd jurist die die gedachte niet alleen aanhing, maar
ook uitdroeg: Paul Johann Anselm von Feuerbach. Hij
was zich er wel van bewust dat hij met iets gevaarlijks
bezig was, want hij probeerde belangrijke publieke
figuren te winnen voor zijn theorie voordat hij ermee
naar buiten kwam. Dat hielp niet, lijkt het. Een half jaar
voor Kaspar werd omgebracht stierf Von Feuerbach.
Aan een rattenkruitvergiftiging. Ook die moord is niet
opgelost.
Een paar DNA-tests hebben ook nog altijd geen uitsluitsel gegeven over Kaspars afkomst. In een grafkelder zou zich nog het lichaampje moeten bevinden van
het zoontje van Sophie en Karl van Baden. Maar de familie geeft geen toestemming voor verder onderzoek.

Mocht het groothertogdomverhaal kloppen dan was
Kaspar ongeveer zes toen hij in die kelder vastgezet
werd. Dat is oud genoeg om alle beginselen van je
moedertaal te kennen. Die dan weer wakker geschud
werden toen hij eindelijk weer onder de mensen
kwam. En bij een prinselijke opvoeding past ook dat hij
zo jong al een beetje schrijven geleerd had. En welja,
wat Latijnse gedichten. Kaspar zou ook oud genoeg
geweest zijn voor vage herinneringen aan zijn vroege
jeugdjaren, waarin heel goed Hongaren een rol gespeeld konden hebben.
De Duitse regisseur Werner Herzog (later nog beroemder geworden van Fitzcarraldo) verfilmde de hele
geschiedenis succesvol onder de titel Jeder für sich,
Gott gegen alle, Kaspar Hauser (Ieder voor zich, God
tegen allen, Kaspar Hauser). In 1974 kwam die uit.

Wolvenkinderenverhalen stonden nogal in de belangstelling die jaren. In 1970 had François Truffaut ook een
film gemaakt: L’enfant sauvage, Het wilde kind. Die
droeg er beslist aan bij dat Genie zo veel aandacht
kreeg.

Vast staat in elk geval dat hij in 1801 in huis kwam bij
een nog jonge, ambitieuze dokter en onderwijzer, Jean
Itard. Die nam hem mee naar Parijs en gaf hem een
naam: Victor. Overwinnaar. Itard werd zo’n vijf jaar de
leermeester van de jongen.

Ook Truffauts film ging over een waargebeurde geschiedenis. Een die zich net iets eerder afspeelde dan
het Kaspar Hauserverhaal, maar de historie van ‘de
wilde jongen uit Aveyron’ is minder mysterieus en beter gedocumenteerd.

Itards doel was een fatsoenlijk, beschaafd mens van
hem maken. Dus begon hij Victor allerlei dagelijkse
omgangszaken bij te brengen. Het was nogal een opgaaf. Victor was een ander leven gewend. Op de gekste en gênantste momenten klom hij bijvoorbeeld in
een boom.

Het begon helemaal aan het eind van de achttiende
eeuw. Onder de boeren in de buurt van Lacaun, in
Zuid-Frankrijk, gingen er verhalen rond over een verwilderde jongen, die naakt door de velden en bossen
liep en rende. Zijn lichaam zat onder de littekens, zo
te zien had hij zich vooral vaak gebrand. Hij was ook
al een paar keer gepakt, en ging er dan telkens weer
vandoor.
Maar na de laatste keer verdween hij nu eens niet ver
weg het ruige landschap in. Het was een ongenadig
koude winter, en de jongen hing een beetje rond bij de
boerderijen en de dorpjes. Soms gaven de bewoners
hem iets te eten.
Op de ochtend van 8 januari 1800 waagde hij zich uiteindelijk in de werkplaats van een stoffenverver. In het
plaatsje St.-Germain. Toen hij daar binnenstapte werd
hij op een jaar of twaalf geschat. Het was de grote ommekeer in zijn leven.
Van overal kwamen ze zich al snel vergapen aan dit
beestmens. Nog een tijdlang weigerde de jongen volgens de overlevering alles wat gekookt of gebakken
was, en wilde hij niks anders drinken dan water. Eikels
waren zijn lievelingseten. Waarschijnlijk had hij het
daarop gered al die tijd in de vrije natuur. Kleren trok
hij telkens uit. Net als Genie en Kaspar Hauser leek hij
weinig gevoelig voor kou. Maar er zijn ook verhalen
dat hij graag bij het vuur kroop en liever gekookte dan
rauwe groentes at.

alles wat maar bestond uit blaadjes bedrukt papier
die in een band waren gebonden. Maar toen die horde eenmaal genomen was, leerde Victor er nog een
hele hoop nieuwe woorden bij. Ook wat abstractere
zoals de benamingen van vormen en kleuren, en een
handjevol werkwoorden.

Zoals de keer dat Itard hem meenam naar de salon van
de mooie, machtige Madame Récamier, waar het puikje van Parijs bijeenkwam om te converseren over politiek en literatuur, en uiteraard ook om te roddelen en
gezien te worden. Na allerlei lekkers van tafel gegrist
te hebben rende Victor de tuinen in, rukte zijn kleren
uit en holde het park in, waar hij zich uiteindelijk pas
met een mandje perziken uit de kastanjebomen liet
lokken.
Maar natuurlijk was taal de belangrijkste verworvenheid van de menselijke beschaving waarvan Itard vond
dat Victor erover moest beschikken. Daar stortte Itard
zich dan ook op.
Met bewonderenswaardig geduld en veel inventiviteit
kreeg hij het voor elkaar de jongen een aantal Franse
klankcombinaties te laten herkennen en koppelen aan
voorwerpen. Zoals clef (sleutel) en rasoir (scheermes).
Als je hem een kaartje met een geschreven woord gaf,
dan kon Victor het voorwerp dat daarbij hoorde van
een tafel vol met spullen pakken. Of hij ging het ergens
anders in huis halen.
In het begin ging het maar langzaam vooruit. Het joch
reageerde op woorden alsof het geen woorden maar
namen waren. Het kostte hem geruime tijd om door
te krijgen dat bijvoorbeeld livre niet alleen sloeg op
het toevallige boek dat Itard gebruikte om te hem te
laten oefenen met lezen, maar dat het kon gaan om

Jean Marc Gaspard Itard (1774 - 1838), een arts die nog
les had gehad van de uitvinder van de stethoscoop,
nam de jongen in huis, gaf hem de naam Victor en deed
werkelijk alles om hem taal bij te brengen. Itard was ook
zeer geïnteresseerd in de dovenwereld en ontwikkelde
taallesmethoden voor dove kinderen.

litteken liep, werd er ook wel gedacht dat hij lichamelijk niet in staat was om normaal te spreken. Misschien
hadden ze hem geprobeerd om te brengen omdat hij
geestelijk achterliep? Wie weet, maar Itard geloofde in
elk geval niet dat hij achterlijk was. En om het spreekprobleem te omzeilen nam hij dus zijn toevlucht tot lezen en schrijven.
Uit Itards aantekeningen en verslagen is niet helemaal
duidelijk hoe ver Victor vooruitging. Maar wel is zonneklaar dat de taalbeheersing van de jongen nooit zelfs
maar in de buurt kwam van wat wij normaal vinden. En
ook bij Victor kwam er de klad in, leerde hij niet meer
bij na een paar jaar.
In dat opzicht lijkt ook zijn ontwikkeling op die van Genie. Toen er helemaal geen vooruitgang meer geboekt
werd stopte Itard Victor met zijn gouvernante in een
klein huisje, vlak bij dat van hemzelf. Itards eigen geweldig succesvolle carrière moest toen nog beginnen.
Hij werd een beroemd en veelgeprezen docent van
dove leerlingen. Hoe het verder ging met Victor weten
we niet. Hij stierf toen hij een jaar of veertig was, en
allang vergeten, in 1828, het jaar waarin Kaspars Hausers verhaal begon.

Al in 1801 verscheen er een boek over de wilde jongen
van Aveyron. Deze tekening stond op het omslag. Kleding draagt hij niet, maar verder ziet het tot Victor gedoopte kind er niet zo wild uit. Hij was intussen wel een
goed voorbeeld van de onderklasse van homo sapiens
(de wetende mens), die Linnaeus in 1758 verzonnen had
voor zijn classificatiesysteem van de natuur. Namelijk de
homoferus, de wilde mens. Het verschil tussen sapiens
en ferus: spraak. De wildeman spreekt niet.

Met praten kwam Victor nooit verder dan een paar kreten zoals li and la, het woord lait (melk) en een uitroep
die klonk als O-D-uh!. Dat was wat hij maakte van O
Dieu! (Oh God), iets dat Madame Guérin, die voor hem
zorgde, graag zei. Omdat er over Victors keel een oud

Maar er is nooit een eind gekomen aan de stroom verhalen over door dieren grootgebrachte of in akelige
eenzaamheid opgegroeide kinderen. Ze hebben gemeen dat ze heel erg aanspreken én dat ze heel erg
slecht te controleren zijn.
Lang leek de in 1920 begonnen historie van twee Indiase meisjes goedgedocumenteerd te zijn. Onder leiding van een zendeling, dominee Singh, waren ze uit
een wolvennest gehaald in Bengalen. De moederwolf
werd doodgeschoten, de twee meisjes – geschat op
ongeveer drie en zes jaar oud – werden gespaard. Ze
kregen de namen Amala (heldergele bloem) en Kamala (lotus). Er bestaan roerende foto’s van het stel, samen slapend, en lopend op handen en voeten en nog
een hele serie andere. Genomen bij het weeshuis dat
Singh en zijn vrouw leidden.

Maar die foto’s bleken veel later in scène gezet. Nagespeeld door andere kinderen, in 1937, toen Amala
en Kamala allang dood waren. Dat concludeerde een
in wolvenkinderenverhalen gespecialiseerde Franse
arts, Serge Aroles, die in alle oorspronkelijke bronnen
dook.
Er zat geld in het verhaal van Amala en Kamala, en aan
geld had het weeshuis chronisch gebrek. Er zijn wel
ooggetuigenverslagen van de tocht naar het bos en
het wolvennest, maar wat die waard zijn is de vraag.
En er bestaan aantekeningen van de dominee. Maar
ook die dateren waarschijnlijk uit de jaren dertig. Dat
er zaken verzonnen of aangezet zijn, is meer dan waarschijnlijk. Een arts die de meisjes indertijd gezien had
kon veel van het wolfachtige in het gedrag van de kinderen, hun in het donker gloeiende ogen bijvoorbeeld,
niet bevestigen.
Wat precies de achtergrond van de meisjes was, valt
dus niet meer te bewijzen. De eerste keer dat dominee
Singh over ze vertelde in de krant was er nog geen
sprake van wolven. Naar zijn zeggen hield hij dat juist
expres geheim om de sensatiezoekers op afstand te
houden. Het was hun wolvengedrag dat de meisjes
verraadde, stelde hij. Hoe dan ook, dat er twee verwilderde meisjes waren en dat ze niet konden praten
toen ze gevonden werden is aannemelijk. En er zijn
weer overeenkomsten met onder meer Genies geschiedenis.
In de aantekeningen van Singh is een en ander terug
te vinden over de pogingen Amala en Kamala taal bij te
brengen. Dat ging moeizaam. De jongste van de twee,
Amala, was de eerste die iets door leek te krijgen. In
de zomer na hun aankomst bij het weeshuis waren
de meisjes hun ergste ‘wildheid’ kwijt en volgden ze
mevrouw Singh altijd de slaapzaal in, in de hoop op
iets lekkers. Mevrouw Singh vertelde de weeskinderen daar dagelijks simpele verhaaltjes, vaak aan de
hand van de religieuze platen die aan de muur hingen.
Ze wees dingen aan, liet de kinderen benamingen
herhalen.

Eerder had ze op ongeveer dezelfde manier geprobeerd Amala en Kamala woorden bij te brengen: telkens als de meisjes iets te eten kregen gaf de domineesvrouw er de naam bij, en ze bleef die herhalen tot
het op was. Diezelfde woorden kwamen wel eens terug in mevrouw Singhs verhaaltjes voor de weeskinderen. En op een dag viel het haar op dat Amala opkeek
naar de platen aan de muur, zodra ze een van woorden
hoorde voor eten en drinken die mevrouw Singh zo
vaak herhaald had. Amala leek ze te herkennen.

De eerste keer dat ze drie woorden achter elkaar sprak
was toen ze een paar (rode!) poppetjes van mevrouw
Singh had gekregen en een houten doosje om ze in te
doen. Uitgelaten rende ze rond – op handen en voeten wil het verhaal – terwijl ze ‘Bak-poo-voo’ riep. Haar
weergave van ‘Baksa-pootool-vootara’: doos-pop-erin. Maar meer dan zo’n dertig verschillende woorden
schijnt ze nooit gebruikt te hebben. Kamala stierf in
september 1929, acht jaar na Amala.

Kamala volgde telkens Amala’s blik, maar als eerste
kijken deed ze niet. Het was ook Amala die kort na
hun aankomst zoiets als ‘bhoo bhoo’ begon te zeggen wanneer ze naar het water liep, en die al heel snel
daarna datzelfde geluid ging maken als ze dorst had.
Maar Amala ging al binnen een jaar dood. Kamala moest het toen verder alleen doen. Ze leek wel al
een heleboel te snappen voor ze zelf een woord zei.
Ze knikte ja, schudde nee, wees naar dingen. Pas na
meer dan drie jaar kwamen de eerste woorden. Onder
andere voor ‘ja’ en ‘nee’, en ‘rijst’ en ‘ik’ en ‘eten’. Verder de namen van een aantal kinderen en de woorden
‘ma’ en ‘papa’ (voor mevrouw en dominee Singh). Net
als Genie was Kamala is helemaal gek van dingen die
rood zijn. Ook dat woord (‘lal’ in het Bengali) leerde ze.
Maar ze zei zelden iets uit zichzelf en gaf ook lang
niet altijd antwoord. Bovendien had ze de neiging wat
ze zei in te korten. Ook weer zoals bij Genie. Van de
meeste woorden bleef uit Kamala’s mond zelfs maar
één lettergreep over. Soms zei ze een paar woorden
achter elkaar, ook dan met een vereenvoudigde uitspraak. ‘Ami jabo’ (ik zal) werd bijvoorbeeld ‘amjab’.

Op deze beroemde foto van Amala en Kamala, de
wolvenmeisjes uit Bengalen in India, zijn niet Amala
en Kamala te zien, maar kinderen die hen veel later
naspeelden. Bedrog, waarschijnlijk ingegeven door de
wens geld binnen te halen voor het weeshuis waarheen
ze gebracht werden en waar ze tot hun dood leefden.
Of de twee kinderen daadwerkelijk uit een wolvennest
gehaald zijn in 1920 is ook twijfelachtig.

