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ONTWIKKELING tekst Marieke Venbrux illustratie Flora Chang

Volgens de Dunstan Babytaal gebruikt elke pasgeboren baby 5 huiltjes 
om te zeggen wat hij wil. Journalist Marieke Venbrux probeert haar 
zoon Kobus te begrijpen. ‘Hij zal toch niet de hele dág willen boeren?’

Huilen voor 
beginners

54 ouders van nu

 Prinses Irene. Dat schiet als eerste door me heen 

als collega M. mij, nieuwbakken moeder van zoon 

Kobus, de dvd Dunstan Babytaal overhandigt. De 

taal van je baby leren verstaan, zoals deze dvd 

belooft, lijkt mij net zo haalbaar als praten met 

bomen, wat prinses Irene al jaren schijnt te doen. 

Maar: ‘De dame die de babytaal heeft ontdekt was 

bij Oprah, en die was laaiend enthousiast. Het schijnt 

écht te werken,’ aldus collega M. Ik bedank voor het 

originele cadeau, dat vervolgens in de kast belandt. 

Een dvd’tje kijken is sinds de geboorte van Kobus 

voltooid verleden tijd.

Grijs gebied 
Een maand later, bij het opruimen van de slingers 

en het lozen van de laatste rollen beschuit, kom ik 

de dvd weer tegen. Ik lees de tekst op de achter-

kant: ontdek de vijf huiltjes die elke pasgeborene 

gebruikt om zijn behoeften duidelijk te maken. En 

dan raak ik toch geïnteresseerd. Want na zes weken 

kan ik Kobus redelijk ‘lezen’. Als hij rood aanloopt 

en zich schrap zet, heeft hij darmkrampen. Wrijft 

hij in zijn ogen, dan is het bedtijd. Trekt hij een 

pruillip en kijkt hij me hulpeloos aan, waarna hij 

het op een oorverdovend schreeuwen zet, dan is hij 

geschrokken. Of op z’n minst overrompeld door iets. 

Helder. Er is echter ook een grijs gebied. Want niet 

altíjd is meteen duidelijk waarom hij huilt. Heeft hij 

nóg meer honger? Of zit de voeding hem juist dwars, 

omdat hij geen natuurlijke rem lijkt te hebben als 

het op drinken aan komt? Toch weer darmkrampen? 

Re� ux? Of schreeuwt hij gewoon om wat aandacht? 

Volgens de Australische Priscilla Dunstan (zie het 

kader) is die twijfel niet nodig. Zij stelt dat iedere 

baby tot drie maanden oud vijf universele huiltjes 

hanteert, die elk een speci� eke behoefte weergeven. 

Ouders die deze huiltjes onderscheiden, kunnen hun 

baby beter troosten. Met als prettige bijkomstigheid:

rust in de tent. Maar het herkennen van de huiltjes 

is niet eenvoudig. Dus ontwikkelde Priscilla Dunstan 

een cursus, ook te volgen op dvd.

Kom maar op, met die dvd. Baat het niet, het schaadt 

evenmin. Huilen doet mijn baby toch wel (niet veel, 

gelukkig), dus laat ik het luisteren daarnaar dan zo 

zinvol mogelijk maken. Op een regenachtige middag 

installeer ik me met Kobus voor de dvd. In de eerste 

les leren we de huilklanken neh, owh en eh. ‘Leg je 

tong tegen je gehemelte en zeg neh,’ zo instrueert 

Dunstan. ‘Misschien zegt je baby nuh, maar het 

gaat om de n. Als je die hoort, heeft je baby honger.’ 

Ik oefen de klank voor de spiegel. Kobus lijkt me 

vanuit de box verwonderd aan te kijken, ik geef 

hem geen ongelijk. Het owh-huiltje betekent moe. 

‘Voeg maar eens geluid toe aan de gaapreflex,’ 

aldus Dunstan. ‘De vorm van het babymondje is 

dan ovaal.’ Klinkt logisch. Toch komt de owh-klank 

mij in relatie tot Kobus vrij nieuw voor. En mij niet 

alleen, blijkt als geliefde S. mij achter de dvd met 

een kakofonie aan babyhuiltjes aantreft: ‘Dat heb 

ik van Kobus nog nooit gehoord!’ is zijn reactie.

