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“Ik hoor de zinnen in mijn hoofd. Die moe-
ten ‘klinken’. Direct in het begin van een 
boek moet de cadans kloppen.” Ter illu-
stratie citeert schrijver Herman Koch uit 

het hoofd de eerste zinnen van ‘zijn’ Boekenweek-
geschenk: “‘Ik schrijf zelfhulpboeken. Ik denk dat u 
mij wel kent. Van mijn succesvolste boek, Makkelijk 
leve

MARC VAN OOSTENDORP

In het onlangs verschenen boek Het  
koninkrijk van de taal van Tom Wolfe 
speelt taalkundige Dan Everett een  
belangrijke rol. Everett deed jarenlang  
onderzoek onder de Pirahã-indianen in 
Brazilië, en dat veranderde zijn kijk op 
taal volledig.

A ls ik de Pirahã-indianen in 1977 niet 
had leren kennen,” zegt de beroemde 
Amerikaanse taalkundige Daniel (Dan) 
Everett (1951), “was ik nu waarschijn-

lijk een theoloog geweest, een vanwege mijn ei-
genwijsheid door de kerk verstoten theoloog.” Nu 
is hij decaan op een kleine Amerikaanse universi-
teit, een breedgeschouderde zestiger met een rode 
baard, die de afgelopen jaren het ene na het ande-
re boek heeft geschreven over taal, cultuur en wat 
het betekent om mens te zijn. 
 Veertig jaar geleden trok hij naar het Amazone-
gebied in Brazilië, waar de Pirahã-indianen leven. 
Hij deed dat voor het Summer Institute of Linguis-
tics (SIL), een Amerikaanse evangelische organisa-
tie die het als haar opdracht ziet om de Bijbel in 
alle talen van de wereld te vertalen. Medewerkers 
worden daarom uitgezonden naar soms heel klei-
ne groepen mensen om hun taal zo goed mogelijk 
te leren en in kaart te brengen, en om daarna in 
ieder geval het Nieuwe Testament beschikbaar te 
maken. 

Taal zonder evangelie 
en telwoorden
Taalkundige Dan Everett deed onderzoek bij de Pirahã-indianen
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jaren schreef. Onlangs kwam hij ook uitgebreid voor 
in een boek van iemand anders: The Kingdom of 
Speech, van de Amerikaanse journalist en roman-
schrijver Tom Wolfe, in het Nederlands vertaald als 
Het koninkrijk van de taal.
 Hoe zijn Everetts ideeën over taal precies ont-
staan? Via Skype legt hij uit dat het begon toen hij 
het Pirahã, de taal van de Pirahã, een beetje had 
geleerd en het Nieuwe Testament begon te vertalen. 
“De Pirahã praten nooit over mensen die ze niet 
kennen, of zaken die ze niet zelf hebben meege-
maakt. Dus toen ik een stukje vertaling aan een van 
hen voorlas, keek hij me met een verwarde blik 
aan. Toen begreep ik dat hij zijn best zat te doen 
om me te volgen omdat hij dacht dat ik het over 
mensen had die ik zelf kende, en hij me aardig 
vond. Ik voelde me een bedrieger, omdat ik natuur-
lijk geen van die mensen in dat verhaal ooit heb  
gekend. In de wereld van de Pirahã was ik daarom 
eigenlijk aan het liegen.”

Geen boodschap
Het was een ervaring die Everett vaker had: de  
Pirahã begrepen geen woord van de Bijbel, omdat 
het verhaal op geen enkele manier aansloot bij hun 
cultuur, die hen geheel en al in het hier en nu deed 
leven en waarin geen plaats was voor zaken die ze 
niet konden zien, en die zich dus langgeleden, of 
buiten die werkelijkheid, hadden afgespeeld. Ze 
hebben ook zelf geen verhalen over hoe de wereld 
ooit is ontstaan. “En desondanks”, zegt Everett, 
“zijn ze de gelukkigste mensen die ik ooit heb ge-
kend, gelukkiger dan enige missionaris.”
 Het werk van de bijbelvertaler is gebaseerd op  
de gedachte dat alle mensen over de hele wereld de 
boodschap van het evangelie op zijn minst kunnen 
begrijpen – dat ze dus in ieder geval íéts met elkaar 
delen. Die gedachte was onjuist, begon Everett te 
vermoeden naarmate hij langer bij de Pirahã ver-
keerde en dieper in hun taal en gedachtenwereld 
doordrong. “Hun cultuur was radicaal anders, en 
daarmee hun beleving van de hele wereld. Ze had-
den letterlijk geen boodschap aan het evangelie.”
 Hoewel hij op die manier van zijn geloof viel, 
bleef Everett nog geregeld terugkeren naar het 
Amazonegebied, maar nu om de taal te bestuderen 
die hem was gaan intrigeren. Die taal was eerder 
nooit goed beschreven, en de Pirahã spraken zelf 
geen Portugees (de officiële taal van Brazilië) of 
een andere Europese taal. Everett en zijn ex-vrouw 
– ze zijn gescheiden toen hij het geloof vaarwel had 
gezegd – waren de enige westerlingen die de taal 
ooit goed hadden geleerd, en Everett publiceerde er 
veel over.

