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Wie besluit Nederlands te gaan studeren in Utrecht, buigt zich het eerste jaar verplicht 
over Wat iedereen van het Nederlands moet weten en waarom (onder redactie van Van der Sijs, 
Stroop en Weerman, red.), wat overigens geen straf is. Het vermogen te verlangen, in feite 
het equivalent voor de taalwetenschap, omvat interviews met gerenommeerde taalkun-
digen en/of taalspecialisten over zeer uiteenlopende  onderwerpen. Het boek van Liesbeth 
Koenen is niet alleen hierom al een feest voor de lezer, maar tevens vanwege haar rijke, 
bijna proza-achtige taalgebruik. Koenen krijgt leek en expert mee in de wereld van de taal 
en het menselijk brein. 

Een veelheid aan onderwerpen
Toontaal, oertaal, computertaal, gebarentaal: in Koenens boek staat taal centraal, in de 
breedste zin van het woord. Haar boek (1997, 2e editie) bestaat volledig uit interviews met 
taalspecialisten; vijfendertig om precies te zijn. Het boek vangt aan met de theoretische 
taalkunde en gaat via psycholinguïstiek naar vertalen en eindigt met de esthetische kant 
van taal.

Vrijwel alles wat denkbaar is rondom taal passeert de revue: van taalevolutie tot split-
brainpatiënten en van het onvermogen diepzinnig te kunnen praten over pindakaas tot 
taalvermenging. Het boek is een brede kennismaking met alle takken die de taalweten-
schap raakt. (Klassieke) vragen die centraal staan, zijn:  ’Is taal aangeboren of aangeleerd?’ 
’Staat het taalvermogen los van andere vermogens, en gaat er systematiek schuil achter 
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ons dagelijks gepraat?’ Deze vragen worden gesteld en beantwoord door taalspecialisten. 
Koenens vertolking hiervan is bedoeld voor een breed publiek, maar bevat redelijke diep-
gang in de taalkundige onderwerpen die aan bod komen.

Een kijkje in het onderzoek van bevlogen wetenschappers
Zijn er bekenden onder de geïnterviewden? Jazeker, de meesten zullen de bachelor- of 
(onderzoeks)masterstudent taalwetenschap bekend zijn. Het vermogen te verlangen begint 
– hoe kan het ook anders – met de vader van de taalwetenschap, Noam Chomsky, waarna 
vele andere invloedrijke taalkundigen volgen, zoals Frans Zwarts (over de betekenis van 
ontkenningen), Lila Gleitman (over syntactisch onderzoek bij blinde kinderen), Ken Wex-
ler (over kindertaal) en Derek Bickerton (over creooltalen).

Liesbeth Koenen geeft een inkijkje in het onderzoek van deze en andere bevlogen weten-
schappers. Daarmee maak je niet alleen kennis met de taalspecialisten, waar nog niet 
bekend, maar ook met de verschillende paradigmata en onderzoeksmethoden om taal 
en het taalvermogen te onderzoeken.

Gericht op wat de toekomst brengen kan
Over elk vakgebied, of het nu formele semantiek of  'taalkunst' betreft, lijkt Koenen mins-
tens zo enthousiast als de wetenschappers die hun verhaal doen. Dit blijkt ook uit haar 
introductie op het boek: “Er is nog altijd zo verschrikkelijk veel méér.”

Naar dat ‘meer’ wordt vaak gerefereerd, zowel door Koenen als door de  taalspecialisten. 
De een is positiever gestemd over de toekomst dan de ander, maar een vooruitblik wordt 
door vrijwel allen gegeven. In de tweede herziene druk zijn dan ook naschriften toe-
gevoegd, waarin wetenschappers over de huidige staat van hun onderzoek vertellen, als-
mede ontwikkelingen in het vakgebied. Daarbij geeft Koenen regelmatig aanbeve lingen 
voor boeken met een (weliswaar summiere) beschrijving ervan. In 2009 verscheen de 
derde versie van Het vermogen te verlangen (e-book), aangevuld met onder andere William 
Labov (over sociolinguïstiek), Katrien Colman (over taal en de ziekte van Parkinson) en 
Leonie Cornips (over dialect en verandering).

Een verscheidenheid aan perspectieven
Het vermogen te verlangen is een toegankelijk, inleidend en interessant boek. Of je je nu 
richt op één specifieke tak of je breed oriënteert, het boek blijft boeien door de ver-
scheidenheid aan onderwerpen en perspectieven en de prettige verslaglegging. Het 
zijn daarbij niet allemaal succesverhalen: de weerbarstige werkelijkheid van de weten-
schap komt bijvoorbeeld naar voren bij het project Rosita, binnen de computationele lin-
guïstiek. Hierdoor doet het boek realistisch aan: hard werken is een noodzaak, maar geen 
garantie voor succes. Het is de waarheidsgetrouwe afspiegeling die je als lezer aanzet tot 
nadenken over onderzoek naar taal en wellicht de wetenschap in het algemeen.

Een kanttekening vormt het jaar van uitgave van de tweede, herziene druk, 1997, die 
boven dien is uitverkocht. De derde herziene editie is beschikbaar als e-book sinds 2009, 
die nóg meer interviews bevat. Maar de ontwikkelingen in het vakgebied gaan razend-
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snel, waardoor hedendaagse invloedrijke taalkundigen kunnen ontbreken, en daarmee 
ook nieuwe inzichten en taaltheorieën. Wat mij betreft mag Koenen eeuwig doorgaan 
met het interviewen van binnen- en buitenlandse taalspecialisten over hun vak. 

Tot slot moet genoemd worden dat het boek gericht is op een breed publiek: voor iede-
reen die van taal houdt. De (onderzoeks)student in dit vakgebied zal hierdoor bekend 
zijn met het gros van de onderwerpen. Desalniettemin kan het boek ook voor een expert 
de moeite waard zijn: het is en blijft een reeks aan prachtige portretten die inspireren en 
 enthousiasmeren. Wanneer je geen lambda-calculus of bindingsregels verwacht: lees 
dan vooral op een vrije middag dit boek. f

Liesbeth Koenen (taalkundige, wetenschapsjournalist, gastdocent, redacteur en auteur) 
behaalde haar doctoraalexamen aan de Universiteit van Amsterdam in de Algemene Taal-
wetenschap met een specialisatie in theoretische syntaxis. Tal van columns, interviews, 
boeken en boekbijdragen zijn inmiddels van haar verschenen, waaronder Gebarentaal, de 
taal van doven in Nederland (1993/1998) en Taalgids voor Opperland (2015). Bovendien ontving 
Koenen meerdere prijzen, waaronder de tweejaarlijkse KIJK/Wetenschapsweekprijs voor 
het beste populair-wetenschappelijke boek.
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