Veel recenter zijn opnames van Oxana Malaya, een in
1983 geboren meisje uit Oekraïne. Bewegende beelden. Ze zijn onplezierig en ook fascinerend om naar
te kijken. Een volwassen vrouw blaft als een hond,
hijgt als een hond, beweegt zicht voort als een hond,
schudt zich uit als een hond. Oxana zou als driejarige door haar alcoholische ouders buitengesloten zijn,
waarna ze het hondenhok in kroop en vijf jaar tussen
honden zou leven. Wat er van waar is, valt onmogelijk
na te gaan. Ze speelt het na voor de camera. Ook in
scène gezet dus. Hoe het met haar taal was toen ze
als achtjarige werd gevonden is niet vastgelegd. Uit
schaamte, wordt er gezegd. Ze lijkt later in elk geval
wel te kunnen vertellen over haar leven. Of dat vlekkeloos gaat valt niet te achterhalen.
Er is ook nog een Russische jongen die temidden van
alleen maar vogels groot zou zijn gebracht door een
zwijgende moeder. Een Turks meisje zou bij beren geleefd hebben, er bestaan verhalen over apen, en nog
meer wolven, maar het is allemaal fragmentarisch en
de bronnen zijn duister. Dus terug naar de hamvraag:
zegt wat we wel (min of meer) zeker weten iets wezenlijks over taal leren? Want dat dat problematisch
is voor kinderen die niet gewoon opgroeien omringd
door andere mensen is duidelijk. Logisch, zou je zeggen, zonder genoeg voorbeeld om na te doen. Maar
later inhalen blijkt verre van simpel. Hoe laat is te laat?
Wat voor rol spelen tijd en leeftijd? Hoe gaat het normaal gesproken in zijn werk met je moedertaal oppikken?
Juist daarover waren er toen Genie gevonden werd
wel gedachten. Uiteenlopende. Er was al even een
fel debat gaande over de vraag of taal ons bij onze
geboorte al ingebakken zit of dat we met een lege lei
beginnen. Daar kwam ook een deel van de overweldigende belangstelling vandaan vanuit de hele wereld
voor Genie.

Een van de honden waarmee de Russische fysioloog
Ivan Pavlov (1849 - 1936) werkte, is opgezet en staat in
het Pavlov Museum in Pavlovs geboorteplaats Ryazan,
een paar honderd kilometer ten zuidoosten van Moskou.
Rechts naast de bek van het dier hangt een speekselopvangertje. Pavlov-reactie heeft in het dagelijks leven
inmiddels zijn neutrale betekenis verloren en staat nu
voor zoiets als een ‘domme automatische reactie’.
(Wikipedia foto)

Noam Chomsky - (http://www.last.fm/music/Noam+Chomsky/+images/84240325)

Het zinderde van de nieuwe ideeën. De jonge Amerikaan Noam Chomsky had het denken over taal een
grote zwengel gegeven. Zijn eerste echte faam deed
hij op in 1959, met het kalmpjes punt voor punt fileren van Verbal Behaviour, ‘Woordgedrag’, een boek
van B.F. Skinner – indertijd een even beroemde als invloedrijke psycholoog. Chomsky was ervan overtuigd
geraakt dat een bij alle mensen aangeboren speciaal
taalvermogen de meest voor de hand liggende verklaring was voor de taalverschijnselen waar hij over
nadacht.
En Skinner nam juist aan dat zo’n beetje alles aangeleerd kon worden, zonder dat er voorafbestaande
talenten en aanleg voor nodig zijn. Voor dat laatste
was ook zeker aanleiding. Skinner was van de school
van het behaviorisme, die helemaal niet zo lang daarvoor begonnen was bij ‘het hondje van Pavlov’.

Een jonge Noam Chomsky. De oervader van de moderne
taalkunde is geboren in 1928, in Philadelphia. In 1957 verscheen bij nota bene de Nederlandse uitgeverij Mouton
zijn eerste boek, Syntactic Structures. Niet alleen het
startpunt van een revolutie in de taalkunde, maar zo
begon ook de niet meer weg te denken belangstelling
voor ‘hogere’ hersenfuncties zoals zien, horen, plannen,
denken, aandacht geven, herkennen: wat nu cognitiewetenschap heet.

Dat hondje was een toevalstreffer geweest. Eigenlijk
deed de Rus Pavlov onderzoek naar de werking van
de spijsvertering – en daar kreeg hij in 1904 ook een
Nobelprijs voor – maar toen hij in de weer was met
verschillende soorten voer merkte hij dat zijn honden
al begonnen te kwijlen voordat hij ze het eten gaf. Geïntrigeerd dook Pavlov er verder in, en bedacht onder
meer het beroemdgeworden experiment waarbij hij de
honden steeds een aantal seconden nadat hij een geluid (een bel, een zoemer, een metronoom) liet horen
iets lekkers gaf. Weldra hadden de honden genoeg aan
uitsluitend dat geluid om onmiddellijk te gaan kwijlen,
of er nu een hapje volgde of niet.

De zeeslak Aplysia – volgens geheugenonderzoeker Eric
Kandel die het beestje beroemd maakte “een slijmerig
hoopje” – heeft de grootste zenuwcellen ter wereld.
Reden dat Kandel rond 1960 begon met nou net deze
slak te trainen. Aplysia heeft ook een langetermijngeheugen: zodra hij geleerd heeft dat na een klein schokje
er steeds hardere komen, overreageert hij nog zeker
drie weken en trekt zich bij het eerste het beste onschuldige schokje onmiddellijk helemaal terug. Aai je hem
daarentegen een poosje alleen maar zachtjes met een
penseeltje dan reageert hij daar al gauw niet meer op.
‘Gevoeligmaking’ en ‘gewenning’ heet dat. Kandel kreeg
in 2000 een Nobelprijs voor zijn geheugenonderzoek.

Pavlov had z’n honden dus ‘geconditioneerd’, inmiddels zo’n bekend mechanisme dat het vreemd lijkt dat
die vorm van leren tot dan toe nooit opgemerkt was.
Het bracht vanaf het begin van de twintigste eeuw een
hausse aan dierentrainingen voort. Als je ze een worst
voorhield, letterlijk of figuurlijk, bleken beesten vaak
tot verbluffende resultaten te komen. De gevraagde
kleur aanwijzen, dingen openmaken, in een bepaalde
volgorde op knopjes drukken: gaf je een varken, een
rat of een duif nou maar keer op keer iets lekkers als hij
het goed deed, dan ging hij het goed doen.
Ze eventjes pijn doen of een andere afstraffing bij
een fout hielp ook. En uiteindelijk bleek zo ongeveer
de complete natuur zulke leermechanismen in zich

Het kan nog kleiner. Dit is C. elegans, een zich elegant
voortkronkelend doorzichtig wormpje dat 959 cellen telt,
waarvan 302 zenuwcellen – het eerste beestje waarvan
alle genen bekend waren. Dat was in 1999. De latere
PvdA-politicus Ronald Plasterk bouwde zijn carrière als
bioloog rond dit succesvolle proefdiertje, dat je bijvoorbeeld van zijn aangeboren zin in zoute hapjes af kunt
helpen door het aan te leren dat zout betekent dat er
juist geen eten is. (http://www.socmucimm.org/overview-model-organism-c-elegans/)

te hebben. Zo krijgen zeeslakken je al gauw door als
je ze achter elkaar een stel steeds pijnlijker wordende elektrische schokjes geeft, en trekken ze daarna
onmiddellijk bij het eerste zwakke minischokje in een
oogwenk hun kieuw helemaal naar binnen.
Zelfs het minuscule, slechts een millimeter grote
wurmpje C. elegans kan zich geuren herinneren en
maakt rechtsomkeert bij een aangeleerde akelige associatie. Nog gekker: kruidje-roer-me-niet (mimosa
pudica is de officiële naam) schrikt al gauw niet meer
van een plotselinge druppel water als er verder niets
gevaarlijks volgt. Ook weken later sluiten de blaadjes
zich niet langer razendsnel als reactie op zo’n druppel. De plant heeft onthouden dat het geen kwaad kan.
Kortom, alles en iedereen kan leren, en met belonen
en straffen valt gedrag te sturen.

Burrhus Frederic Skinner (1904 - 1990)
rond 1950. (Wikifoto)

Maar nog voordat mensen als Eric Kandel en Ronald
Plasterk hun slakken en wormen gingen trainen, was
B.F. Skinner jarenlang dé autoriteit als het om dat conditioneren van dieren ging via associaties. Met het
boek Verbal Behavior maakte hij de overstap naar mensen. De mens heeft ook trekken van een Pavlov-hond.
Taal stelde Skinner gelijk aan ‘woordgedrag’, zoals de
boektitel al doet vermoeden, en dat gedrag leerde je
volgens zijn opvatting in grote trekken op dezelfde
manier als hij zijn duiven hun ingewikkelde trucjes bijbracht. Kinderen imiteren hun ouders, die het goede
voorbeeld geven. ‘Goed gedrag’, dus kloppend taalgebruik, wordt beloond met aanmoedigen, bevestigen
en prijzen. Zeggen kleine kinderen iets verkeerds dan
reageren de ouders daar vlot op met het verbeteren
van hun fouten.

Alles volgens het schema prikkel-reactie, onder psychologen beter bekend als stimulus-respons. Typerend voor de behavioristen was ook dat ze zich niet
bezighielden met wat daar tussenin gebeurde. Waar
de stimulus in ging en de respons weer uit kwam
noemden ze een ‘zwarte doos’, eentje waar je niet in
kunt kijken. In en uit is wat telt. Heb je eenmaal taal
geleerd dan zit de wereld vol met stimuli die input vormen en als output op de een of andere manier ‘verbale
responsen’ oproepen. Voilà taal. Zie de mens.
Chomsky zag hele andere dingen als hij naar taal keek
en liet in zijn lange bespreking weinig heel van Skinners boek. Hij wees bijvoorbeeld op de letterlijk eindeloze mogelijkheden die taal, elke taal, biedt. Dat
alleen al maakt het stimulus-respons-model volkomen
ontoereikend. Want of het nou het lage late winterlicht
is, een flard sinaasappelgeur of het journaal, danwel
die erg lang uitgestelde liefdesverklaring of een geinig oranje uilvormig hangertje, op elke ‘stimulus’ kun
je op ontelbaar veel verbale manieren reageren.
Ontelbaar in de meest letterlijke zin des woords: het
aantal woorden en zinnen in elke taal is eindeloos. Dat
besef hebben we meestal maar halfbewust, maar het
is een keihard feit dat de zinnen van een taal niet zijn
op te sommen, en ook de woorden niet. We kunnen
altijd weer nieuwe maken, er nog een woord of bijzin
bij doen, een extra woord verzinnen, lenen of bouwen.
De beperking zit hem hooguit in ons werkgeheugen,
dat het bij te lange constructies niet meer redt. Maar
aan de eigenschappen van taal ligt het niet. Dit is hét
voorbeeld van hoe je met eindige middelen toch oneindig veel kunt maken.
Maar je kunt natuurlijk ook zwijgen. Gewoon geen taalrespons geven op alle stimuli in de wereld. Andersom
is er geen enkele aanleiding van buitenaf nodig om los
te barsten in woorden. Iedereen kan uit het niets over
iets willekeurigs beginnen. Een prachtfilm die verleden week op tv was. Die ene rare jeugdherinnering.
Een goede grap.

We praten zelfs met even veel gemak over iets dat helemaal niet bestaat. Een diepblauwe eenhoorn. Doornroosje en Harry Potters dreuzels. Een vierkante cirkel.
Wereldvrede. Of, uit een beroemd geworden voorbeeld van Chomsky: kleurloze groene ideeën, die ook
nog eens woest slapen. Dat kan helemaal niet, maar in
taal kan het. Kan bijna alles. Dat is precies wat het zo
krachtig en machtig maakt.

Of neem de op dat moment zevenjarige Pia, die er niet
over piekerde om ‘daken’ te gaan zeggen, al vertelden
haar ouders haar nog zo vaak dat dat het goede woord
was. Ze vond het onzin. En geef haar eens ongelijk, je
hebt toch ook plakken, zakken, bakken, hakken, takken, wrakken, slakken, snelheidsmaniakken en nog
veel meer. Waarom zou dan uitgerekend bij dak die a
in het meervoud ineens een lange aa moeten worden?

Nog een punt is dat het in het echt niet zo gaat als Skinner dacht. Het is bijvoorbeeld aantoonbaar onjuist dat
kinderen alleen maar hun ouders nadoen. Daarvoor
zijn hun fouten te veelzeggend. Volwassenen hebben
het niet over geëten of loopte of dakken of schippen.
En alle kinderen gaan door een fase dat ze dat soort
dingen nou juist wel zeggen.

Typerend is ook dit bekende, waargebeurde gesprekje
tussen moeder en dochter:

Jonge kinderen komen ook een tijdlang met woorden
als verfmens voor een schilder, of ze zeggen kindervlekje tegen hun eigen moedervlek, en ‘ik stade daar’
als ze ‘ik stond’ bedoelen. Allemaal niet omdat ze hun
ouders imiteren, want die zeggen dat niet, maar omdat ze kennelijk doorkrijgen hoe woorden maken in
het Nederlands gaat. Hoe je dingen in de verleden tijd
kunt zetten, en ergens een meervoud van kunt maken.
Ze zijn niet aan het nadoen, maar aan het doorgronden
hoe het werkt. Ze kennen alleen nog niet alle uitzonderingen. Dat ligt niet aan het Nederlands, soortgelijke
fouten maken kinderen op de hele wereld.
En het is ook simpelweg niet waar dat ouders steeds
maar weer alle fouten verbeteren. En al deden ze het:
dat helpt vaak helemaal niet. Kinderen moeten er aan
toe zijn. Een bekend voorbeeld zijn passieve zinnen.
Geen kind van vier, of het nou Nederlands, Frans, Russisch of nog wat anders aan het leren is, snapt die.
Probeer het maar uit: een vierjarige kleuter kent het
verschil tussen ‘de kat zit de muis achterna’ en ‘de kat
wordt door de muis achternagezeten’ niet. En je kunt
het ook niet uitleggen.

Eva: mag ik de bord?
moeder: het bord.
Eva: mag ik de bord?
moeder: nee, je zegt het bord.
Eva: mag ik de bord?
moeder: het bord.
Eva: het bord. mag ik nou de bord?
Natuurlijk kwam het vanzelf goed en gingen Pia en Eva
toen ze wat groter waren net als andere moedertaalsprekers van het Nederlands over daken praten en
over het bord.
Alle kinderen op de hele wereld lijken met hetzelfde
gemak de taal op te pikken die toevallig om hen heen
gesproken wordt, en daarbij lopen ze ook nog eens
grofweg door dezelfde fases. Na het universele gebrabbel van mehmeh, duhduh, baba beginnen er niet
alleen klanken van de omgeving door te klinken in wat
ze uitbrengen. Kleine kinderen oefenen dan ook al op
de intonatie van zinnen, houden wat ‘hele verhalen’ lijken nog vóór het magische moment van de eerste herkenbare woordjes. Zoals: Bal. Die. Op. Oma. Hondje.
Hap. Nog. Tussen ongeveer hun anderhalfste en hun
zesde leren kinderen er elke dag zes tot tien nieuwe
woorden bij. Dag in dag uit. Een ware woordexplosie.

Rond de achttien maanden gaan de hummels ze ook
combineren. Eerst twee woorden: ‘sok uit’, ‘pop vallen’, ‘poes pijn’. Dan drie: ‘mama kusje geven’, ‘wil niet
slapen’. En zo verder. Tegen de tijd dat ze zes, zeven
zijn hebben kinderen door hoe hun moedertaal in elkaar zit. Wat die taal ook is, ze hebben het systeem dan
onder de knie.

Thomas hoopt dat je hem belt

Alleen hij zei dat hij van haar hield.

Thomas heel goed precies dezelfde persoon kan zijn
als hem. Maar dat is wel een feit. Terwijl, als je die twee
omdraait en beweert:

Hij alleen zei dat hij van haar hield.