Tot slot wordt uitgelegd dat een baby met eh bedoelt: 

help me boeren. Dunstan: ‘Span je borstspieren aan, 

adem in en druk je adem naar buiten, eeeeeeh.’

‘Dat klinkt al bekender,’ aldus S., die vanachter 

zijn motortijdschrift de geluiden met een schuin oor 

blijkt te volgen. Voor mij ook. Maar Kobus zal toch 

niet de hele dag willen boeren? ‘Wees niet bezorgd 

als je baby niet elk geluid gebruikt,’ stelt de dvd 

gerust. ‘Misschien gebruikt hij twee van de drie 

woorden vaak en andere minder. Zijn ene behoefte 

is dan dringender dan een andere.’

Wat hoor ik nu?
Er komen geluidjes uit de box. Neh? Owh? Eh? Ik 

spits mijn oren. Owh is het niet, eerder eh, maar 

het zou ook neh, huuh of hieah kunnen zijn. Dunstan 

heeft tips om het luisteren makkelijker te maken. 

‘Luister goed voordat het échte huilen begint. Zelf 

hoor je een vraag ook beter als mensen tegen je 

praten dan wanneer ze tegen je schreeuwen.’ Nog 

een tip: hoor je meerdere woorden, luister dan naar 

het meest gebruikte en naar het bepalende woord-

Zelf proberen? 
De instructie-dvd is 

verkrijgbaar via 

amstelmam.nl.

gedeelte. ‘Je baby is een individu, het huilen is bij 

elk kind anders. Bij neh let je op de n, bij eh op het 

eeh-gedeelte en de owh is ovaal van vorm.’ Je baby 

even anders neerleggen kan het herkennen van het 

geluid vergemakkelijken. ‘Leg hem bijvoorbeeld met 

zijn buik op je knieën en klop zachtjes op zijn rug.’ 

Lukt het niet om de huilklanken te onderscheiden, 

probeer het dan later nog een keer. Je baby is het 

belangrijkste,’ benadrukt Priscilla Dunstan om zo 

overenthousiaste ouders een halt toe te roepen.

De volgende dagen doe ik mijn uiterste best om 

Kobus’ huiltjes op tijd te horen. Het is volgens 

Dunstan zaak om eerst neh, owh en eh goed te 

herkennen voordat  ik begin aan les 2. Dus debat-

teer ik ’s ochtends in bed en ’s avonds voor de 

Kobus eist met een krachtig 
whuuu zijn fles terug

>

= ik heb honger = ik ben moe
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tv volop met S. of het eh of neh is wat ik hoor, en 

ook of Kobus ons überhaupt wel iets wil zeggen 

of dat hij gewoon maar geluidjes maakt. Ondanks 

intensief luisteren lukt het me niet om owh bij 

Kobus te traceren. Als hij in mijn beleving moe is, 

hoor ik ‘weh-meh-eh-heh-eh-weh-eh-eh-wieh-weh’. 

Mankeert er iets aan mijn oren, is Kobus een 

uitzondering op de regel of heeft hij, zoals Dunstan 

al verklaarde, een dringender behoefte dan slapen? 

Dat laatste zou kunnen. Want met eh weet Kobus 

wel raad. Naarmate de dag vordert, neemt het 

boeren af en het eh-geluid toe. Wellicht zit hem dus 

een � inke portie lucht dwars.

De volgende dagen probeer ik consequent Kobus te 

laten boeren zodra ik eh hoor. Het lijkt te werken. 

Terwijl boeren tijdens en na het voeden lang niet 

altijd lukt, lukt het nu vaak wel, soms pas twee 

uur na zijn voeding. 

Lang leve Patricia Dunstan? Misschien. Want neh 

vind ik weer lastiger om te horen, net als owh. Een 

hongerige Kobus laat zich vooral horen middels een 

aanzwellend whuuu. Ook als we hem bij het voeden 

eventjes laten pauzeren, eist hij met een krachtig 

whuuu zijn � es terug.