Inbedding
Maar gaandeweg ontdekte hij dat er ook hier iets 
niet klopte. Zoals de meeste moderne taalkundigen 
ging hij ervan uit dat alle mensen een aangeboren 
‘taalinstinct’ hebben, waarmee ze als kind gemakke-
lijk hun moedertaal kunnen leren en dat de vorm 
van die taal bepaalt. Hij zag het in kaart brengen 
van dat biologische vermogen als zijn hoofdtaak. 
Maar zoals de cultuur van de Pirahã liet zien dat 
niet alle mensen het evangelie nodig hadden, zo 

Liegen
In het geval van Everett pakte het anders uit, ook  
al bleef hij in de loop van enkele tientallen jaren 
steeds voor langere en kortere perioden naar de 
Amazone terugkeren. Zijn bijbelvertaling mislukte, 
en in plaats dat hij de Pirahã bekeerde, deden zij 
hém van zijn geloof vallen. Daarna veranderden 
ook zijn ideeën over wat taal is nog eens radicaal. 

Voorheen zag hij taal vooral als iets wat het men- 
selijk denken weerspiegelt, daarna was hij ervan 
overtuigd dat taal in de eerste plaats een instru-
ment is waarmee mensen hun cultuur uitdrukken. 
Daarover gaan ook de boeken die hij de laatste  

“De Pirahã praten nooit over mensen 
die ze niet kennen, of zaken die ze  
niet zelf hebben meegemaakt.”

Dan Everett 

Taalkundige Daniel (Dan) Everett (1951) verhaalde in verschillende 
boeken over zijn avonturen tijdens zijn veldwerk bij de Pirahã-indi-
anen in de Amazone, bijvoorbeeld in Don’t Sleep, There Are Snakes 
(‘Niet slapen, er zijn slangen’) uit 2008. Dat boek werd een bestsel-
ler, die in verschillende talen werd vertaald (overigens niet in het 
Nederlands); er werden in Londen en Berlijn toneelstukken van ge-
maakt. Het is dan ook een kleurrijk verhaal, over hoe hij zijn gezin 
in een kano over de Amazone naar een ziekenhuis moet vervoeren 
dat enkele tientallen kilometers verder weg ligt, terwijl zijn vrouw, 
tijdelijk verward door de malaria, in het water wil springen. Of over 
hoe hij op een nacht hoort hoe de Pirahã beraadslagen, lichtelijk 
beschonken door de rum die ze van een handelaar hebben gekre-
gen, over hoe ze ‘die witten’ een kopje kleiner zullen maken. En hoe 
hij naar ze toe loopt en hun wapens afpakt.
 Gaandeweg werd Everett de afgelopen jaren bij een breed pu-
bliek een van de bekendste taalkundigen van onze tijd. Er versche-
nen artikelen over hem in grote Amerikaanse bladen als The New 
Yorker, en er kwam een film (The Grammar of Happiness, ‘De gram-
matica van het geluk’). In 2016 publiceerde de Amerikaanse journa-
list en romanschrijver Tom Wolfe een boek dat voor een groot deel 
over Everett gaat: The Kingdom of Speech, dat eind vorig jaar in het 
Nederlands verscheen als Het koninkrijk van de taal.
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paste hun taal niet in dat idee van een aangeboren 
taalorgaan. De Pirahã hadden geen woorden voor 
kleuren of abstracte zaken, geen telwoorden en 
geen manier om te verwijzen naar het verre verle-
den of de toekomst. Ze gebruikten geen voornaam-
woorden als hij en jij, maar bleven de naam van de 
aangesprokene herhalen: “Dan moet komen. Dan 

moet daar gaan zitten.” Ze maakten klanken die in 
geen enkele andere taal voorkwamen en waarvoor 
dus ook geen symbolen waren in het Internationaal 
Fonetisch Alfabet. Dit alles had te maken met hun 
cultuur, waarin geen ruimte was voor abstracties of 
voor rekenen, en waarin mensen bijvoorbeeld met 
andere klanken spraken tegen kinderen dan tegen 
volwassenen.
 Het belangrijkste was: de taal had volgens Eve-
rett geen ‘inbedding’. Volgens dat principe kun je de 
ene zin (‘Martha komt’) invoegen in een grotere zin 
(‘Mirjam denkt dat Martha komt’), en kun je daar-
mee eindeloos doorgaan (‘Marjo denkt dat Mirjam 
denkt dat Martha komt’). Die mogelijkheid tot in-

bedding is in de afgelopen decennia dé toetssteen 
geworden voor het aangeboren taalvermogen.  
Als talen íéts gemeen hebben, is het die manier  
om steeds langere zinnen te maken. Maar volgens  
Everett voeg je in het Pirahã nooit een zin in een 
andere in.
 De wereld van de Pirahã was dus ook in taal-
kundig opzicht geheel verschillend van die van  
enig ander bekend volk. Alweer viel een idee van 
een universele menselijke eigenschap weg. 