Dat alles bracht Chomsky mede op het idee dat zowel
kinderen als talen wel eens meer gemeen zouden kunnen hebben dan het op het eerste gezicht leek, en dan
meestal ook werd aangenomen.

die hij en Thomas juist helemaal nooit op maar één iemand kunnen slaan. Rara. Hoe kan dat? En hoe weten
we dat?

Hij hoopt dat je Thomas belt

Nog een opmerkelijk voorbeeld. Stel je hoort:
Wat nou als we allemaal zoiets als een blauwdruk voor
alle talen in ons hoofd zouden hebben, die alleen nog
netjes en precies moet worden ingevuld? Afhankelijk
van waar je opgroeit? Want dat je een taal niet erft bij
je geboorte is duidelijk. Dat valt bijvoorbeeld voor iedereen op te maken uit hartverscheurende scènes in
een televisieprogramma als Spoorloos waarin een Indonesische, Guatemalteekse of Chinese moeder geen
woord verstaat van wat een uit haar geboren kind zegt,
omdat dat kind lang geleden in Nederland geadopteerd is, en dus Nederlands spreekt. Andersom zijn
een Nederlandstalige biologische vader en moeder
ook geen enkele garantie dat je Nederlands zult gaan
praten. Wat telt, is wat er in de omgeving gesproken
wordt. In welke taal ze tegen je praten als je klein bent.
En dat is eigenlijk ook meteen genoeg. Kinderen leren
hun moedertaal zonder dat ze er lessen in krijgen. Dat
was ook iets waar Chomsky op wees: ouders verbeteren allemaal wel eens iets, maar aan allerlei toch echt
lastige dingen wijden ze geen woord. En toch weet iedereen op een goed moment de gekste dingen.
Neem het volgende, dat in het dagelijks verkeer probleemloos loopt, maar als je het probeert na te vertellen al snel knap verwarrend is. Niemand vertelt zijn
kind dat in het zinnetje:

Laura vertelt Anna dat ze weg wil.
Wie wil er dan weg? Niet Anna. Het aannemelijkst is:
Laura (of het gaat over nog heel iemand anders). Maar
maak van ‘wil’ ‘moet’ en je krijgt:
Laura vertelt Anna dat ze weg moet.
Zou Laura weg moeten? Dat kan, maar nu is het ineens
minstens zo aannemelijk dat ‘ze’ en Anna dezelfde zijn,
wat bij ‘wil’ onmogelijk was. De zinnen zijn hetzelfde,
zou je zeggen. Hoe zit dat? En is ons dat ooit bijgebracht dan?
Wat op wat kan slaan, of juist per se móet slaan. Het
zijn dingen waarvan eigenlijk nog niemand goed doorhad hoe knap en subtiel dat vaak in elkaar zit. Het is
zinsbouw die het hem doet. En Noam Chomsky was bij
uitstek degene die liet zien dat er veel meer te zeggen
viel dan iedereen dacht over de manieren waarop we
woorden combineren. Dat er een wereld schuilging
achter totaal alledaagse taal, zoals het fikse verschil
tussen Hij heeft geleerd zijn vrienden te kussen en Hij
heeft zijn vrienden geleerd te kussen. Terwijl er toch
maar één woord ergens anders staat. Net zo betekent
Ik wist niet dat je kwaad werd werkelijk iets heel anders dan Ik wist dat je niet kwaad werd. Kwestie van
één verplaatst woord.

Hij zei alleen dat hij van haar hield.
Hij zei dat alleen hij van haar hield.
Hij zei dat hij alleen van haar hield.
Hij zei dat hij van alleen haar hield.
Hij zei dat hij van haar alleen hield.
Hij zei dat hij van haar hield, alleen …
Acht zinnetjes met acht exact dezelfde
woorden. Door alleen ‘alleen’ steeds
een woord op te laten schuiven, krijg
je acht verschillende mededelingen,
die allemaal iets anders betekenen en
ook alle acht in orde zijn. Deze doet het
trouwens ook in het Engels: ‘Only he
said that he loved her.’

De bouwprincipes van verschillende talen vertoonden
als je goed keek veel meer overeenkomsten dan verschillen, stelde Chomsky. Grammatica was in belangrijke opzichten een universeel verschijnsel. Wat alle
talen dan precies gemeen hebben, dát was waar de
taalkunde zich mee bezig moest gaan houden. Een radicale breuk met het verleden. Tot dat moment was het
gebruikelijk om verschillende talen tot in de kleinste
details te proberen te beschrijven, en vooral uit te kijken naar uitzonderingen. Maar nu ging het ineens om
iets heel anders. Om de vraag wat taal eigenlijk was.
Om de menselijke natuur. Wat daarmee in gang werd
gezet heet niet voor niks de Chomskyaanse revolutie.

Er zit een duidelijke tijdlijn in. Op welk moment de hersenen beschadigd raken maakt heel veel uit. Baby’s
en peuters tot een jaar of drie lijken gewoon weer bij
het begin te beginnen. Ze worden als het ware weer
baby’s, want wat ze eerst al konden zeggen is verdwenen, uitgewist. Vervolgens gaan ze nogmaals door de
bekende fases heen. Zo’n tweede keer gaat het wel
sneller dan de eerste, maar het zijn dezelfde stappen
die in dezelfde volgorde worden gezet. Net iets oudere kinderen, van drie à vier jaar, lijken wel stukjes
en beetjes van hun al bestaande moedertaalkennis
bewaard te hebben, want die komt soms boven. Toch
moeten ook zij in grote lijnen weer van voren af aan
beginnen.

Revolutionair was bijvoorbeeld deze gedachte: als
taal nou eens niet zozeer iets was dat je leerde, maar
meer leek op iets dat moest groeien? Zoals zoveel in
en aan ons lichaam? ‘Vogels krijgen vleugels, mensen
taal’ zou Chomsky nog vaak herhalen. Bij de vogels gebeurt dat omdat dat besloten ligt in hun natuur, in het
erfelijk materiaal waarmee ze ter wereld komen. Als
je zou zeggen dat vogels vleugels ontwikkelen omdat
ze daarin getraind worden en hun omgeving nadoen,
klinkt dat belachelijk. Maar over taal zegt iedereen dat
wel altijd. En taal ontwikkelen is even onontkoombaar
voor mensen als vleugels krijgen is voor vogels.
De gedachte dat er zo’n biologische kant aan taal kon
zitten was gloednieuw. In 1967 was er een boek over
uitgekomen, voor het eerst. The Biological Foundations of Language heette het, geschreven door Eric Lenneberg, die zowel taalkundige als neuroloog was. Een
combinatie die beslist niet voor de hand lag toen.
Maar het gaf hem gelegenheid op zoek te gaan naar
taal in de hersenen. Dat vooral je linker hersenhelft
nodig is om te praten en te begrijpen wat er tegen je
gezegd wordt, was bekend. En ook dat een beroerte
of een tumor of een andere hersenbeschadiging dus
taalproblemen kan opleveren. Dat is zo bij volwassenen, maar even goed bij kinderen. Iedereen kan afasie (Grieks voor niet-spreken) krijgen. Maar kinderen herstellen daar verbluffend goed van, ontdekte
Lenneberg.

Tijd en taal
Eric Lenneberg (1921 - 1975) keek wat
er gebeurde met kinderen die taalproblemen kregen nadat ze een hersenbeschadiging hadden opgelopen. Hij
vergeleek ze met elkaar en met volwassenen. De leeftijd waarop het misging
bleek van doorslaggevend belang. (Wikipediafoto)

Daarboven wordt het anders. Bij kinderen tussen pakweg vijf en tien jaar zijn de hersenen in staat tot reparatiewerkzaamheden die de afasie gaandeweg doen
afnemen. Over het algemeen verdwijnen de verschijnselen op den duur helemaal. En terwijl dat gebeurt,
gaat ook de normale taalontwikkeling door. Dus het
nieuwe woorden leren, de uitbreiding van het grammaticale repertoire. Bij kinderen van al die leeftijden
is op den duur het verschil met kinderen die nooit hersenletsel hebben opgelopen niet of nauwelijks meer
te merken.
Maar is eenmaal de puberteit aangebroken dan gaat
het er anders uitzien, constateerde Lenneberg. In dat
geval is de kans op permanente schade groot. Als ze
tijdens de eerste puberjaren afasie krijgen leren kinderen meestal wel weer praten, maar het wordt niet
meer helemaal vloeiend. Ze moeten geregeld naar
woorden zoeken, en vinden er dan vaak een dat ze niet
bedoelden, maar dat er net naast zit. In de betekenis
of in de vorm. Tante wordt bijvoorbeeld ‘nicht’, nicht
wordt ‘nacht’. Koffie wordt ‘thee’, of ‘toffie’.

Die aanname werd ook gevoed door nog een andere
groep waar hij onderzoek naar deed: kinderen met het
syndroom van Down. Die verschillen onderling enorm
in het taalniveau dat ze bereiken. Maar ze hebben één
ding gemeen: wat ze op ongeveer hun veertiende
kunnen, daar blijft het bij. Omdat kinderen met Down
langzamer leren zijn ze vaak nog niet helemaal klaar
met het zich hun moedertaal tot in alle finesses eigen
maken voordat de kritieke periode voorbij is. Bijleren
lukt daarna niet meer, was de verklaring die Lenneberg
zag.

En zijn ze halverwege hun tienerjaren als het misgaat
dan wordt het verschil met volwassenen in rap tempo steeds kleiner. Dat is bepaald ongunstig. Want als
ze bijvoorbeeld een beroerte hebben gehad houden
volwassenen in veel gevallen heel serieuze taalproblemen. En na de eerste vijf, zes maanden zijn er nauwelijks nog echte, grote verbeteringen te verwachten.
Met wat ze dan begrijpen en kunnen moeten ze het de
rest van hun leven doen.
Lenneberg zag hetzelfde patroon terug bij iedereen
met afasie die hij in de loop der jaren onderzocht.
Maar hij deed meer onderzoek. Naar binnen kijken terwijl iemand praat kon nog lang niet, maar er werd in
Lennebergs tijd natuurlijk wel geopereerd. Soms werd
er zelfs een hele hersenhelft weggehaald bij een kind,
bijvoorbeeld vanwege heftige epilepsie. Verbijsterend
genoeg hoefde dat niet te betekenen dat het niet meer
kon leren praten. Jonge kinderen leerden dat alsnog of
opnieuw.

Zo’n kritieke periode is geen uitzonderlijk verschijnsel.
De dierenwereld zit er vol mee. En het is waar nature en nurture elkaar ontmoeten. De natuur brengt van
alles met zich mee en de omgeving is nodig om dat
tot wasdom te laten komen, in goede banen te leiden.
Neem wat imprinting heet, wat je zou kunnen vertalen
met ‘inprenten’, en dat wereldberoemd is geworden
door gedragsbioloog Konrad Lorenz, die zichzelf tot
een heuse moeder-de-gans maakte.

Hij ontdekte meer. Kunnen oefenen was niet altijd de
sleutel, tijd was ook een doorslaggevende factor bij
het leren van je moedertaal. Kinderen die een poos
niets hadden kunnen zeggen door een om medische
redenen noodzakelijk buisje in hun keel, gingen als dat
verwijderd werd niet verder waar ze gebleven waren.
Nee, ze bleken dan met praten even ver te zijn als hun
leeftijdgenootjes. Hun taalontwikkeling was dus ondertussen gewoon doorgegaan.
Dat alles leidde tot Lennebergs idee dat er voor taal
een ‘kritieke periode’ bestaat. Dat wil zeggen: je moet
het leren voordat die voorbij is, anders lukt het niet
meer. Tijdens die periode blijf je gevoelig voor wat je
om je heen hoort, ben je een soort spons voor de talen van je omgeving, maar langzaam maar zeker wordt
het moeilijker, droogt die spons uit. Op een gegeven
moment is de kritieke periode voorbij, het luik in de tijd
is gesloten. Lenneberg schatte in dat dat middenin de
puberteit het geval was.

Jonge ganzen lopen achter de Oostenrijker Konrad Lorenz (1903 - 1989) aan.
Samen met de Nederlander Niko Tinbergen (1907 - 1988) vond hij al doende
het nieuwe vak diergedrag uit, ook vaak
ethologie genoemd. Ze kregen samen
met nog iemand anders in 1973 een
Nobelprijs.

Jonge gansjes, net uit het ei, lopen aan achter het eerste dat beweegt, liet hij meer dan eens zien. Een soort
wat-je-ziet-ben-je-zelf-mechanisme. Normaal gesproken is dat natuurlijk de moeder, maar ook Lorenz kon
die rol dus toegemeten krijgen, en zelfs een doos aan
een touwtje had hetzelfde effect. Dat wil zeggen: als
ze hun ‘moeder’ tussen dertien en zestien uur nadat
ze uit hun ei gekropen zijn te zien kregen. Dat is in dit
geval de kritieke periode. Kwamen Lorenz of de doos
eerder of later in beeld dan werkte het niet goed meer.
Hadden de gansjes wél ingeprent gekregen dat Lorenz
hun moeder was dan bleven ze ook als volwassen ganzen achter hem aan lopen. Dat inprenten is dus een
kwestie van aanleren en dan niet meer afleren. Onomkeerbaar.

Dat is ook logisch als je weet dat dat vroege afplakken
een sterk lichamelijk effect teweegbrengt. De visuele
cortex – dus het deel van de hersenschors om mee te
kijken – is bij de geboorte nog niet klaar, en ontwikkelt
zich bij afplakken heel anders dan normaal. Want in
gewone hersenen hebben de zenuwcellen voor-metlinks-kijken en de zenuwcellen voor-met-rechts-kijken
elk hun eigen gebied. Maar als één oog vanaf het begin niet meedoet, dan nemen zenuwcellen van het oog
dat wél kan kijken er gewoon het hersengebied bij dat
bestemd was voor het andere oog. De ruimte wordt
dus wel vergeven, maar niet aan het goede oog. Terugdraaien kan niet.
De Zweed Torsten Wiesel (1924) en de
Canadees David Hubel (1926 - 2013),
twee onderzoekers van het zenuwstelsel
in een tijd dat er heel weinig van bekend
was. Wat ze met hun experimenten met
katten en later apen ontdekten over de
ontwikkeling en werking van het visuele
systeem in de hersenen werd sensationeel gevonden. Ze kregen er in 1981 dan
ook een Nobelprijs voor.

Heel wat dieren kunnen alleen tijdens een bepaald
stadium in hun ontwikkeling bepaalde dingen aanleren. Zelfs voor zoiets basaals als kijken bestaat er een
kritieke periode. Om twee ogen te gebruiken, en bijvoorbeeld diepte te kunnen zien, moet je op het goede moment oefenen. En wel meteen. Plak je één oog
van een pasgeboren katje een tijdlang af, zoals latere
Nobelprijswinnaars David Hubel en Torsten Wiesel deden, dan komt het nooit meer goed. Zulke katten gedragen zich de rest van hun leven alsof dat ene oog
blind is: het doet eenvoudigweg niet mee, terwijl er bij
de geboorte niets mis mee was. En het zit hem echt in
de eerste drie maanden. Want als je op latere leeftijd
een oog dichtplakt, zelfs nog veel langer, en je haalt
het lapje er weer af, dan blijkt er niets aan de hand te
zijn. Het beestje kijkt gewoon weer met twee ogen.

roedels georganiseerd waren, met bovenaan een tophond en daaronder steeds eentje lager in de rangorde. De roedels zagen hun gebied rond zo’n huis echt
als een eigen territorium, dat dan ook met verve en
verbetenheid verdedigd werd tegen leden van andere
roedels. De honden bleken de grenzen van hun eigen
terrein en de andere territoria precies te kennen, en
waren nog met geen heerlijk stuk vlees te verlokken
om de grens over te gaan. Althans, dat was zo voor de
volwassen poolhonden.

