
Het koes vertaald

Als  taalkundigen doen wi j  onderzoek naar 
grammatica,  meestal  mensentaal ,  maar  ook 
naar  taal  van niet-mensel i jke  dieren zoals 
koeien.  Je  kunt  je  afvragen of  koeien wel  taal 
hebben.  Een koe  loei t  a ls  ze  pi jn  of  p lez ier 
heeft  en dat  is  het  dan toch wel?  Koeien l i jken 
niet ,  zoals  mensen,  a l ler le i  k lanken te  combi-
neren tot  woorden waarmee ze  z innen kunnen 
bouwen.  Voor  mensen is  taal  een essent ieel 
communicat iemiddel  om een boodschap van 
de  ene naar  de  andere  mens over  te  brengen. 
Maar  koeien communiceren zeker  ook:  met 
andere  koeien,  en ook met  mensen en met  an-
dere  diersoorten,  zoals  zwaluwen en katten in 
de  sta l ,  of  buurpaarden en hazen in  de  wei . 
Als  taalkundigen vragen we ons  dan af  hoe 
die  niet-mensel i jke  communicat ie  werkt .  Of 
je  hier  dan ook van taal  of  grammatica  kunt 
spreken is  een moei l i jke  vraag.  Wat  we wel 
kunnen doen zoals  in  deze  presentat ie ,  i s  met 
de  ogen van een taalkundige  naar  communi-
cerende koeien ki jken,  waardoor  we door  deze 
open bl ik  kunnen achterhalen of  er  iets  van 
een grammatica  te  ontdekken val t .  In  onze 
presentat ie  laten we z ien dat  een koe  een in-
teract ie  kan openen met ,  een ‘vraag ’  kan ste l -
len aan en om ‘hulp ’  kan vragen aan een mens.
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