
De comeback van een vak

Aan het verzoek van de redac-
tie om het columnistenteam
te komen versterken voldoe

ik graag – wat is er immers mooier
dan anderen deelgenoot te maken
van de spannende ontwikkelingen
op je vakgebied. Laat ik dat vakge-
bied even voorstellen. De historische
taalkunde onderscheidt zich van de
‘gewone’ taalkunde door de dimen-
sie tijd. Taalverschijnselen – klan-
ken, woorden, zinsbouw, betekenis-
sen, constructies – worden over een
langere periode bekeken, waardoor
veranderingen aan het licht komen.
Want niets is immers onverander-
lijk, ook de taal niet.

De meeste pubers die zeggen ‘ik
pas die broek niet’, worden door
hun moeder gecorrigeerd: ‘die broek
past je niet’. Behalve als die moeder
historisch-taalkundige is. Want zij
denkt direct aan vergelijkbare con-
structies als ik irriteer me of ik man-
keer niets, die gebruikt worden
naast het irriteert me en mij man-
keert niets. En na even peinzen her-
innert ze zich de tweede zin van het
Middeleeuwse lied ‘Egidius waer be-
stu bleven’, die luidt ‘Mi lanct na di,
gheselle mijn’. Nu zeggen we: ‘Ik
verlang naar jou, mijn vriend’. Zo
ook zeggen we tegenwoordig ‘ik heb
honger’ en niet meer ‘mij hongert’.
De vervanging van een onpersoon-
lijke constructie door een zin waarin
de mens zelf het onderwerp is, is al

eeuwen aan de gang. Hier is sprake
van een algemene tendens in de ont-
wikkeling van het Nederlands. His-
torisch-taalkundigen maken er hun
vak van dit soort veranderingen te
beschrijven en te verklaren.

Als wetenschappelijke discipline
is de historische taalkunde eind
achttiende eeuw opgekomen. Toen
ontdekte men dat Europese en Indi-
ase talen zoals het Latijn, Grieks,
Keltisch en Sanskriet zoveel over-
eenkomsten bezaten, dat zij wel aan
elkaar verwant moesten zijn en te-
rug moesten gaan op een gemeen-
schappelijke voorouder, die men la-
ter het Indo-Europees ging noemen.
Die geheimzinnige oertaal was de
grote inspiratie voor het onderzoek
naar de Indo-Europese taalfamilie.
In de negentiende eeuw zochten
taalwetenschappers de overeenkom-
sten in woordenschat, klanken en
structuur van de verschillende Indo-
Europese talen. Door de talen, en
dan met name de oudste geschreven
bronnen, met elkaar te vergelijken,
konden ze de oertaal reconstrueren.

Heel de negentiende eeuw was
taalwetenschap synoniem met his-
torische taalkunde. Ook wanneer
men een grammatica van het heden-
daagse Nederlands schreef, verwees
men voortdurend naar oude talen en
naar de oudere vormen van het Ne-
derlands. Het bekendste negentien-
de-eeuwse voorbeeld is de gezag-

hebbende en vaak herdrukte gram-
matica die W.G. Brill – broer van de
naamgever van de aloude Leidse uit-
geverij – in 1846 publiceerde, met
daarin onnoemelijk veel verwijzin-
gen naar het Sanskriet, Gotisch, He-
breeuws en de klassieke talen.

Tot in de jaren zestig van de twin-
tigste eeuw bleef de historische rich-
ting in de taalkunde belangrijk.
Maar geleidelijk aan ging men de
hedendaagse taal steeds meer als een
samenhangend systeem onderzoe-
ken zonder rekening te houden met
de historische achtergrond.

Een waterscheiding vormt de ver-
schijning van Noam Chomsky’s Syn -
tactic structures in 1957, waarmee de
zogenaamde generatieve taalkunde
zijn intrede deed. Chomsky stelde
dat het menselijk taalvermogen aan-
geboren is en dat met een eindige
reeks regels een oneindig aantal zin-
nen kan worden voortgebracht of ge-
genereerd. Die regels zouden volgens
Chomsky voor alle talen gelden. Van-
af de jaren zeventig gingen taalkun-
digen in de hele wereld vol enthousi-
asme op zoek naar de door Chomsky
gepostuleerde Universele Gramma-
tica, en probeerden ze de regels te
achterhalen waarmee grammaticale
zinnen in hun taal gevormd worden.

Dankzij de Chomskyanen woei er
in de taalkunde een broodnodige
frisse wind, maar de keerzijde was
dat het nieuwe paradigma de rijke

historische taalkunde naar de marge
verdrong, ook in institutioneel op-
zicht. In de jaren tachtig werden aan
allerlei universiteiten historische
disciplines als Oudgermaans, Oud-
kerkslavisch, Gotisch of Oudfries op-
geheven. In de jaren daarop, met de
studieduurverkorting, sneuvelden
bij veel talenstudies de historische
vakken helemaal of in ieder geval als
verplicht onderdeel: neerlandici
kunnen tegenwoordig een bul halen
met een heel rudimentaire kennis
van het Middelnederlands of het ze-
ventiende-eeuwse Nederlands.

En toen kwam de digitalisering.
Vanaf halverwege de jaren negentig
zijn bibliotheken, musea en archie-
ven er massaal toe overgegaan hun
boeken, tijdschriften, kranten en
handschriften op internet te zetten.
Zonder hulp van historisch-taalkun-
digen kunnen moderne lezers veel
van die oude teksten niet begrijpen.
Het directe gevolg hiervan is de on-
verwachte comeback van de histori-

sche taalkunde– het kan verkeren,
om met de zeventiende-eeuwse Am-
sterdammer Bredero te spreken.

Uit de opkomst, neergang en ver-
rassende wederopstanding van de
historische taalkunde valt een les te
leren. De relevantie van een weten-
schappelijke discipline blijkt nauw
verbonden aan onvoorspelbare
maatschappelijke en technologische
ontwikkelingen: dertig jaar geleden
had niemand kunnen voorspellen
dat dankzij grootschalige digitalise-
ring van het Nederlandstalige erf-
goed de historische taalkunde weer
helemaal in the picture zou komen.
Dit besef maant tot voorzichtigheid,
nu er wederom allerlei bezuinigin-
gen worden doorgevoerd. De erva-
ring leert dat het heel moeilijk is
eenmaal afgebroken kennis later op-
nieuw op te bouwen.

De digitalisering heeft historisch-
taalkundigen een enorme hoeveel-
heid bronnen en materiaal in han-
den gegeven: een onderzoeksobject
waarvan ze nooit hadden durven
dromen. En dit levert prachtige
nieuwe resultaten op. Maar die be-
waar ik voor een volgende keer.

Dit is de eerste column van historisch
taalkundige Nicoline van der Sijs (1955).
Ze is auteur van onder andere het ‘Chro-
nologisch woordenboek’ en ‘Nederlandse
woorden wereldwijd’. Ze werkt op het
Meertens Instituut.
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