Bij apen is het precies zo, en bij ons mensen dus naar
alle waarschijnlijkheid ook. Wij en zij komen ter wereld
met het vermogen met twee ogen te kijken, maar dat
moet nog wel groeien. Letterlijk.
Zo’n kritieke periode kan ook juist later vallen. De
Nederlander Niko Tinbergen, die net als Lorenz een
wereldbefaamd diergedragonderzoeker zou worden,
keek met verbazing naar de sledehonden in Groenland. In 1931 - 1932 verbleef hij daar een winter en twee
zomers, onder meer aan de oostkust. Daar zagen hij
en zijn vrouw bij aankomst meteen uitgehongerde
honden die hij later in zijn boek Eskimoland beschreef
als ‘scharminkels, wandelende skeletten’.
Per ongeluk achtergelaten, dachten ze eerst. Maar
nee. Dat bleek niet het geval. De Inuit, indertijd nog
alom Eskimo’s genoemd, lieten de sledehonden elke
zomer aan hun lot over. De beesten moesten zelf zien
hun kostje bij elkaar te scharrelen. Tinbergen zag ze
bijvoorbeeld mosselen aan de vloedlijn vangen.
Maar ‘s winters, als er sledes getrokken moesten worden, werden ze wel gevoederd. Alles bij elkaar telde
Tinbergen meer dan honderd van die Groenlandse
Eskimohonden die in troepjes van zes à tien leefden
rond het huis van hun respectieve eigenaren – de plek
waar het eten vandaan kwam. Tinbergen observeerde
hun gedrag en constateerde dat ze in hiërarchische

Groenlandse Eskimohonden zijn beresterk en hebben
een indrukwekkend uithoudingsvermogen. Een span
honden werd altijd in de vorm van een waaier voor een
vrachtslee gespannen. Oorspronkelijk gefokt in het
hoge noorden speelden ze een cruciale rol bij het voor
de eerste keer bereiken van de Zuidpool. Want Roald
Amundsen (1872 - 1928) trok daar met een heleboel van
deze honden heen. Z’n teamleden hadden alle vier een
slede met dertien honden ervoor. Dat hoge aantal had
een reden: vóór het laatste stuk van de tocht zouden
er 24 afgemaakte worden. Voer voor de overgebleven
dieren. En zo is het gegaan. Op 14 december 1911 was
de expeditie op de Zuidpool.
(https://dress-nl.techinfus.com/sobaki/grenlandskie/)

Newport en Ted Supalla vanaf de jaren tachtig deden,
moesten er eerst een paar zaken duidelijk worden en
enigszins doordringen. Namelijk dat het soort kennis
dat mensen hebben van hun moedertaal vol subtiliteiten zit, en dat dat precies zo is bij de gebarentalen die
doven overal ter wereld blijken te hebben.

Maar de jonge honden gedroegen zich vaak ‘merkwaardig dom’ in de woorden van Tinbergen. Want
hardleers als ze waren! Dwalend van het ene territorium naar het volgende werden ze keer op keer weggejaagd. Ook als ze zichzelf op die manier echt in gevaar
brachten, kregen ze maar niet door hoe de problemen
te voorkomen. Ze staken ondertussen ook geen poot
uit om hun eigen gebied te verdedigen.
Totdat, en dat ging bijna van de ene op de andere dag,
ze seksueel rijp en actief werden. Tot twee maal toe
zag Tinbergen binnen een en dezelfde week een hond
voor het eerst paren, voor het eerst zijn territorium
verdedigen en vreemd terrein voor het eerst vermijden. Ineens leerden ze dus wel de kaart van die territoria. De kritieke periode daarvoor eindelijk bereikt.
Wat dichter in de buurt van mensentaal komt vogelgezang. Vogels fluiten niet maar wat willekeurig in het
wilde weg, ze hebben vaak min of meer vaste liedjes.
En die moeten ze op het goede moment leren, blijkt.
Een zekere vermaardheid heeft wat dat betreft een
Noord-Amerikaans vogeltje: de white-crowned sparrow, oftewel de witkeelgors. Vanwege de manier waarop het de bij zijn soort behorende deun leert, en de
overeenkomsten die dat vertoont met hoe kinderen
taal oppikken.
Witkeelgorsen beginnen als ze ongeveer 150 dagen
oud zijn een primitieve versie - ook wel een ‘skeletversie’ genoemd - van hun liedje te zingen. Dat doen ze
óók als ze nooit een voorbeeld hebben gehoord, en
in stilte zijn grootgebracht. Zoals alle baby’s, zelfs de
dove, beginnen met brabbelen.
De normale gang van zaken bij witkeelgorsen is dat
ze vanaf zo’n 200 dagen na hun geboorte het hele witkeelgorsenwijsje ten gehore brengen, met alle klankpatronen en uithalen die erbij horen. Maar daarvoor
moeten ze in de kritieke periode daarvóór een soortgenootje hebben horen zingen. En wel ergens tussen
de tien en vijftig dagen nadat ze uit hun ei zijn geko-

Zo ziet de witkeelgors eruit. Hij moet
op het goede moment het goede voorbeeld krijgen om zijn liedje goed te
leren fluiten. Zijn gezang klinkt overigens toevallig een beetje zoals wij zelf
fluiten. (foto white crowned sparrow
Wiki, Engels)

men. Lang hoeft niet: één keertje vier minuten in die
veertig dagen is al genoeg. Witkeelgorsen die nooit
een andere witkeelgors hebben horen zingen, of alleen voordat ze tien of nadat ze vijftig dagen oud waren, blijven levenslang steken in de skeletversie van
het liedje van hun soort.
Het is maar een greep. De natuur kent talloze kritieke
periodes, maar vóór Lenneberg had niemand ze met
taal in verband gebracht. Dat stuitte op weerstand, die
vooral tegen de aangeborenheid gericht was. De jaren zestig waren de jaren van niet alleen de maakbare
wereld, maar ook de maakbare mens die bovenal een
product van zijn opvoeding was, niet van zijn genen.
Nurture dat het won van nature. Het duurde nog even
voordat de of-of-vraag veranderde in de vraag hóe genen en omgeving op elkaar inwerken.
Verdere ondersteuning van Lennebergs idee kwam er
later, en wel uit onderzoek naar migrantenkinderen en
naar dove kinderen. Om op het idee te komen het daar
te zoeken, zoals de Amerikaanse psychologen Elissa

Dat je in gebarentalen hetzelfde kunt als in gesproken
talen was een intrigerende ontdekking, waar voorgoed de naam van William Stokoe bij hoort. Een docent Engels in Washington DC, aan het Gallaudet College voor doven. Hij had door dat wat zijn studenten
onderling deden alle trekken van een natuurlijke taal
had. En met een lang artikel uit 1960 trok hij gebaren
de taalkunde binnen. Die moest de zaak verder onderzoeken, vond hij.
Dat gebeurde inderdaad, en wat Stokoe zo in gang
zette had vergaande gevolgen. Al bleef en blijft het
voor veel horenden moeilijk te geloven dat bewegingen van je handen, armen, schouders, bovenlichaam,
gezichtspieren, exact hetzelfde effect kunnen sorteren als de verplaatsing van lucht via onze stembanden
en monden. Taal zit tussen onze oren, niet erin. We zijn
in staat betekenis toe te kennen aan geluiden die onze
oren bereiken (niet meer dan trillende lucht) maar ook
aan bewegingen die onze ogen interpreteren. Het ene
kanaal werkt net zo goed als het andere.
Het klinkt misschien merkwaardig, maar het grootste
probleem dat dove kinderen in de praktijk hebben, is
dat er niet meer dove kinderen en volwassenen zijn.
Niet meer dan zo’n tien procent heeft ook dove ouders, en zal daardoor meestal vanzelf opgroeien met
gebarentaal. Maar vaak, en in het verleden nog vaker,
komen doofgeboren kinderen pas later in aanraking
met gebarentaal.

waren was bepalend voor het niveau dat ze bereikten
in de nieuwe taal. Zelfs wanneer iemand als vijfjarige
naar een ander land gegaan was waren er subtiele afwijkingen, ook al hoorde je op het oor niets bijzonders
aan de nieuwe taal.
De vormkant, de kant van de bouwstenen en de bouwprincipes, die lijkt steeds het gevoeligst te zijn voor de
tijdfactor.

In Washington is er een universiteit waar de officiële voertaal
Amerikaanse Gebarentaal is,
beter bekend als American Sign
Language, ASL dus. Gallaudet
heet de universiteit, en het
was hier dat William Stokoe
(1919 - 2000), die er Engels gaf,
doorkreeg dat de gebaren die hij
leerlingen zag maken meer waren
dan een soort pantomime, of een
nagebootst, gebroken Engels.
In 1960 verscheen van hem Sign
Language Structure, een paper
voor het taalkundetijdschrift
Studies in Linguistics. Daarna
drong langzaam maar zeker door
in de wereld dat gebarentalen op
zichzelf staan en alle essentiële
eigenschappen hebben van gesproken talen.

In Nederland schreef de latere
gebarentaalonderzoeker Ben Tervoort (1920 - 2006) al in 1953 in zijn
proefschrift Structurele analyse
van visueel taalgebruik binnen
een groep dove kinderen over
wat hij zag gebeuren tussen de
kinderen op het doveninstituut
in St. Michielsgestel. Pas later
zou duidelijk worden dat overal
waar doven bij elkaar leven er
een gebarentaal ontstaat. En dat
die ook tegen de verdrukking en
tegen verboden in gebruikt blijven worden.

Wanneer precies is van groot belang. Want dat maakt
heel veel uit voor hoe goed ze erin worden. Dat is was
wat Newport en Supalla vonden. Hoe vaardig gebaarders waren was niet afhankelijk van hoe lang ze al gebarentaal gebruikten, dat kon ook gerust twintig jaar
zijn. Nee, de crux was op welke leeftijd ze ermee begonnen waren. Hoe vroeger, des beter waren ze in de
grammaticale subtiliteiten die elke taal kent, ook gebarentalen.
Datzelfde patroon zagen de twee onderzoekers bij
migrantenkinderen: de leeftijd waarop die verhuisd

Ook binnen talen lijken er soms ‘kritieke periodes’ te
zijn voor een bepaald onderscheid. Sommige dingen
kun je al vrij gauw niet meer. Je leert ze niet aan maar
af. Berucht zijn de l en de r. Voor ons is het simpel: een
ramp is geen lamp, zeuren is iets heel anders dan zeulen. Je hebt ver en vel, balen en baren, brood en bloot,
hiel en hier, keren en kelen, torren en tollen. Ze lijken
niet op elkaar. In onze oren dan.
Maar als je opgegroeid bent met Japans, dan hoor je
geen verschil tussen lala en rara. De l en de r klinken
werkelijk als één klank, hoe merkwaardig ons dat ook
voorkomt. Wat ze zelf zeggen, vinden wij overigens
meestal als r’en klinken, niet als l’en – wat die ouwe
flauwe flietsausreclame (‘hele emmel Lemia’) nogal
dom maakt. Maar de eerste twee jaar van hun leven
horen alle kinderen in Japan nog wel het verschil.
Je oren, of beter: je hersens natuurlijk, gaan deels
staan naar de taal waarmee je opgroeit. En dat begint voor sommige dingen werkelijk onmiddellijk. Zoals bij de drie verschillende k’s, de drie verschillende
t’s en de drie verschillende p’s die er in het Koreaans
zitten. Ze uit elkaar houden lukt een buitenstaander
beslist niet. Dus ook onderzoekers Ann Cutler en Mirjam Broersma van het Nijmeegse Max Planck Instituut
voor psycholinguïstiek niet. Voor een opmerkelijk experiment, waarvan de resultaten in 2017 naar buiten
kwamen, werkten ze samen met Jiyoun Choi aan de
Hanyang universiteit in Seoul, Zuid-Korea. Er moesten
native speakers van het Koreaans aan te pas komen
om te beoordelen hoe goed de mensen klonken die
voor het onderzoek les kregen in Koreaanse klanken.

Dat gebeurde aan twee groepen: volwassenen die in
Nederland waren geboren en getogen, en volwassenen die als klein kind geadopteerd waren en uit Korea
naar Nederland gekomen. Daar hadden ze vervolgens
gewoon Nederlands geleerd. Van het Koreaans herinnerden ze zich helemaal niets.
Iedereen vond de lessen echt lastig. Ook de adoptiekinderen. En toch bleken die er aanmerkelijk beter in te
zijn dan de proefpersonen die als baby nooit Koreaans
hadden gehoord. Zelfs wie alleen maar de eerste paar
maanden in Korea had gewoond, kon de verschillende
klanken sneller uit elkaar houden en was beter in ze
zelf maken.
Dus kennis die superjonge oren hebben opgedaan,
ligt tientallen jaren later kennelijk nog steeds ergens
in de bijbehorende hoofden opgeslagen. Die hoofden
zijn zich daar helemaal niet van bewust, maar het is er
wel.
Het ligt soms heel subtiel, maar het beeld dat uit alle
verhalen en research blijft komen is dat vooral het taalsysteem, dus de precieze klanken en alle bouwprincipes, leeftijdgebonden is. Woorden leren lukt altijd
nog wel. Maar dat geldt ook voor iedereen die zonder
problemen groot werd met een taal. In onze moedertaal leren we er ook ons leven lang altijd nog nieuwe
woorden bij.
Ook Susan Curtiss zag wat ze meemaakte met Genie
later bevestigd. Zo volgde ze jaren een vrouw die ze
‘Chelsea’ noemt en die vergelijkbaar is met Genie,
alleen leed ze niet onder emotionele verwaarlozing.
Chelsea groeide op in een gewoon gezin waar ze werd
aangezien voor achterlijk, maar in feite bleek ze doof
te zijn. Ze was al over de dertig toen ze voor het eerst
gehoorapparaten kreeg en kon beginnen met taal leren. Curtiss zag hetzelfde patroon: nieuwe woorden
leren dat lukte, maar met de grammatica werd het
niets. Chelsea kon wat dat betreft zelfs minder dan
Genie. Volgens Curtiss vermoedelijk omdat ze zo veel
ouder was toen ze begon.

Eric Lenneberg, de man van de kritieke taalperiode, zag
overigens niets in Genie onderzoeken. Ze had in zijn
ogen zulke emotionele schade opgelopen dat dat een
duidelijk beeld in de weg zou staan. Hij stierf al in 1975.
Het vervolg van het verhaal van Genie is bijna te erg
om te vertellen. Vrijwel vanaf het begin is er akelig
met haar gesold. Al na een half jaar kwam ze met een
smoesje tijdelijk in huis bij Jeane Butler, een hulpverleenster van het ziekenhuis, die openlijk verkondigde
dat dit meisje haar wereldberoemd zou gaan maken.
Haar poging officieel Genies pleegmoeder te worden
strandde, onder andere omdat ze onderzoekers, onder wie Susan Curtiss, de toegang tot haar huis ontzegde. Ze beschuldigde de wetenschappers ervan
Genie te misbruiken: ze kreeg geen rust omdat ze aldoor allerlei tests moest doen. Daar kon zeker iets in
zitten, maar waarschijnlijk wilde ze Genie ook graag
voor zichzelf houden.

