Als een taalvoor een bepaalde kleur geen woord
heeft, zien de sprekers die kleur dan ook niet?
Het idee dat taal bepaalt hoe we denken, blijft
fascinerend. Terwijl sommige onderzoekers er

bewijs voor denken te hebben, vinden andere het
complete onzin. TEKST:ANOUKBROERSMA .ILLUSTRATIES:LOEKWEUTS

inguist BenjaminLee
Whorfdachtin dejaren
dertig lets op het spoor te
zijn: de Hopi-indianen in
Arizona spraken niet over tijd.
Hun taal had geen uitdrukkingen
om over morgen ofgisterente praten, en geen werkwoordsvormen
in deverleden oftoekomstigetijd.
Dan waren Hopi-sprekers vast ook
minder geobsedeerd met tijd dan

met een Hopi-spreker die in New
York woonde. Taalonderzoeker
Ekkehart Malotki nam decennia

later wel de moeitebij de Hopi op
dekoffiete gaanen schreefin1983
het boek Hopi time. Daarin maak-

tehij gehaktvanhetverhaaldat
Hopi-indianengeentijdsbesefhebben. Hij beschreefallemanieren
waarop zij praten over verieden,
heden en toekomst - inclusiefde

sprekersvananderetalen?Whorf

werkwoordsvormendievolgens

zag in die gedachte zijn theorie
bevestigd: detaal dieje spreekt,
beinvloedt hoeje tegen de wereld
aankijkt. De Hopi's leefden meer
in het nu, dankzijhim taal.

Whorfniet bestonden.

Whoris idee over taal en denken

kreeg later het etiketje 'SapirWhorfhypothese',vernoemdnaar
hemzelfenzijnleermeester. Het
was zijn analyse van de Hopi-taal
die detheorie op dekaartzette. En
dat terwijl de basis voor die analyse nogal mager was. Wat Whorf
een 'lange en zorgvuldige bestude-

Voor critici was het reden om
Whorfs theorie over taal en den-

ken definitiefvan tafel te vegen,

maarniet iedereengafop. De
AmerikaansepsycholoogLeraBoroditsky stelde in 2011 in Scientific
American dat er inmiddelsvol-

doende bewijs is om op de ideeen
van Whorfvoort te borduren.

Zijzelfdraagt aljaren enthousiast

bij aanhetverzamelenvandatbewijsmateriaal. Zo liet ze Spanjaardenin een Engelstaligexperiment

ring'vandetaalnoemde,wasin de

persoonsnamenonthoudenbij

praktijk een aantal gesprekken

woorden als 'appel' en 'bmg'. >
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onderscheid maken tussen licht-

Proefpersonenblekenbij appel

blieke discussies.Hij geefttoe dat

de naam Patricia beter te onthou-

er best interessante studies gedaan

en donkerblauw dan talen die sim-

den danPatrick. Enbij brugbleef
Claudiobeter hangendanClaudia.
Bestlogisch,vond Boroditsky: een
appelis in het Spaansvrouwelijk
(la manzana)en eenbragmannelijk (elpuente). Door dieindeling
in geslachtenzienSpanjaardende
voorwerpenzelfonbewustook als
mannelijkofvrouwelijk.
Dit soort onderzoekhaaltgeregeld

zijn naar taal en denken. Maar de
conclusiesdie daaruitwardengetroH<en,zijn in zijn ogenvoorbarig.

pelweg'blauw'kunnen zeggen?

Twintig tinten blauw
Kleuris eenpopulaironderzoeksthemaals het gaatom taalen

Ja, bleek in 2008 uit onderzoek

van onder anderede eerdergenoemdeLeraBoroditsky.Zowel
Russenals Engelstaligenkregen
op een computerschermvierkanten te zien in diverse tinten blauw:

denken, en dus een voorbeeld dat

een vierkant boven, met daaronder
twee vierkanten naast elkaar. Van

blij mee.AfgelopenvoorjaarverscheenhetboekThelanguage

McWhortergraaggebruiktom zijn
punt te illustreren. Niet alle talen
delenkleur in zoalswij gewend
zijn (zie ookhetkader'Kleurenblind?'). Russenkennenbijvoor-

Aoaxvan John McWhorter. taal-

beeld twee woorden voor blauw:

onderzoeker aan de Amerikaanse

golubojvoov lichtblauw, siiuyvoor

universiteit van Colombia. Dat taal

donkerblauw. Het woord 'blauw'
bestaat niet, dus een Rus moet al-

de media. En daar is niet iedereen

onzevisie op dewereldbeinvloedt,
is volgenshem een mythe, in stand
gehoudendoorde mediaenpu-

tijd een van beide kiezen. Betekent
' dat ook dat Russengemakkelijker

de onderste vierkanten had er een
exact dezelfde tint blauw als die

daarboven,terwijl de anderedonkerder oflichterwas.Deproefpersonenmoesten zo snelmogelijk
aangevenofhetlinker- ofrechtervierkant dezelfde kleur had. In
totaal verwerkten de onderzoekers

twintigtintenblauwin het experiment, van heel lichtblauw tot heel
donker.