Te warm, te koud
Na een week ingespannen luisteren, observeren en 

interpreteren, waarbij blijkt dat een cursus Dunstan 

Babytaal de huilirritatiegrens aanzienlijk verhoogt, 

ben ik klaar voor les 2. Die behandelt eairh en heh. 

‘Het eairh-geluid ontstaat doordat spieren rond de 

buik beklemd zitten. Als je baby buikkrampjes heeft, 

hoor je eairh,’ zegt Dunstan. 

Het onderscheid met eh is vrij logisch, merk ik als 

ik Kobus een halfuur later hoor. Eairh blijkt vaak 

te volgen op eh. ‘Boert je baby niet, dan zakt de 

lucht naar beneden, richting het darmgebied. Een 

baby die veel eh zegt, zal later op de dag veel eairh 

zeggen. De vijf uur-pijntjes.’ Dit klinkt herkenbaar, 

hoewel die pijntjes minder lijken te worden. Komt 

dat doordat ik Kobus nu laat boeren zodra hij eh 

zegt? Wie weet.

Het laatste geluid, heh, lijkt eveneens veel op eh. 

Met heh zegt je baby dat hij zich niet prettig voelt. 

‘Trek je borstspieren aan, haal diep adem door het 

middenrif en laat de lucht door je mond stromen. 

Met het geluid dat ontstaat zegt je baby dat hij het 

te warm of te koud heeft, of een schone luier wil.’ 

Heh blijkt een vergaarbak voor allerlei behoeften 

die niet onder de andere klanken vallen. Hm. Dan 

weet je dus wel wat je baby níet mankeert, maar 

niet wat er wél loos is. En dat kan van alles zijn.

Luier-alert
Een week of twee luister ik fanatiek naar alle 

geluiden die Kobus produceert. Dat gaat soms best 

ver. Ben ik met mijn moeder aan de telefoon en 

meen ik Kobus te horen? ‘Ik bel zo terug!’ Loop ik 

met de wandelwagen buiten en komt er een tram 

Heh blijkt een vergaarbak 
voor allerlei behoeften   

Het fotografische oor 
van Priscilla Dunstan
De Australische Priscilla 
Dunstan was als kind een 
talentvolle violiste met een 
fotografisch geheugen voor 
geluid, aldus Babytaal.nl. 
Toen ze moeder werd van 
zoon Thomas, ontdekte ze in 
zijn huiltjes duidelijke 
patronen. Haar theorie is 

getest op ruim 1000 baby’s 
van meer dan 30 nationalitei-
ten. 9 jaar van observatie en 
onderzoek leidden tot 3 on- 
afhankelijke internationale 
onderzoeken die het bestaan 
van de universele Dunstan 
Babytaal bevestigden, aldus 
de site.

langs juist als Kobus aanzet om te gaan huilen, dan 

trakteer ik de trambestuurder nog nét niet op een 

scheldkanonnade omdat het tramgerammel het geluid 

van mijn kind overstemt.

Maar gaandeweg vlakt het af. Kobus leert dagelijks 

nieuwe dingen, die vergen ook aandacht. Daarbij 

leer ik zijn huiltjes steeds beter kennen, zodat de 

noodzaak om naar de speci� eke klanken te luisteren 

afneemt.

Toch komt Priscilla Dunstan soms nog even boven-

drijven. Gisteren bijvoorbeeld. Kobus zat thuis in 

zijn wipstoeltje, na een lunch met vrienden in een 

lunchroom. Hij jengelde: ‘Heh-heh-heh.’ Ik deed hem

na (� auw, ik geef het toe), maar terwijl ik mezelf 

heh-heh-heh hoorde zeggen, � itste Priscilla Dunstan 

door mijn hoofd: ‘Met heh zegt je baby dat hij zich 

niet prettig voelt.’ Ineens realiseerde ik me dat ik 

Kobus in de lunchroom niet had verschoond voordat 

ik hem zijn � esje gaf en dat zijn luier nu zo lang-

zamerhand wel overvol moest zijn. Ik kwam meteen 

in actie. Bedankt, Priscilla Dunstan. Mede namens 

mijn zoon. •

= help me boeren = ik heb darmkrampjes = ik voel me niet prettig