Genie met haar moeder. Waarschijnlijk
rond haar achttiende.
(http://www.lifedaily.com/story/scientists-are-baffled-by-girl-locked-in-a-cage-for-12-years/11/)

Het was daarna dat de Riglers besloten haar in huis te
nemen. Genie bleef er vier jaar, die er op filmopnamen
gelukkig uitzien. Maar wat er daarna gebeurde is feitelijk onvoorstelbaar. In 1975 kregen de Riglers geen
onderzoeksgeld meer, vooral omdat ze geen duidelijk
onderzoeksprogramma hadden. Inderdaad hebben
ze nooit iets over Genie gepubliceerd. De Riglers, die
nooit van plan waren geweest Genie voorgoed bij zich
te houden, lieten haar gaan. Waarheen? Terug naar
haar moeder (die inmiddels door een operatie weer
kon zien), en terug naar het huis waar ze al die jaren
gevangen had gezeten. Er bestaan zelfs opnamen
van haar terugkeer in het huis. Op haar achttiende
verjaardag.
Het werd geen succes, om het zacht uit te drukken.
De Amerikaanse schrijver en journalist Russ Rymer
verdiepte zich begin jaren negentig in het wereldberoemde verhaal en schreef er een boek over. Hij ontdekte dat Genie vervolgens terechtkwam in het ene
pleeggezin na het andere. En het ene na het andere
mishandelde en misbruikte haar. Een grote terugval
was het resultaat. Stuitend is het verhaal over het eerste pleeggezin na de Riglers. Daar werd ze geslagen
omdat ze een paar keer overgegeven had. Het gevolg
was dat Genie letterlijk haar mond niet meer open
durfde te doen.
Vanaf de jaren tachtig verbood Genies moeder het de
onderzoekers van indertijd om haar dochter te zien.
Waarschijnlijk onder invloed van Jean Butler deed ze
hen zelfs allemaal een proces aan omdat Genie als
proefkonijn gebruikt zou zijn. Een zeer onverkwikkelijke zaak die uiteindelijk geschikt is.
Inmiddels is het stil geworden rond Genie. Jean Butler
is allang dood, en ook haar moeder leeft niet meer.
Genie zit ergens in een tehuis in Californië en wordt
zorgvuldig afgeschermd van de buitenwereld. Hoeveel taal ze nog gebruikt en begrijpt is niet bekend.

Op het omslag van het boek van
Russ Rymer prijkte een fotootje
van Genie.
Documentaires, een boek, een
verfilming, Genies verhaal is al
op allerlei manieren verteld. Het
BBC-wetenschapsprogramma
Horizon liet als eerste bewegende beelden van het meisje zien.
Dat was in 1994 (in de Verenigde
Staten Genie, a scientific tragedy
genoemd, in Engeland Genie An
Abused Child’s Flight from Silence). In een documentaire van
het Amerikaanse Nova uit 1997,
(titel: Secrets of the Wild Child)
vertelde Susan Curtiss iets over
de keuze van ‘Genie’ als schuil-

naam. Ze verbond het aan de
‘Genie in the bottle’, de geest in
de fles, een populair fenomeen in
de Amerikaanse cultuur, bijvoorbeeld uit de immens succesvolle
tv-serie I dream of Jeannie, die
van 1963 tot 1970 liep. Curtiss zag
het zo: als de geest uit de fles
komt en de mensenmaatschappij
betreedt, dan is die geest altijd
al voorbij de kindertijd. Dat gold
natuurlijk ook voor het meisje
Susan dat daarom de naam Genie
meekreeg. Van Genies geschiedenis is ook een niet al te beste
tv-verfilming gemaakt, in 2001,
onder de titel Mockingbird Don’t
Sing.

nim chimpsky:
p r at e n d e d i e r e n

In het begin had Nim daar een echt babybestaan. Hij
sliep in een bedje aan het voeteneind van zijn pleegouders, kreeg de fles, werd op de rug geklopt voor een
boertje en had schone luiers nodig. Hij sliep veel en
werd vertroeteld en geknuffeld door de hele familie.
Maar met WER wou het nooit boteren. Toen Nim een
half jaar oud was, beet hij hem. Hard. Terwijl WER niks
anders deed dan bij een middagdutje een arm om
Stephanie heen slaan. Het was niet de laatste keer.
Viel dat risico niet te voorzien? Misschien. Maar het
waren de jaren zeventig en veel was ofwel onbekend
of er werd anders tegenaan gekeken. Iedereen deed
mee aan een experiment dat nu nooit meer gedaan
zou worden.

De kleine Nim bleek nogal een jaloerse baby te zijn.
Hij moest niets hebben van de man die anderhalf jaar
zijn pleegvader zou blijven, William Ellison Richard LaFarge – WER in de wandeling. Dat het vanaf hun eerste ontmoeting misging was niet zomaar: Nim had zijn
aanstaande pleegmoeder Stephanie eerst een week
lang helemaal voor zichzelf gehad. Daarna deelde hij
haar liever niet met andere mannen.
Stephanie LaFarge was de nog piepjonge chimpansee op was gaan halen in Oklahoma. Daar was hij op
19 november 1973 geboren, in een primatencentrum.
Een paar weken later al vloog Stephanie met hem naar
New York, en nam hem mee naar het fraaie en ruime
huis aan de West Side van Central Park waar ze nog
maar kort woonde.

Dit was de bedoeling: Nim zou opgroeien in een
mensengezin, en zoveel mogelijk net als een kind al
doende van kleins af aan taal leren. Dat moest wel een
gebarentaal zijn, want apenstrottenhoofden konden
maar een beperkt aantal taalklanken maken, had men
eerder begrepen. De nog jonge ontdekking dat de gebarentalen van doven overal in de wereld in niets onderdeden voor gesproken talen kwam goed uit, want
apenhanden en -armen waren lenig genoeg om gebarentaal te kunnen gebruiken. Dat was niet lang daarvoor gebleken bij een andere chimpansee, Washoe
genaamd. Washoe was niet opgegroeid onder ‘menselijke’ omstandigheden, maar had wel aardig wat losse gebaren uit de Amerikaanse gebarentaal (American
Sign Language, vaak afgekort tot ASL) aangeleerd gekregen. De vraag was nu of een aap gebaren ook zou
kunnen leren combineren tot zinvolle zinnetjes en zinnen. Tot wat je echt taal kon noemen.

Een piepkleine Nim met zijn pleegmoeder Stephanie LaFarge. Dit beeld komt uit de documentaire Project Nim,
uit 2013 van regisseur James Marsh. Hij nam het vijf jaar
daarvoor uitgekomen boek Nim Chimpsky, the chimp
who would be human van journaliste Elizabeth Hess als
uitgangspunt. Het taalexperiment krijgt in allebei niet
erg veel aandacht. Veel eerder, in 1979, had projectleider Herbert Terrace juist daarover een boek geschreven: Nim, a chimpanzee who learned sign language.

Gebarentaal was dus het middel. Het doel zat besloten in de naam die de aap meekreeg. Voornaam Nim,
achternaam Chimpsky. Nim Chimpsky zou uitsluitsel
moeten geven of Noam Chomsky gelijk had: dat taal
iets typisch menselijks is, en dat wij mensen dus worden geboren met een speciaal taalvermogen. Of dat
we ter wereld komen als een onbeschreven blad, en
dat alles afhangt van ‘algemene leerprincipes’, plus de
juiste training en input. Aangeboren of aangeleerd, nature of nurture.
‘Project Nim’ werd opgezet door twee bijpassende projectleiders. Thomas Bever, taalkundige uit de
school van Chomsky, en Herbert Terrace, psycholoog opgeleid door de vader van het behaviorisme,
B.F. Skinner. Erfgenamen zou je kunnen zeggen van
de twee die lijnrecht tegenover elkaar stonden sinds
Chomsky zo’n vijftien jaar eerder weinig heel had gelaten van Skinners boek Verbal Behaviour. De plannen
werden gemaakt. In de zomer of de herfst van 1974 zou
het experiment beginnen.

Dat liep anders. Je kunt er achteraf van denken dat het
een teken aan de wand was. Nims moeder Carolyn was
aan de pil. De mensenpil, wel te verstaan. Als een van
de eerste chimpansees. Mede door haar werd ontdekt
dat die niet werkt bij chimpansees. De geboorte van
Nim kwam daardoor helemaal onverwachts. In november 1973 was hij er al, dus moesten er snel veel dingen
geregeld worden – sneller dan gedacht.
Nou was niet alles gloednieuw voor het pleeggezin.
Een paar jaar eerder had Stephanie, die een oud-student en een buurvrouw was van Terrace, een halfbroertje van Nim in huis gehad. Bruno kwam toen hij
vijf weken was en bleef een paar maanden – totdat
Stephanie onverwacht naar het buitenland vertrok. De
‘socialisatie’ van Bruno werd nog een tijdje bij anderen
voortgezet, en dat was goed gegaan. Terrace liep toen
al met taalplannen voor apen, en deed zelfs kort een
halfslachtige poging Bruno wat gebaren te leren, maar
nu met Nim zou taal er dus echt van het begin af aan bij
komen. Nu zou het serieus aangepakt worden.
Er werd druk overlegd wat Nim het eerst moest leren,
welke gebaren het nogal grote gezin, dat nu ‘samengesteld’ zou heten, tegen hem zou gaan gebruiken. Toen
Nim na ongeveer een maand oud genoeg was om zijn
blik te richten op dingen, begonnen zijn verzorgers als
hij de fles kreeg het gebaar voor ‘drinken’ te maken. En
voor ze hem optilden gebaarden ze ‘optillen’, en als hij
ergens naar keek vroegen ze hem ‘geven?’.
Er werd natuurlijk ook veel gepraat om hem heen,
maar dat leek Nim niet erg te interesseren. Al reageerde hij wel – zij het nooit lang – als er ‘ho!’ of ‘nee!’ of
‘niet doen’ naar hem geroepen werd. Maar gebarentaal vond hij geweldig boeiend. Hij kon gebiologeerd
kijken naar de vloeiende bewegingen van een ervaren
gebarentaalspreker. Soms wel een kwartier achter
elkaar. Maar het zelf proberen? Nadoen? Meedoen?
Nee, dat gebeurde niet vanzelf.
Reden dat Stephanie en de rest na een tijdje zijn handen gingen vouwen en in model duwen om zo gebaren

te vormen. Erg leuk leek Nim het niet te vinden, maar
het werkte wel. Na een paar weken gebaarde hij spontaan ‘drinken’ toen Stephanie hem zijn fles voorhield.
En toen nog eens, en nog eens. Stephanie was verbaasd en ook trots, zoals elke moeder bij het eerste
woordje van haar kleintje, maar Herbert Terrace was
streng. Die wilde pas aannemen dat Nim een gebaar
echt kende als hij het verscheidene keren had gebruikt,
ook nog spontaan, op achtereenvolgende dagen, en
als drie verschillende mensen het hadden gezien.

Nim met Herbert Terrace (1936), een van de twee projectleiders van ‘Project Nim’. Hij was van de twee de
leerling van BF Skinner, de grote behaviorist. De andere
was Tom Bever, een leerling van Noam Chomsky. In de
praktijk was Terrace degene die alle praktische dingen
moest regelen. Van een eindeloze stroom docenten,
verzorgers en oppassers tot behuizingen en een eeuwig probleem: fondsen. Al betaalde in het begin Nims
pleegvader WER LaFarge alle rekeningen.
(foto Susan Kuklin / Science Source)

Ze gingen dus door Nims handjes te vouwen. Toen hij
vier maanden was, in april 1974, kende hij het hele lijstje gebaren dat van tevoren opgesteld was. Naast ‘drinken’ kon Nim ook ‘optillen’, ‘snoepje’, ‘geven’ en ‘nog’
gebaren. Allemaal thuis bij Stephanie geleerd. En intussen groeide Nim als kool, nog veel meer dan mensenbaby’s doen. Toen hij twee maanden oud was kon
hij al kruipen, ook in en uit de box. Weer twee maanden

daarna kon hij overal in huis komen, wat hij natuurlijk
ook deed. Vanaf de boekenplanken op het waterbed
springen werd een geliefd spelletje. Boekenplanken leeghalen ook. Dé manier om WER, zelf schrijver,
kwaad te krijgen. En toch vertikte die het ook dat deel
van het huis ‘chimpproof’ te maken.
Het ging er allemaal een tikje rommelig aan toe, en
er waren ook spanningen, maar Nim werd met liefde
opgenomen in het gezin. Een liefde die zich al gauw
uitstrekte tot hem mee laten genieten van een rondgaande joint of een biertje. De eerste paar maanden
gaf Stephanie hem soms de borst, ook al had ze geen
melk.
Wat voor Terrace al vrij snel echt een probleem begon
te worden, was Stephanies rol. Ze was niet erg gebrand op lesgeven en de taalvorderingen van Nim bijhouden. Omdat ze met hem samenleefde, vond ze het
vooral belangrijk dat Nim het naar zijn zin had. Nims
liefhebbende, beschermende ‘moeder’ zijn en tegelijk
zijn docent ging voor haar gevoel slecht samen. Zeker
als het inhield dat ze de kleine chimpansee drie uur per
dag moest drillen om er zo wat woordjes in te krijgen.
Dat druiste ook in tegen wat Stephanie had begrepen
over leren bij de opleiding tot Montessori-onderwijzeres die ze gevolgd had. Ze was ervan overtuigd dat het
met die taal wel goed zou komen als de omstandigheden voor Nim maar goed en prettig waren.
Heel wat discussies en ruzies met Herb volgden. Voor
het experiment was het een keiharde noodzaak dat
Nims taallessen en taalprestaties goed gevolgd en
vastgelegd werden. Zonder dat was alle inspanning
wetenschappelijk gezien waardeloos. Een tijdelijk
compromis volgde: Stephanie beperkte zich tot de rol
van moeder/verzorgster, voor de gebarentaallessen
werden anderen aangezocht.
Nim dag en nacht thuis houden werd intussen vrijwel
ondoenlijk, omdat hij een onwaarschijnlijke hoeveelheid energie had en echt voortdurend in de gaten
moest worden gehouden. Hem straffen als hij zich mis-

droeg – bijten, ook zomaar ineens, was een favoriete
manier van stout zijn – bleek nauwelijks effect te hebben. Ze kregen hem niet onder controle met een pak
voor z’n broek, of met hem tegen de grond werken.
Het enige waar Nim gevoelig voor leek te zijn, was als
hij alleen werd gelaten. Als Stephanie haar rug naar
hem toe keerde en de kamer uit begon te lopen, raakte
hij in paniek, en rende meteen naar haar toe, wat hij
ook aan het doen was. Vaak ‘sorry’ gebarend, want dat
gebaar had hij intussen ook geleerd. Deze psychologische aanpak werkte in elk geval bij een aantal van
zijn verzorgers. Overigens bepaalde Nim in feite zelf
wie wel of niet op hem mocht passen. Nieuwelingen
werden getest, en als hij iemand niet mocht weigerde
hij hun gezelschap.
Een jonge babysitter op wie Nim dol was, en zij op
hem, was een schoolgenootje van Stephanies dochter Jenny: Maggie Jakobson. Zij bood Terrace een oplossing voor het begin van de zomer van 1974. Want
Terrace had besloten dat Nim naar school moest. Om
gebarentaalles te krijgen, en omdat hij dan niet langer
24 uur per dag bij zijn pleeggezin zou hoeven te zijn.
Maar de vakantie kwam eraan.
Nim mocht eerst nog een zomerlang buiten spelen,
ontdekken dat bloemen geuren, achter de vogels aan.
Juni bracht hij door bij Maggie, (die later Wheeler ging
heten en als actrice bekend werd van een rol in de sitcom Friends) in het grote huis met zwembad van haar
ouders, die zelf weg waren maar wel een chauffeur
en oppasser voor Maggie inhuurden. Maggie gaf Nim
vrijaf van de taallessen, probeerde hem tevergeefs
zwemles te geven, en trok er met hem op uit. Ze aten
pizza en ijsjes – hoorntjes met perzikijs vond Nim het
lekkerst – en hadden een hoop lol. In juli ging Nim naar
Terrace, die een vakantiehuis gehuurd had, en in augustus was de hele extended family van Stephanie en
WER bijeen in weer een ander buitenhuis.
Het enige gebaar dat Nim er die drie maanden bij leerde was dat voor ‘eten’, ook het enige gebaar dat hij ooit
van Terrace zelf zou leren. Die had intussen een flinke