ZowelRussenals Engelstaligen
reageerdensneller als de afwijkende kleur sterker verschilde van de
kleur die ze moesten kiezen. Dat

viel natuurlijkte verwachten.
Maarbij de Russenwerdeen opvallend extraeffectgevonden. Hun
reactietijdwasniet alleen afhankelijk vanhet aantaltinten dat de
afwijkendekleur verschilde, maar
ookvan de grenstussen siniyen
goluboj. Stel: het afwijkende vierkant was twee tinten lichter dan de
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anderetwee.Voor Engelstaligen
maakthetvoor de reactietijd niet

helemaaleerlijk. Het gaatin on-

uit of de drie vierkanten licht-

gedragsverschillen, maar subtiel
staat niet gelijk aan onbelangrijk.
"Omdat gedrag heel complex is,
moeten wehetjuist op microlevel
bekijken. We zeggen toch ook niet
dat,biologienietszeggendis alswe

blauwwaren, donkerblauw of in

de middenmoothingen.Maarvoor
de Russen wel: vielen beide kleu-

ren in de categoriedonkerblauw
(siniy), danreageerdenzelang-

derzoek wel vaker om subtiele

een microscoop nodig hebben om
het te bestuderen?"

Dikke tonen
Majiddeedzelfmet collega's onderzoek naar de relatie tussen taal
zamer dan wanneer de kleur die

enhoewe geluidstonenervaren.
Wantookhoewe over muziekpra-

deproefpersoonzijn zangkwaliteiten in de strijd gooien:hij moest
degehoordetoon nadoen.Wat
bleek? Nederlanders hadden de

neigingom detoonhogerin te zetten als zenet eenhogelijn hadden
geziendanals zeeenlagerelijn
haddengezien.De diktevan de
streephadgeeneffectop hen. De
Farsi-sprekerstrokken zichechter
niets aanvan dehoogtevan de
streep, maarzongengemiddeld
wellagerals ze een dikke streep
zagen.
Kortom, in ons hoofd vormen we

eenbeeldvanUankenop basisvan

zemoestenkiezen smiywasen
het afwijkendevierkantin delichtblauwecategorie (goluboj)viel.
Zij zagendus eenkleurgrens die
Engelsenniet zagen.

ten, is niet universeel. Zo noemen

de woorden die we daarvoor heb-

Farsi-sprekershogetonen 'dun'
enlagetonen 'dik'.Zoudenzij

ben in onze taal. Maar we zitten

daardoorook anders denken over
toonhoogtes?

beeld. De onderzoekers leerden

Best interessant, stelt McWhorter,

De onderzoekers lieten Farsi-

maar niet lets om van overeind

sprekers en Nederlandstaligen
verschillendetonenhoren. Bij elke
toonverscheeneen streep op het
computerscherm. Somswasdit
eenhorizontalestreep die op wisselendehoogteskruiste met een
verticale lijn, en soms eenverticale
streep dievarieerdein dikte. Zo
gauwdeklankverstomde en de
streep uit beeldverdween,mocht

te springen.Wantdatverschilin
reactietijdbij de Russischeproefpersonenwasgemiddeld124milliseconde. Hoezo,vraagthij zichaf,
zegtzon minimaalverschiliets
over de manier waarop Russen
het leven ervaren? Asifa Majid,
onderzoeker aan de Radboud Uni-

versiteit, vindt dat argumentniet

niet per se eeuwigvast aandat
Nederlandssprekendeproefpersonen in eenvervolgexperiment om
ook overtoonhoogteste denken
als 'dik' en 'dun'. Toen ze vervol-

genshet experimentmet de strepen deden,warende resultaten
hetzelfdealsbij Farsi-sprekers.
VolgensMajidtoont dit aanwaar
mensen mentaaltoe in staatzijn.
"We hebben een standaard manier
van denken, maar kunnen ook heel

veel nieuwedingenleren.

Geen linkerhanden
Soms ontdekkenwe zo compleet
anderemanierenom tegen de
wereld aante kijken.Vraagjeeen
GuuguYimithirr-aboriginalnaar
de weg in de Australische cutback,

danzouhij simpelwegkunnen
zeggendatje naarhet oosten
moet. Aboriginalshebbenhet namelijk niet overlinks, rechts, voor
en achter, maar over noord, oost,

zuidenwest.Terwijl wij onzepositie vanuitonszelfbepalen,gaanzij
dus uit van de omgeving.
Dezemaniervan orienterenblijkt
erggoedvoorhet richtingsgevoel.
De GuuguYimithin-voelenhaarfijn aan waar het noorden en zui-

denligt, zelfsop onbekendterrein
ofin eendonkeregrot. Voortaalonderzoekersals Boroditskyis
dezevaardigheidbewijs dattaal
ons denken beinvloedt: hun ma-

niervan communiceren dwingt
de aboriginals al van kinds afaan
continu na te denken over de
windrichtingen.

