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Bij de psycholinguïstiek speelden de linguïstische
ideeën over regels voor zinnen en woordvormen een
belangrijk uitgangspunt. Maar taal gebruiken we als
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Praktisch iedereen denkt dat het begin van de psycholinguïstiek dateert uit de periode dat de linguïst
Noam Chomsky in 1959 een vernietigende kritiek
schreef over het boek Verbal behavior van Burrhus
Skinner uit 1957. Maar voor de opkomst van die moderne psycholinguïstiek was er al gedurende vele
jaren, sedert het eind van de achttiende eeuw, een
psychologie van de taal.
Willem (Pim in de wandelgangen) Levelt is een van
de invloedrijkste psycholinguïsten uit de moderne
periode, maar was ook altijd vertrouwd met de oude
taalpsychologie. Het is dan ook geweldig dat een

Een congres in 2010 in Tsukuba, Japan, vormde het
startpunt voor dit boek. Enkele presentaties zijn
verwerkt tot hoofdstukken en daarnaast werden
een aantal andere auteurs uitgenodigd voor een
bijdrage om zo een modern overzicht te krijgen
van het hedendaags onderzoek naar geheugen en
veroudering. Het boek bevat veertien hoofdstukken, verdeeld over vier delen: werkgeheugen, langetermijngeheugen, sociaal-emotionele en culturele
aspecten, en biologische aspecten. De Japanse inbreng is beperkt, het gaat voornamelijk om bekende
Amerikaanse en Canadese onderzoekers. Sommige
hoofdstukken zijn wat korter, andere wat langer,
maar ze geven in het algemeen geen echt overzicht
van de literatuur. De meeste hoofdstukken zijn erg
gericht op de rapportage van (eigen en gerelateerd)
onderzoek en zijn daardoor meer geschikt voor de
onderzoeker dan voor een klinisch of praktisch werkend psycholoog, die zich graag wat zou inlezen in
de moderne ontwikkelingen.
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groot kenner van de wezenlijke vraagstukken de
wortels van die psycholinguïstiek blootlegt in zijn A
history of psycholinguistics en weliswaar behandelt
hij alleen de pre-chomskyaanse periode, maar dan
wel uitvoerig en diepgravend. De wortels bestaan in
wezen uit vier gebieden: de studie van de kindertaal,
de afasieliteratuur (vanaf de negentiende eeuw), het
experimenteel psychologisch onderzoek en het linguïstische onderzoek. Alles gebaseerd op de oorspronkelijke bronnen. Van mij had Levelt die A uit de
titel weg kunnen laten: dit is voor het eerst dat deze
geschiedenis zo alomvattend is opgeschreven, maar
dan ook wel in één keer goed. Iedereen die iets met
taal van doen heeft, zal dit boek niet alleen met plezier lezen, maar er ook heel veel van kunnen leren
over het denken over cognitie door de eeuwen heen.
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Kort voor Sinterklaas verscheen er een boekje over
de ouder wordende mens, met een grijsaard op de
kaft. Ongetwijfeld heeft Aleman niet beoogd om een
bestseller te schrijven voor in de schoen van de vele
ouderen, maar waarschijnlijk is het daar wel in terecht gekomen, mede door de positieve recensies in
de dagbladen. En dan hebben die ouderen een mooi
geschenk ontvangen. Aleman, hoogleraar neuropsychologie in Groningen, houdt zich bezig met tal van
onderwerpen op het gebied van de cognitieve neuropsychiatrie, maar onderzoekt ook de normale veroudering en komt daarbij tot allerlei mooie en hoopgevende inzichten. De negatieve gevolgen hebben
de overhand in de dagelijkse berichtgeving, maar
het grootste deel van de mensen heeft daar zelf
niet veel last van. Integendeel, Aleman laat zien dat
ouderen cognitief en emotioneel gesproken anders
gaan functioneren, maar dat zorgt er wel voor dat ze
op een wijze manier keuzes maken! Hij spreekt dan
over het optimale brein. Deze boodschap vertelt hij
in acht hoofdstukken, allemaal even helder en voor
eenieder toegankelijk geschreven, zelfs met humor,
maar desalniettemin op goed (en traceerbaar) onderzoek gebaseerd. Wie in december dat mooie geschenk niet heeft ontvangen, raad ik aan om alsnog
een manier te bedenken om het te bemachtigen.
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