lening losgekregen bij de Columbia universiteit in New
York waar hij werkte. Fondsen vinden was en bleef een
groot probleem bij het project, maar nu kon er een fulltime, ervaren docent gebarentaal aangetrokken worden. Ook gaf de universiteit de beschikking over een
paar kleine ruimtes, waarvan er een als chimpanseeleslokaal konden dienen. En misschien het belangrijkste: in een aanpalend lokaal met een doorkijkspiegel
werd videoapparatuur neergezet. Voortaan kon alles
opgenomen worden. Want betrouwbare gegevens
verzamelen was tot dan toe eigenlijk nog nauwelijks
gelukt. Dat kwam alleen al doordat Nim meestal totaal
geen zin had om mee te werken wanneer Terrace juist
daarvoor naar het huis van de LaFarges kwam.
Vanaf september ging Nim drie dagen per week naar
school, van half elf tot een. Later kwamen er ook nog
middagsessies bij. De docente gebarentaal die Terrace had aangenomen bedacht een heel protocol
waaraan iedereen zich moest houden. Liefst ook buiten school. Ze vond dat Nim opgevoed en behandeld
moest worden met consequente straffen en consequent belonen. De aanpak van de behavioristen. Zo
deed Terrace het ook met de duiven in zijn lab die hij
dingen aanleerde, dus hij had er vertrouwen in.
Er hoorde een nogal streng regime bij, en vaste dingen. Zo moest Nim eerst netjes zijn jas ophangen, en
dan aan zijn tafeltje gaan zitten. En geen gekrijs, geen
bijten of heen en weer springen. Deed hij dat wel dan
wachtte hem in de hoek van het lokaal een speciaal gemaakte multiplex kist. Daar werd hij voor een time-out
in gestopt, wat hem hysterisch deed gillen en wanhopig op de wanden bonzen. Tot afgrijzen van Stephanie
en Jenny, die door de doorkijkspiegel getuige waren
van de bestraffing. Dierenmishandeling noemde Jenny
het later. Bij het wekelijkse overleg over Nim bleven de
twee en ook andere verzorgers bezwaar maken tegen
opsluiting in die duistere doos. Daarbij gingen de discussies ook over wie en wat Nim was. Hij was tenslotte
tot dusver grootgebracht als een kind, en als hij een
stapel foto’s van mensen en chimpansees kreeg, bleek
hij die keurig te kunnen sorteren. De foto van hemzelf

die ertussen zat, legde hij bij het stapeltje mensenportretten. Wist hij dus niet dat hij een chimpansee was?
Nim leerde vrij snel braaf te zijn, al lukte het zelden om
zijn aandacht lang achter elkaar vast te houden. In de
pauzes kwamen Jenny en Maggie regelmatig met Nim
spelen, in een ander kamertje dan het leslokaal, waar
hij een schommel en speelgoed had. Maar opschieten met gebaren leren deed hij niet, terwijl dat nou net
wel het idee was achter de nieuwe opzet. Eentje per
maand, dat was het zo’n beetje, en dat kostte ook nog
een hoop moeite. Het was al met al bepaald geen succes. Alleen in de media deed Nim het intussen fantastisch. Hem meenemen naar een tv-studio was spannend, en vereiste continu geruststellingen en lekkers
van Stephanie, maar tot vreugde en opluchting van
Herb gedroeg hij zich, en hij wist natuurlijk iedereen
te charmeren.
Dat hele jaar bleef Terrace aandringen op meer discipline en meer structuur in Nims leven bij Stephanie,
maar eens werden ze het nooit meer. Intussen eiste
het leven met Nim zijn tol. De druk op het gezin was
groot, er waren huwelijksproblemen, en uiteindelijk
besloot Stephanie dat het genoeg was geweest. Nim
moest weg. De zomer van 1975 bracht iedereen nog
een tijdje samen in een huis door dat Terrace had gehuurd, maar dat bracht de verschillen in inzicht alleen
maar duidelijker aan het licht.
Terrace moest dus achter een nieuw onderkomen aan
en een nieuwe ‘pleegmoeder’ – dit keer liefst wel een
die het taalonderzoek het belangrijkste vond. Dat lukte
wonderwel. Hij mocht Nim onderbrengen op een landgoed met een fraai, vrijstaand negentiende-eeuws herenhuis, dat te midden van majestueuze bomen, keurig
onderhouden gazons en exotische tuinen verscholen
ging achter smeedijzeren hekken. Delafield heet het,
naar de bankier die het schonk aan de universiteit, en
het ligt in New York, net boven Manhattan. Op dat moment stond het 21 kamers tellende pand al tien jaar
leeg. Na een fikse verbouwklus kon Nim, nu 22 maanden oud, erin trekken.

Bovendien had Terrace een nieuw pleeggezin samengesteld, met aan het hoofd Laura-Ann Petitto, die officieel de leiding en een bijbehorend salaris kreeg, en
de mooiste kamers op Delafield. Petitto was bij het
project betrokken geraakt na een nogal aparte sollicitatieprocedure. Ze was negentien toen ze een briefje had zien hangen dat er een student-assistent werd
gezocht. Zij eropaf, en meteen toen ze binnenkwam
duwde een man – die later Herb Terrace zou blijken te
zijn – haar een kamertje in. Tot haar enorme verrassing
zat daar een chimpansee op de grond. Al zijn nekharen
stonden overeind, en Petitto voelde dat hij op het punt
stond haar aan te vallen. Ze reageerde instinctief door
zich prompt op de grond te laten zakken, haar rug naar
Nim gekeerd, haar hoofd omlaag. Zonder ooit met een
chimpansee in aanraking te zijn geweest brak ze zijn
aanval af: Nim begon haar te vlooien. Een stem door
de luidspreker liet weten dat ze was aangenomen. Terrace had alles gezien.

speeld, hoe schuldig ze zich daarover ook voelde. Het
was Petitto die op een dag, na school, met Nim naar
Delafield reed en hem in gebarentaal vertelde dat hij
daar voortaan zou gaan wonen. Of Nim het echt begreep is de vraag, maar hij werd onmiddellijk doodsbenauwd en klampte zich aan Laura vast. Dat bleef
hij ook tijdens de tour door het huis doen. Pas uren
en uren later viel hij bekaf in slaap, ingeklemd tussen
Laura en een andere verzorgster. Nog lang zou hij pas
kunnen inslapen als er iemand bij was, die dan de kamer uit moest sluipen, en de eerste weken in het nieuwe huis wilde hij werkelijk geen moment alleen zijn.
Petitto kon Nim in haar eentje aan, wat er in periode
daarna toe zou leiden dat ze voortdurend met hem opgescheept werd. Want vind maar eens een babysitter
voor een de baby die letterlijk levensgevaarlijk is, en
die er bijvoorbeeld een handje van had om te veran-

Maar Petitto hield zelf ook littekens aan Nim over. In
haar arm staat een akelig diepe afdruk van Nims gebit, waar indertijd achtendertig hechtingen in gegaan
zijn. Op den duur deed Petitto ongeveer alles, herinnerde ze zich later, van de rapportages bijhouden en
mensen leren hoe ze de gegevens moesten analyseren, tot Nim in bed stoppen en uitzoeken welke luiers
het geschiktst waren. Er waren nachten dat Nim door
alle sloten heen brak, en ze ineens wakker werd met
een groot, harig beest op haar borst. Een buitengewoon beangstigende ervaring, want Nim was op die
momenten enorm opgefokt en bang.
Er waren geen kooien op Delafield, wel sloten. Nim
had een slaapkamer, een speelkamer en een badkamer voor zichzelf. Overdag kon hij de keuken en andere kamers in, alleen de kamers van zijn verzorgers waren verboden terrein. Wat dus niet altijd hielp. Zowel
met zijn handen als zijn voeten werd hij buitengewoon
handig in de sloten open krijgen. Ook op de universiteit waar zijn leslokalen waren was Nim al bedreven
geraakt in ontsnappingen. De kleine Houdini joeg iedereen de stuipen op het lijf als hij los door de gangen
rende. Op een dag snelde hij – het was een spelletje
voor hem – een openstaande voordeur van een van de
buren van Delafield binnen. Ze kregen hem snel weer
te pakken, voor hij schade kon aanrichten, maar daarna mocht hij van Terrace alleen nog aan een leiband
mee naar buiten, bijvoorbeeld om te helpen tuinieren
en te leren vissen uit de vijver.

De energieke Petitto bleek heel goed met Nim overweg te kunnen. Bovendien was ze direct gegrepen
door de mogelijkheden: stel je voor, praten met een
dier. En ook door de achterliggende vraag bij het project: wat is menselijke taal nou eigenlijk? Haar idee
was al snel: als blijkt dat een chimpansee bepaalde
dingen niet kan leren, dan is dat waar je moet gaan
kijken. Liefst ook in de hersenen, een onderwerp dat
Petitto als kind al het interessantste van alles leek. Ze
zou dan ook uitgroeien tot een autoriteit op het gebied
van gebarentaal, kindertaalontwikkeling en hersenen.
Terrace viel meteen als een blok voor haar, iets dat iedereen opviel. Uiteindelijk kregen ze kort een relatie.
Niet lang nadat die afliep verliet Petitto het project,
maar dat was een stuk later.
Om de overgang voor Nim een beetje vlot te laten verlopen namen Petitto en enkele anderen die voortaan
met hem zouden gaan samenwonen en werken zijn
verzorging alvast over bij Stephanie thuis terwijl Delafield verbouwd werd. Stephanie trok zich beetje bij
beetje terug, en kwam ook niet meer naar de wekelijkse besprekingen op de universiteit. Haar rol was uitge-

deren in een wild woest beest, dat z’n kleren uitrukte en piesend en poepend door de kamer ging zodra
hij voor het eerst alleen werd gelaten met een nieuwe
verzorger in spe.

Helpen in het huishouden deed hij graag, al was de
witte en de bonte was scheiden niet Nims fort. Keukenwerkzaamheden lagen hem. Hij werd zelfs boos als
er met koken begonnen werd voordat hij erbij was, en
hij kon tijden zoet zijn met borden afwassen, en hetzelfde bord nog eens en nog eens.
Nim en Laura-Ann Petitto.

kunnen zou blijken te zijn. Hij begreep er op den duur
een paar honderd. Voor behoorlijk uiteenlopende
begrippen: voorwerpen (sok, bal, potlood, telefoon,
sleutel, boek, lepel), eten en drinken (appel, spaghetti, kauwgom, thee, ijs, noot, ei, druif, rozijn, banaan),
lichaamsdelen (neus, oog, oor), kleuren (oranje, rood,
geel, blauw, groen, zwart), flora en fauna (vlinder, eekhoorn, bloem, boom, hond, kat, muis, plant), allerlei
handelingen (inschenken, klimmen, open doen, kietelen, lopen, vallen, ophouden, gooien, trekken, dicht
doen), gevoelens (bang, boos, blij), abstractere zaken
(fout, stout, geur, kiekeboe, later, klein), en een handvol namen van degenen die met hem werkten. Ook het
gebaar voor ‘Nim’ kende hij. Dat hij dat allemaal daadwerkelijk wist, werd keurig proefondervindelijk in het
‘lab’ vastgesteld met vragen als: wat is dit, welke kleur
is dit, wie is dit? Uit Nims antwoorden werd dan afgeleid welke gebaren hij kende.

Het kostte wel eens een bord, maar Nim was dol op
afwassen. En op koken. Pancakes met fruit of met jam
waren favoriet. Hij haalde ook graag geintjes uit, zoals
het verstoppen van een lepel en die dan stiekem snel
weer terugleggen nadat Laura zich een ongeluk gezocht
had. (Komt van By Source, Fair use, https://en.wikipedia.
org/w/index.php?curid=29877639)

De verhuizing naar Delafield luidde een nieuw tijdperk
in voor het taalexperiment. Petitto stelde orde op zaken en legde woordenlijsten aan en bedacht in overleg met Terrace nieuwe instructies voor iedereen. Ze
bleek bovendien goed in de goede mensen aantrekken. Die waren aldoor nodig. Niet alleen om op te passen, maar ook voor het geven van lessen, het precies
noteren van wat er gebeurde en het maken van ponskaarten. Meestal ging het om studenten, en die bleven
nooit zo lang.
Het leek te werken. Na een poosje zat Nim op bijna
twee nieuwe gebaren per week, wat de top van zijn

Hij gebruikte zijn verworven taalkennis ook om te liegen, of smoezen te verkopen. Althans, hoe moet je anders opvatten dat hij de gebaren voor ‘vies’ en voor
‘slapen’ ook erg graag te onpas inzette. ‘Vies’ was
wat zijn verzorgers gebruikten als Nim, die inmiddels
enigszins zindelijk was, naar de wc moest. Maar ja, als
hij zich verveelde of geen zin had gebaarde hij rustig
‘vies’ om weg te kunnen, zelfs als hij een paar minuten eerder nog had geplast. Natuurlijk wilde iedereen ongelukjes voorkomen, dus het was een slimme
strategie. En iedereen was ook blij als Nim moe was,
en een dutje wilde doen. Ook dat kreeg hij feilloos
door, dus naast ‘vies’ werd ‘slapen’ een gebaar om te
ontsnappen.

Maar ook in het dagelijks leven begreep hij wat er tegen hem gebaard werd. Zo weerhield Laura hem een
keer net op tijd van een slok tapijtreiniger nemen door
heftig ‘Nee! Stop! Niet eten!!’ te gebaren. Hij gebaarde zelf ook. Ongeveer honderd van de gebaren die hij
begreep, gebruikte hij op den duur ook zelf. En hij onthield ze. Zelfs lang. Toen hij tegen het einde van het
project Laura na een jaar voor het eerst weer zag, was
haar naam een van de eerste dingen die hij gebaarde. Sommige dingen waren lastig. Het naamgebaar
voor ‘Herb’ leek toevallig op het gebaar voor ‘kat’. Dat
werd dan nog wel eens iets ertussenin. Soms had hij
de vorm van een gebaar net verkeerd, maar hij vond
er ook twee helemaal zelf uit. Een voor ‘handcrème’,
en een voor ‘spelen’. ’Spelen’ zou zelfs een van zijn
favorieten worden. Hij gebaarde het tegen kinderen,
honden, katten en paarden. Maar nooit tegen dingen.
Een heel enkele keer gebaarde Nim over iets dat zijn
aandacht trok. Terrace herinnerde zich bijvoorbeeld
het gebaar voor ‘hoed’ toen ze op een keer langs een
groot reclamebord met een cowboy met een hoed
kwamen, en een rode bloem ontlokte Nim spontaan
het gebaar voor ‘rood’.