Reageren
“Pirahã denken mogelijk wel met inbedding,” zegt 
Everett nu, “want dat is de meest efficiënte manier 
van denken. Ze kunnen het alleen niet rechtstreeks 
gebruiken in hun taal. Dat zit niet in hun cultuur.” 
Volgens hem bepalen culturen altijd de taal, en is 
dat veel belangrijker dan de structuur van de herse-
nen, waarop veel taalkundigen nu de nadruk leg-
gen. Dat de cultuur van de Pirahã al haar aandacht 
richt op het hier en nu, is overigens niet ongebrui-
kelijk voor volkeren in het Amazonegebied, waar 
geen sprake is van seizoenen en de mens iedere dag 
omgeven is door een overweldigende, uiterst tast-
bare natuur. Dat zorgt ervoor dat ze een cultuur 
hebben gecreëerd waarin abstracte zaken niet van 
belang zijn. Het inbedden van zinnen geeft altijd  
afstand van het hier en nu. In de voorbeeldzinnen 
hiervoor neem je afstand door eerst het perspectief 
van Mirjam te nemen en dan dat van Marjo. Van-
daar dat de Pirahã geen inbedding gebruiken. Het 
is te weinig rechtstreeks.
 In de boeken die Everett de afgelopen jaren in 
hoog tempo heeft gepubliceerd, legt hij uit hoe vol-
gens hem cultuur een taal kan vormen. “Een cul-
tuur is een verzameling waarden en overtuigingen,” 
doceert hij, “die een individu grotendeels heeft op-
gepikt door zijn contact met anderen, door hoe hij 
zijn ouders heeft zien reageren en door hoe hij de 
wereld ervaren heeft.” 

Dia’s
Een cultuur is volgens deze definitie een eigenschap 
van een individueel mens, niet van een gemeen-
schap. Meestal delen mensen die persoonlijke  
cultuur natuurlijk met elkaar, omdat ze ervaringen 
delen met de mensen om hen heen. 
 Dat is niet altijd het geval: “Mijn cultuur is nu 
een samenraapsel van Amerikaanse, Britse, Portu-
gese en Pirahã-ideeën. Doordat ik in Brazilië, Enge-
land en op verschillende plaatsen in Amerika heb 
gewerkt, reageer ik niet op dezelfde manier op 
mensen als mijn familieleden, die hun hele leven  
in hetzelfde Holtville, een Californisch stadje vlak 
bij de Mexicaanse grens, zijn blijven wonen. Daar 
wonen zesduizend mensen en iedereen kent elkaar. 
Mensen daar zijn niet zo nieuwsgierig naar de  
wereld buiten Holtville. De eerste keer dat ik mijn 
familie dia’s van de Pirahã liet zien, vroegen ze: wat 
heb je daar in hemelsnaam te zoeken?”
 Iedereen die je tegenkomt, beïnvloedt je cultuur 
dus een klein beetje. Zoals ze ook je taal beïnvloe-
den: “Ik spreek met mijn kinderen soms een menge-
ling van Engels, Portugees en Pirahã. En we maken 
grapjes die alleen Pirahã begrijpen.”    <

Controverses

Onder collega’s leidden Everetts ideeën tot grote controverse. Vooral zijn 
opvatting dat taal alleen bepaald wordt door cultuur, en niet door biolo-
gische eigenschappen van de menselijke geest, stuitte bij velen op scep-
sis en bij sommigen op grote woede. “Ik kom soms op een universiteit 
waar mensen weigeren me een hand te geven.” Maar hij maakt zich daar 
geen zorgen over. “Ik heb mensen een idee afgepakt waar hele carrières 
op gebouwd zijn, en sommigen vatten dat persoonlijk op. Zolang mijn 
kinderen, die mij het langst van iedereen kennen, me aardig vinden, zal 
er toch niets mis met me zijn.”

De Pirahã spreken tegen kinderen 
met andere klanken dan tegen  
volwassenen.

De cultuur van de Pirahã in het Amazonegebied wordt weerspiegeld in hun taal. 
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