VolgensMcWhortergaatdievlieger echterniet op. In zijn ogenis ^
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woordop devraagwat de relatie
is tussen taal, cultuur en waar-

neming. Er zijn interessante on-

derzoekengedaandieMcWhorter
helemaal niet noemt, maar die in

mijn ogen wel iets zeggen over hoe
we tegen de wereld aankijken. " Als
voorbeeld noemt ze een onderzoek

naarde invloedvangrammatica
op consumentengedragvan Chinezen en Amerikanen. Als Chinezen
het hebben over iets waarvan er

meer zijn, bijvoorbeeld twee honden oftweeparaplus,voegenze
eenextrawoordjetoe - een maatwoord' dat afhankelijk is van het
onderwerp. Bij honden wordt 'zhi'
toegevoegd,net alsbij de meeste
dieren. Bij paraplu's hoort 'ba', wat
zoiets als 'grijpbaar betekent. Zo
zijn er allerlei categorieen. Die categorieen waren het onderwerp in
een Amerikaanse onderzoek eind

jaren negentig. Zowel Chinezen
alsAmerikanenkregen de situatieschets dat ze Jast minute een be-

het niet detaal die aboriginals
dwingtzo overhunomgevingte
denken, maardie omgevingzelf.
De GuuguYimithirrleven in een
vlaklandschap,zonderveel duidelijke wegen,kruisingen,gebouwen
en andereherkenningspunten.
Hoe geefje danaanop welkpunt
iemandlinksafmoet? Dankunje

beeld aante halen, watbepaalt
hoeveel woorden we hebben voor
'blauw'? En of we woorden indelen

in mannelijk envrouwelijk? VolgensMcWhorteris het antwoord
in al die gevallen: toeval.
"Hetis onmogelijkom alle aspecten van het leven in een taal te vat-

ten. En dus ontwikkelt elke taal

paald cadeau voor een vriend
wilden kopen dat uitverkocht was.
Vervolgens kregen ze de vraag
welkcadeauzedanzoudenkopen,
waarbij zetweekeuzemogelijkhedenkregen. De Chinezenkozen
vakervoor een alternatiefin de-

zelfde categorieals het originele
cadeau,dus eenvoorwerp dathetzelfdemaatwoordkrijgt. "Daaruit
blijkt dattaal invloedheeftop
keuzesdiewe maken en op hoe
weredeneren",verklaart Majid.
Goede kans dat McWhorter hoopt

beter naarhet oostenwijzen.Taal
is hooguithet resultaatvan die
praktischekeuze.

Honden vs. paraplu's
Zo zouje de discussieals eenkipof-ei-verhaal kunnen zien. Bein-

vloedt onze taal ons wereldbeeld,

ofbepaaltdatwereldbeeldjuist
onzetaal? Maarzelfs dievraag
vindt McWhorter niet relevant.

Wanthij zietdanwel eenlinktussen deleefwijzevan de Guugu
Yimithirr enhoe zepraten over
richting, maar er zijn ook genoeg
volken in een soortgelijke omgeving diewel spreken overlinks
en rechts. Watbepaaltdanwelke
woordenvoor richtingopduikenin
een taal? Of, om een eerder voor-
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toevallig anderewoordenvoor dezelfde aspecten",stelt McWhorter.

dat er nadit artikel nogmaarweinig zullen volgen over de invloed
van taal op denken. Maar als het
aanonderzoekersalsMajidligt,

"Maar dat betekent niet dat de

is het laatste woord over dit onder-

sprekers ookverschillendtegen
hetleven aankijken. Heefteen
taal geengrammaticalevorm om
over de toekomst te praten, dan
zijn er wel anderemanierenom
duidelijk te maken datje het niet

werp noglangniet gezegd.Kortom, wordt vervolgd. ^

over vandaag maar over morgen

Verderraadpleegdeze onder meerdevolgende literatuur:

hebt. En GuuguYimithirrpraten
in hun eigentaal misschienniet
overlinks en rechts, maarbegrijpen dat in het Engelsprima.
Eigenlijk, concludeertMcWhorter,
zijn mensen ondanks hun taalverschillenjuist opvallendgelijk.
Majid is van mening dat McWhorter de verschillen tussen culturen

onderschat."Eris geensimpel ant-

Anouk Broersmasprakvoor dit artikel met hoogleraartaal, communicatie en culturele cognitieprof. dr. Asifa Majid (RadboudUniversiteit).
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