Nog een keer Laura-Ann Petitto en Nim.

In januari 1976 lukte het zelfs om hem het juiste gebruik van ‘jij’ bij te brengen. Na maanden hard trainen,
waarbij zijn docenten steeds maar dingen met hem
uitwisselden, ze om de beurt van de een naar de ander lieten gaan. Nim ging eerst heel veel vaker ‘ik’ gebruiken, vervolgens leerde hij om een tikje te geven
op de borst van z’n docent, en pas daarna begon hij te
wijzen naar de ander – wat de correcte manier is om
‘jij’ te zeggen. Maar het ging uiteindelijk wel degelijk
goed. Zo ver kwam Genie nooit, die bleef steken in de
verwarring waar alle kinderen tijdelijk last van hebben,
of ze nou een gebaren- of een gesproken taal leren.

klein gezelschap van Terrace, Joyce Butler en nog een
verzorger bracht een verdoofde Nim met een vliegtuig
terug naar Oklahoma, naar de apenonderzoekskolonie waar hij geboren was. Daar zou hij voor het eerst
met andere chimpansees gaan leven. En in een kooi.
Niet iedereen vond de beslissing van Terrace juist. Zelf
schreef hij in zijn boek over Nim dat meer materiaal
verzamelen en langer proberen Nim gebarentaal bij te
brengen wat hem betrof niet opwoog tegen de kosten.
Ook de immateriële. Nim werd nog steeds groter en
sterker, en hij was er met altijd maar die veranderingen
in zijn leven niet handelbaarder op geworden.

En ongeveer een half jaar eerder was Nim bovendien
begonnen gebaren te combineren. Dingen te zeggen
als ‘mij eten’, ‘geef bal’. Hij leek in wat bij kinderen de
twee-woordfase heet terecht te komen. Was er zelfs
creatief in. ‘Trekken-kietelen’ gebaarde hij bijvoorbeeld, hopend dat zijn met de leeftijd groeiende seksuele behoeften bevredigd zouden worden. Dat vroeg
hij aan Joyce Butler, de nieuwe pleegmoeder (alweer
een) in Nims leven.

In de praktijk was Nim vooral het project van Terrace
geweest. Niet alleen was hij degene die altijd achter
fondsen aanging, maar hij nam ook alle jaren de beslissingen over waar Nim heen moest. Intussen speelde zijn tegenhanger Thomas Bever inhoudelijk wel degelijk een rol. Petitto herinnerde zich tientallen jaren
later nog de bijeenkomsten waarop ze niet met elkaar
spraken: “Herb zei dan iets tegen mij, en dan keerde ik
me om en zei dat tegen Tom, die dan weer antwoord
aan mij gaf, enzovoort. En dat was niet om persoonlijke, maar echt om intellectuele redenen.”

Petitto, die haar studie had opgeschort toen ze naar
Delafield kwam, vertrok in 1976. Haar kamer en rol werden overgenomen door Butler, die al langer meedeed
aan het project. Butler had Nim nog beter onder controle dan Petitto. De twee kregen een nauwe band. Nim
leek ronduit verliefd op haar, merkte een verzorger op.
Ze maakte zich niet druk om zijn avances, en vond het
vooral belangrijk dat Nim gebaren combineerde.
Dat deed hij. Weer een jaar later leek hij de drie-woordfase te bereiken, en gebaarde bijvoorbeeld ‘ik meer
eten’, ‘jij mij kietelen’. Dus optimisme en enthousiasme
over Nims kunnen en kennis groeiden. In twee jaar tijd,
van 1975 tot 1977, legden zijn docenten bijna 20.000 uitingen vast van twee of meer gebaren. Maar alle gegevens moesten wel nog verwerkt worden.
Dat gebeurde pas nadat Terrace een eind aan het
project maakte, in 1977. Na 46 maanden op Delafield,
waarin Nim maar liefst zestig docenten had gehad. Een

Des te opmerkelijker dat Terrace uiteindelijk omging.
Hij, de man die echt gedacht had dat het een kwestie
was van input, kwam tot de conclusie dat Nims prestaties toch veel geringer waren dan ze op het oog leken.
Ook mede-auteur Petitto van het beroemd geworden
Science-artikel ‘Can an ape create a sentence’ had met
grote tegenzin moeten inzien dat het antwoord beslist
‘nee’ luidde op de vraag of een aap alle aspecten van
menselijke kan taal leren. Maar al die combinaties van
gebaren dan? Soms wel zes, zeven achter elkaar gebaarde Nim er.
Hier wierpen de video’s vruchten af. Waar uiteindelijk
iedereen die met Nim gewerkt had zich het schromelijkst in vergist bleek te hebben, was zijn vermogen om
gebaren zinvol te combineren. Punt daarbij is dat een
paar gebaren achter elkaar gebruiken niet hetzelfde is
als structuur aanbrengen in wat je zegt. Toeval en de

Kan een aap een zin maken? Het artikel in Science (Vol.
206, 23 november 1979, p. 900) dat het einde van het hele
Nimproject markeerde. Spoiler: het antwoord luidde
nee. Tot verrassing van de onderzoekers. Of de resultaten van het experiment met Nim doorgetrokken mogen
worden naar álle apen vinden sommigen overigens nog
steeds de vraag.

frequentie van begrippen kunnen even goed de overhand hebben. En daar had het bij Nim alles van weg.
Het gebrek aan bouwprincipes kon je helemaal goed
zien als Nim meer dan twee gebaren achter elkaar gebaarde. Wat zinnen leken, waren bij nadere beschouwing meestal reeksen vol herhalingen: ‘eten Nim eten’,
‘kietelen ik Nim kietelen’. Langere combinaties leverden over het algemeen geen inhoudelijke uitbreiding
op van wat hij zei. Wat juist typerend is voor de driewoord-fase: ‘papa stoel zitten’ drukt meer uit dan
‘stoel zitten’ – ook al weet je misschien niet helemaal
precies wat. Of in ouderwetse grammaticatermen: van
bijvoorbeeld een onderwerp met een werkwoord (ikke
gooien), of een werkwoord met een lijdend voorwerp
(bal gooien) gaan kinderen dingen zeggen waar dat
allemaal in zit (ikke bal gooien).
Bij combinaties van vier gebaren achter elkaar ging
het bij Nim ook vooral om repeteren. Het vaakst zei hij
‘eet drink eet drink’, ‘eet Nim eet Nim’, ‘banaan Nim banaan Nim’ en ‘drink Nim drink Nim’. Gemiddeld kwam
hij, heel anders dan kinderen, niet verder dan uitingen

Maar voor Nim werd van tevoren verzonnen wat hij
moest leren, en hij kreeg daar ook echt les in. Zo gaat
het niet bij een kind. Wij schieten zelfs in de lach bij het
idee dat een verse vader en moeder een lijst woorden
zouden gaan zitten verzinnen die hun baby volgens
hen als eerste zou moeten kennen, en dat ze die er
vervolgens met veel gedoe in zouden gaan stampen
bij hun kleintje. Om daarna een volgende verlanglijst
samen te stellen, enzovoort.

van een à anderhalf gebaar achter elkaar. Daar zat
geen groei in ook, ook niet naarmate hij meer gebaren
kende. En als hij al eens een wat langere zin zonder
dubbel-op-woorden gebaarde, dan bleek dat bij goed
kijken naar de video’s telkens na-aperij: als een docent
het voordeed, dan wou Nim soms best een hele zin
nadoen. Maar zelf kwam hij er echt niet op.
Dus hoe geweldig hij ook kon imiteren, hoe slim hij ook
was in het overbrengen van zijn bedoelingen en gevoelens en verlangens, Nim ging geen zinnen bouwen.
Er waren meer verschillen met mensen. Nim onderbrak
zijn docenten bijvoorbeeld vaker dan kinderen doen.
Als wij praten geven we elkaar de beurt, iets dat echt
nauw luistert, en wat je al begint te leren als je klein
bent. Dat gebeurde niet bij Nim.
En ook de woordexplosie die bij jonge peuters inzet,
ontbrak totaal bij hem. Tegenover kinderen die jaar in
jaar uit zes tot tien woorden per dag leren, soms een
woord per uur, en volwassenen voor wie er ook nog
altijd elke twee dagen een nieuw woord bij komt, bleef
Nims maximum steken op twee gebaren per week.
Kinderen kennen al snel zo’n duizend woorden als ze
drie zijn. Dat lijkt voor een aap niet weggelegd te zijn.
Min of meer tegelijk met Nim, en ook daarna, liepen
er meer apentaalexperimenten. En wat onderzoekers
ook claimden dat hun aap allemaal kon, geen enkele
kwam ooit verder dan enkele honderden gebaren of
symbolen op een bord of nog iets anders.
Wat Terrace zich achteraf ook realiseerde was dat Nim
gebaren vrijwel uitsluitend gebruikte om iets te krijgen.
Eten, drinken, kietelen, spelen, weg uit het leslokaal.
Dat doen kinderen natuurlijk ook wel, maar die hebben
er daarnaast lol in om alles wat ze zien te benoemen.
Dat deed Nim zo goed als nooit. Dat type nieuwsgierigheid en leergierigheid die elke peuter aanbiddelijk
maken, ontbrak bij Nim. Ook van de ouders soms gekmakende waarom-fase was geen sprake.

Hoeveel woorden ken je van je
moedertaal? Het echte antwoord
is ‘oneindig veel’, omdat je steeds
nieuwe kunt maken uit de woorden die je al kent. Maar hoeveel
zijn dat er dan ongeveer? Dus
daargelaten de samenstellingen
die je meteen begrijpt, en ook de
meervouden, de verkleiningen,
de verleden tijden enzovoort?
Gemiddeld kennen volwassenen
maar liefst 42.000 woorden, zochten psychologen van de universiteit van Gent in 2016 uit. Ze
deden dat voor het Engels, met
controles voor onder meer het
Nederlands. De vijf procent met
de kleinste woordenschat kende
er gemiddeld toch 28.000, de
hoogste vijf procent zit op 52.000.
Waarbij aangetekend moet worden dat dit om de passieve woor-

denschat gaat. Kennen is nog
iets anders dan zelf gebruiken.
Anders gezegd: kennen is voor
een deel alleen herkennen. De
lijst waaruit mensen steekproefsgewijs woorden kregen voorgeschoteld, was overigens met
61.800 woorden niet uitputtend.
Dus het kan goed zijn dat we
nog meer woorden kennen. Alle
namen, ook een soort woorden,
vielen buiten dit onderzoek. Wel
werd er naar vaste uitdrukkingen
gekeken. Daarvan kennen we er
gemiddeld 4.200. (bron beeld:
http://www.tussentaalenbeeld.
nl/A77.htm, anders een of andere woordenwolk als beeld hier.
Het onderzoek: https://www.
frontiersin.org/articles/10.3389/
fpsyg.2016.01116/full)

Er valt overigens wel een en ander af te dingen op de
claim dat Nim een menselijke taalopvoeding kreeg.
Want als er nou iets typerend is voor hoe mensen taal
leren dan is het wel dat het vanzelf gaat. Wat dat betreft was de gedachte van zijn pleegmoeder Stephanie
LaFarge dat die taal wel zou komen als Nim het naar
zijn zin had, helemaal zo gek niet.

Een opmerkelijk verschil met een mensenkind was in
feite al dat Nim niet of nauwelijks reageerde op het
Engels dat hij de hele dag om zich heen hoorde – al
begreep hij het heel goed als er telefonisch pizza was
besteld, aangezien hij dan voor de deur ging zitten
wachten op de bezorger. Hij was niet doof tenslotte.
Horende kinderen zijn vanzelf gespitst op wat hun
moedertaal gaat worden. Zelfs als ze er zelf om de een
of andere reden niet in kunnen oefenen vanwege lichamelijke problemen gebeurt dat. Trouwens, achteraf, pas uit veel later onderzoek in deze eeuw bleek dat
apenkelen en -strottenhoofden helemaal niet zo anders zijn dan de onze. Daar zat het probleem hem bij
nader inzien niet in. Maar horende chimpansees hebben wel wat anders te doen blijkbaar dan mensentaal
leren.
Wat Nim als taalaanbod kreeg, was overigens vaak
niet zo best. Zijn docenten waren meestal helemaal
niet goed in American Sign Language. Pas in zijn laatste jaar op Delafield kwam daar een docent wonen
die vloeiend ASL ‘sprak’. Die zag ook dat de andere
gebaarders slordig waren in de uitvoering van hun bewegingen, en niet consistent. Ze probeerde iedereen
duidelijk te maken dat het voor Nim lastig ‘aflezen’ was
wanneer een gebaar er op het ene moment of bij de
ene verzorger anders uitzag dan bij de ander. En omdat die docenten verder geen echte kenners waren,
kenden ze ook de eigen grammatica van ASL niet, en
gebaarden ze in feite Engels, maar dan met voor elk
woord een gebaar. Anderzijds: voor een mensenkind
lijkt dat niet zo erg veel uit te maken. Horende ouders
die nog niet veel verder komen dan steenkolengeba-

rentaal krijgen toch vlot gebarende (dove) kinderen.
Waarschijnlijk omdat jeugdige hersenen nog dat speciale taaltalent hebben, een ontvankelijkheid waarvan
overigens niet bekend is waaruit die nou precies bestaat.

lander het Italiaanse arrivederci kent, zonder daarbij te beseffen dat die afscheidsgroet is opgebouwd
uit a-ri-veder-ci, ofwel: tot-weer-zien-elkaar. De hele
kreet past heus in ons geheugen, maar wie hem kan
ontleden onthoudt het allemaal gemakkelijker.

Petitto dacht heel wat jaren later iets van een verklaring te kunnen geven. Een hersengebiedje waarvan
men tot dan toe zeker wist dat het taalgeluid verwerkte, bleek ook actief te worden bij kinderen die gebaren
zagen, ontdekte ze. Niet klanken waren dus de crux.
Wat wel? Waarschijnlijk het vermogen om wat er binnenkomt aan taal op delen in partjes, en die snel te
verwerken. Het leek Petitto aannemelijk dat dat apen
niet lukt. Dat die nooit zover kwamen dat ze woorden
of gebaren in stukjes konden hakken. En dan krijg je
er veel minder greep op, moet álles helemaal uit het
hoofd geleerd worden, zonder inzicht in hoe het in
elkaar zit. Te vergelijken met hoe vrijwel elke Neder-

Verder kun je je afvragen of vier jaar niet toch wat weinig is. Een kleuter is ook nog niet klaar met taal leren,
en het idee dat apen misschien juist meer tijd nodig
hebben is niet echt gek. Het psychologenechtpaar Allen en Beatrix Gardner wilde graag meer tijd om hun
apen gebarentaal te leren. Zij waren degenen die de
beroemde chimpansee Washoe gebaren bijbrachten.
Reden dat Terrace zich geen zorgen maakte of een aap
wel woorden kon leren, maar doorschoof naar zinnen.

Dit is chimpansee Washoe, genoemd
naar de county in de Amerikaanse staat
Nevada, waar ze opgroeide en naar
verluidt zo’n 350 gebaren American Sign
Language leerde. Ze werd geboren in
West-Afrika, in september 1965 en stierf,
42 jaar oud, in 2007. Net als Nim werd ze
toen ze ongeveer vier was bij de chimpanseeonderzoekskolonie in Oklahoma
ondergebracht. (foto van wikipedia)

Washoe, geboren in 1965 en vanaf 1967 onderwezen in
American Sign Language, werd vooral wereldberoemd
door haar ‘watervogel’. Dat wil zeggen: doordat ze op
een mooie dag ‘water’ en ‘vogel’ gebaarde toen haar
van een zwaan in het water gevraagd werd ‘wat is dat?’
Maakte ze zelf een samenstelling? Was ze in staat tot
creatief taalgebruik? De Gardners en ook Washoes
docent en levenslange beschermer en promotor Roger Fouts dachten van wel.
Maar wie zegt dat ze ‘vogel die op het water leeft’ wilde zeggen? Zou ze niet gewoon ‘water’ en ‘een vogel’
hebben bedoeld, vragen Terrace en de anderen zich af
in ‘Can an apre create a sentence’. Dat was tenslotte
ook wat ze zag, en Washoe was getraind in steeds antwoorden op de vraag ‘wat is dat?’. Het zou bovendien
nog anders zijn geweest wanneer Washoe vervolgens
bleek vaker dat soort creatieve combinaties te maken.
Maar zonder dat is de ‘watervogel’ niet veel meer dan
een anekdote die niets bewijst.
Welles-nietes-ruzies tussen onderzoekers komen in
dit onderzoeksgebied nogal eens voor. Er ligt ook echt
een batterij aan speciale gevaren op de loer als het
gaat om dierentaal tegenover mensentaal. Het begint
er misschien wel mee dat we zo verschrikkelijk graag
zouden willen praten met al die andere planeetbe-

woners. De gedachte aan een conversatie tussen de
soorten vinden we klaarblijkelijk hoogst aantrekkelijk.
Hoe zien zij de wereld, en ons? Wat gaat er om in het
koppie van een kat, een konijn, een kalf, een kikker?
Het moet een belangrijke reden zijn dat we al heel lang
pratende dieren verzinnen. Sprookjes, mythen, fabels,
religies, strips, kinderboeken, films, games, grappen,
ze barsten ervan. Of het nu gaat om (verstopte) levenslessen of puur voor de lol. De wolf praat tegen Roodkapje, Eva verstaat wat de slang in het paradijs zegt,
de raven van de Germaanse god Wodan fluisteren elke
avond in zijn oor wat ze die dag op hun verkenningstochten gezien hebben. Alice wordt in Wonderland
toegesproken door een grijnzende kat, Donald Duck is
een doorslaand succes in tientallen talen, net als Nijntje. Het biggetje Babe veroverde niet knorrend maar
allerschattigst babbelend de wereld, en ken je die van
die twee hanen die door de Kalverstraat liepen? (Zegt
de een: kom mee naar de poelier, gaan we blote meiden in de etalage kijken.) Er komt geen eind aan. Niemand kijkt op van pratende dieren. Iedereen vindt het
normaal dat ze eigen persoonlijkheden hebben.
En dikwijls blijken de dieren net mensen. Dokter Dolittle, die reuzehandig van een papegaai de talen van alle
andere dieren leert, praat met ze over wat ook wij de
gewone dingen des levens vinden. De reeks klassieke kinderboeken die Hugh Lofting begon in de jaren
twintig van de twintigste eeuw, kunnen nog altijd ongelooflijk tot de verbeelding spreken.
Dat van de papegaai als tolk en taaldocent was een
vondst. [pratende papegaai Alex, NIET AF]
Nog iets anders is dat we ons over het algemeen geweldig verkijken op de ingewikkeldheid van taal. Het is
een merkwaardig fenomeen dat je er in getraind lijkt
te moeten zijn voor je ziet hoe ingenieus en verreikend en diepgaand en wijdvertakt en oneindig subtiel
de kennis is die je van je moedertaal hebt. Het is een
van de grootste verdiensten van wat Chomsky teweeg
heeft gebracht: het blote feit dat we helemaal niet we-

Het beruchte Kluger Hanseffect, het onbedoeld via lichaamstaal aan een dier laten weten wat het gewenste antwoord is, valt nooit echt uit te sluiten bij dit soort
experimenten. Al merken de auteurs van ‘Can an ape
create a sentence’ ook op dat ouders van kinderen
ook hun goedkeuring kunnen laten blijken, en dat dat
dus past bij de mensenopvoeding van Nim.

ten wat we weten. Dat je moet onderzoeken hoe een
taal in elkaar zit. Dat het geen kennis is die voor het
grijpen ligt. Dat is lastig accepteren, want de taal zelf
ligt voortdurend voor het grijpen. En de herinnering
aan alle inspanning die het wel degelijk kost om ons
onze moedertaal eigen te maken, verdwijnt in de mist
van onze vroege jeugdjaren.
Het tweede gevaar zit hem in onze eigen briljantie. We
hebben vaak maar weinig nodig om te begrijpen wat
we horen of lezen of zien. Wat er niet is, vullen we aan.
Wat in het intermenselijk verkeer handig en vaak noodzakelijk en terecht is. Op een feestje met herrie zouden
we anders helemaal niet met elkaar kunnen praten.
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Niet alleen in taal vullen we aan. Maar ook wat we
niet echt zien, denken we er automatisch bij. We menen bijvoorbeeld niet dat iemand ineens geen benen
heeft als die onder tafel onzichtbaar zijn. Twee zwarte
puntjes boven een lijntje zijn voor ons een gezicht. Is
het lijntje recht dan is het een strak gezicht, gaat het
om een boogje omhoog of omlaag dan hebben we
onmiskenbaar te maken met een vrolijk of ongelukkig
iemand.
Het gaat verder: grote ogen vinden we schattig, ook als het alleen maar vlekken zijn.
En echt óveral zien we mensen in, of menen we menselijke reacties en andere dingen te zien. We kunnen
uitsluitend ‘menselijk’ redeneren en interpreteren.
We vullen in, denken de rest er vanzelf bij. We kunnen
niet anders. Maar dat wil nog niet zeggen dat die rest
er ook echt is. Dat is de grote les die het experiment
met Nim opleverde. Of had moeten opleveren. Want
doordringen deed het nauwelijks.
Over wat mensapen kunnen en doen en willen begon
indertijd net een en ander door te dringen. Dat we
zo’n 98 procent van ons DNA met ze delen was nog
lang niet bekend. Chimpansees waren vanaf begin
jaren zestig uitvoerig bestudeerd door Jane Goodall,
die tegen alle heilige huisjes schopte. Bijvoorbeeld
door de apen die ze volgde in het oerwoud namen te
geven. Dat mocht niet, dat was niet objectief. Ze zag

Het computerprogramma Eliza van halverwege de jaren
zestig is een verrassend overtuigende psychiater. ‘Ze’
doet niet veel anders dan herhalen wat je zelf net gezegd hebt en vragen of je nog wat meer kunt vertellen.
Verder heeft ze wat standaard reacties. Haar geestelijk
vader is Joseph Weizenbaum. (https://en.wikipedia.org/
wiki/ELIZA)

karakters. Ze zag ook dat de apen stokjes gebruiken
om te poeren in mierenhopen om er lekkers mee naar
buiten te hengelen. Het gebruik van gereedschap dus!
Een van de dingen die als strikt menselijk werden beschouwd.
Vanaf de jaren zeventig keek bioloog Frans de Waal in
de dierentuin van Amersfoort naar de chimpanseekolonie. Hij zag politiek op de apenrots. En andersom
leerden mensen het ‘alfamannetje’ onder hun eigen
soortgenoten herkennen. De Waal zag bijvoorbeeld
hetzelfde verzoengedrag tussen mensen als hij kende
van de chimpansees: iemand even aanraken. [NIET AF]
Tot op de dag van vandaag is het Nim-onderzoek het
best gedocumenteerde van alle apentaalprojecten.
Van de conclusies ging een grote waarschuwing uit:
zo’n beest lijkt snel veel meer te kunnen dan in werkelijkheid het geval is. Zelfs in de ogen van getrainde
onderzoekers. [NIET AF]

1904 Een optreden van Kluger Hans, Slimme Hans
(ca 1885 - 1916). (foto Karl Krall)
Het paard dat zo fantastisch kon rekenen, en dat toonde
door hoe vaak hij op de grond stampte met zijn hoef,
rekende niet, maar reageerde in werkelijkheid op de
lichaamstaal van de wiskundeleraar die hem begeleidde. En als hij het goed deed leverde dat beloningen
op. Geen opzettelijk bedrog, maar wel een sterk effect.
Sinds het bekend is moeten onderzoekers uit beeld
blijven als het even kan.

Sue Savage Rumbaugh, die overigens als enige toevallig getuige was van de onverwachte geboorte van
Nim, werkte met een andere mensenapensoort, in het
bijzonder met een bonobo met de naam Kanzi. Bijzonder aan Kanzi was dat hij terloops woorden begon
op te pikken tijdens de lessen aan zijn pleegmoeder
Matata. Kanzi was een leergierig aapje, dat Matata
meteen na z’n geboorte had losgeplukt van zijn uitgeputte en niet in het wild opgegroeide biologische
moeder. Bonobo’s zijn lang over het hoofd gezien. Ten
onrechte heetten ze vroeger ook wel dwergchimpan-

sees. Ze zijn inderdaad wat kleiner dan chimpansees,
maar ook slimmer en inmiddels staan ze allang bekend
als de soort die conflicten graag met seks oplost. Ze
zijn ook dol op de missionarishouding, en vrouwtjes
zijn er de baas. [NIET AF]

Tyler, Texas Een rusthuis voor beroemde dieren, dat
klonk mooi. Maar Nim kwam terecht bij mensen die
geen flauw idee hadden over chimpansees. Paarden
en ezels en dergelijke vormden de hoofdmoot van de
bewoners. Nim verpieterde. [NIET AF]

Nog een mensapensoort kreeg gebarentaalles: de gorilla. Koko (4 juli 1971 – 19 juni 2018) was een vrouwelijke westelijke gorilla die verbleef in Woodside. Psychologe Francine Patterson ('Penny') [NIET AF]

Huiveringwekkend is het verhaal van het bezoek dat
Nims eerste pleegmoeder Stephanie en haar dochter
Jenny brengen aan hem. Toen ze een keer op bezoek
kwamen op Delafield kon Nim zijn geluk niet op. Een
grijns van oor tot oor, minutenlang krijsen, op de grond
stampen, hij was door het dolle, en sprong iedereen
in de armen. Vooral Stephanie terugzien maakte hem
uitzinnig van vreugde. Terrace die erbij was, had Nim
nog nooit zo gezien. Was het daarom dat Stephanie
zijn kooi binnen stapte? Nim pakte haar vrijwel meteen
bij haar been en begon haar in het rond te slingeren.
Wraak? Straf? Hij had haar zonder enig probleem kunnen vermoorden, en Stephanie was letterlijk doodsbang. Ze kwam met de hevige schrik vrij, en zou Nim
daarna nooit meer zien.

En Nim? Er zou nog meer drama volgen in zijn leven.
Hij bleef ook zeer heftige gevoelens oproepen, dat is
een rode draad in alle verhalen over hem. Ook niet zo
gek. Zoals Petitto het uitdrukte: “Je weet hoe je met
een kat of een hond om moet gaan. Een huisdier roept
bepaalde emoties op, een kind weer andere. Dat kennen we. Maar hier zit je ineens met iets er tussenin. Het
is een categorie op zichzelf. Je krijgt een diepe band,
hebt het gevoel: ze zijn net als wij, maar tegelijk totaal
anders. Dat levert heel tegenstrijdige en moeilijk thuis
te brengen emoties op. Het heeft een enorme uitwerking op je.”
In Oklahoma ging Nim onvermijdelijk meer een apenleven leiden. Herb Terrace ging nog een keer langs, in
1988. Zijn verzorgers kenden niet of nauwelijks gebaren, dus veel gebaren deed hij niet. Speciaal bleef hij,
en dat zagen zijn verzorgers ook. Die brachten hem elk
jaar een verjaardagstaart met kaarsjes, toen ze erachter waren gekomen dat hij met dat ritueel was opgegroeid en het fantastisch vond de kaarsjes in één keer
uit te blazen.
Hij zou minstens twee kinderen krijgen, en een partner
die Sally Jones heette en in het circus had opgetreden.
Ze bleven samen tot aan Sally’s dood in 1997.
Op een kwaad moment dreigden onder meer Nim en
Sally proefapen voor de farmaceutische industrie te
worden. Oud-verzorgers en anderen maakten er een
hoop stennis over, en wisten het zo te voorkomen.
Nim kwam terecht in het Black Beauty Reservaat in

Op vrijdag 10 maart 2000 kreeg Nim een hartaanval
en stierf. Hoe rouw je om een aap, vroeg Laura Petitto zich af in een herdenkingsartikel voor het universiteitsblad de McGill Reporter, nadat er van overal in
de wereld condoleances binnen waren gekomen. Ze
beschrijft ook hoe hard het nieuws aankwam: “Ik hoorde van Nims dood begin vorige week, terwijl ik aan het
spelen was met mijn dochtertje van drie. Had ik nou
maar heel even een moment alleen gehad, dan had ik
mijn schrik en tranen beter kunnen verbergen. Maar
ze zag het. Erger nog, ze hoorde me zuchten: ‘Nim is
dood’. En dat gaf een beroering! Ik was even vergeten dat bij ons thuis alle drie mijn dochters liefkozend
praten over Nim – van wie overal foto’s hangen – als
hun ‘broer’. “Mijn broer is dood, mijn broer is dood”,
snikte Maaraluisa, waarna ze zich in mijn armen stortte. […] Uiteindelijk vertelde ik mijn driejarige: Nee, Nim
is niet je broer. Nee, hij is niet net zoiets als de kat van
de buren. Nee, hij is niet hetzelfde als je zusjes. Maar
het is prima om verdrietig te zijn – want het ging wel
om een ‘leven’, eentje dat heel veel bijgedragen heeft

aan ons begrip van hem, een chimpansee, en daarom
begrijpen we weer meer van wat het inhoudt om een
mens te zijn.”
De beroemde taalapen zijn intussen allemaal dood.
Nieuwe zullen er wel niet komen.

Nim en vrijwilliger Joyce Butler

b l i n d e k e l l i : ta a l
l e r e n zo n d e r vo o r beeld

c h r i sto p h e r s ta l e n k n o b b e l : m e e r da n
é é n ta a l k e n n e n

pat r i c i a n e a l : ta a l
in je hersenen

v e r a n t wo o r d i n g
afbeeldingen
Hier wreekt zich ook het onaffe. Dit is niet af. Want ja,
ik weet dat bronvermelding niet genoeg is. En ik heb er
niet eens een bij allemaal. Excuses. Ik heb nota bene
zelf een historie in vechten tegen auteursrechteninbreuken.
Van één afbeelding was vanzelf duidelijk dat ervoor
betaald moest worden. Die van chimpansee Nim en
onderzoeker Terrace. Dat heb ik gedaan. Voor de foto’s van Nim met Laura Ann Petitto heeft ze me zelf toestemming gegeven ze te gebruiken. Ze komen ook van
haar, en mijn dank daarvoor is nog steeds groot. Het
was erg leuk haar te bezoeken en het hele verhaal van
haarzelf te horen.
Voor de zekerheid alle andere plaatjes weglaten ging
me te zeer aan het hart. Dus vergeef me. Of meld u als
u bezwaar hebt.
LK

