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Hoe kleine talen groot werden: observaties van een buitenstaander
Nicoline van der Sijs
Toen ik in 1973 in Utrecht ging studeren, was mijn vakgroep, Slavische taal- en letterkunde,
gehuisvest in een woonhuis aan de Zuilenstraat, waar de studenten ’s ochtends aan de
keukentafel een vers gezet kopje koffie kregen van de schoonmaaksters. Ook de andere
vakgroepen van wat toen de Faculteit der Letteren heette, waren her en der over Utrechtse
panden verspreid: ATW zat op de Biltstraat, Duits op de Muntstraat, Engels aan het
Oudenoord, Nederlands in de Emmalaan.
Onze hoogleraar letterkunde, Jan Meijer, sprak de studenten in het eerste jaar aan met
‘meneer’ en ‘mevrouw’. In het tweede jaar voegde hij daar de achternaam aan toe. Waarom
hij zo handelde, vertelde hij op het allereerste college: ‘Dames en heren, in het eerste jaar leer
ik geen namen, want dat is zonde van de tijd: twee op de drie van u zal namelijk het tweede
jaar niet halen. Maar ik beloof u dat ik uw achternaam ken zodra u een tweedejaarscollege
volgt.’ Alleen wie een baan kreeg, al was het maar een student-assistentschap, noemde hij bij
de voornaam. Dat voorrecht was uiteraard niet wederkerig.
Die hoogleraar had aan zijn deur een rood lampje laten monteren. Als de lamp
brandde, was het streng verboden hem te storen. Het instituut werd gerund door een
secretaresse, die ook de hoogleraar moest bijstaan. Zo belde deze een keer naar beneden:
‘Juffrouw K. (de secretaresse was ‘juffrouw’ voor hem), kunt u even komen, er zit een kat in
mijn postbakje.’ Het bleek dat een buurkat door het raam naar binnen was geklommen; aan de
secretaresse de taak het vrijpostige dier naar buiten te werken.
Oost-Europese geschiedenis kregen wij van een Tsjech die met weemoed vertelde dat
studenten in Tsjecho-Slowakije opstonden als een hoogleraar de zaal betrad... (wij verroerden
geen vin.) De bibliotheek werd beheerd door een voor het communisme gevluchte Slowaak
die het als zijn primaire taak beschouwde erop toe te zien dat geen enkel boek de bibliotheek
verliet. Met grote tegenzin leende hij soms, na langdurig Slowaaks gesputter, een boek uit. Ja,
de vakgroep had een eigen bibliotheek.
Het aantal studenten dat ieder jaar instroomde was klein en overzichtelijk. Maar het
lag een stuk hoger dan in de jaren ’50. Onze toenmalige hoogleraar taalkunde, Ton van den
Baar, herinnerde zich nog hoe hij schriftelijk met de Leidse hoogleraar in de Baltoslavische
talen Reinier van der Meulen een afspraak had gemaakt om colleges te gaan volgen. Toen hij
aanbelde bij de woning van Van der Meulen – docenten ontvingen studenten aan huis - werd
er eerst niet opengedaan. Uiteindelijk ging de deur op een kiertje open. Van der Meulen
bekeek de kandidaat-student met afschuw en stuurde hem weg met de memorabele woorden:
‘Ik heb al een student.’ Van den Baar was genoodzaakt in Amsterdam te gaan studeren.
In mijn studietijd werd de Faculteit gerund door een overzichtelijk aantal ambtenaren,
geleid door een secretaris. Er waren nog hoogleraren die openlijk terugverlangden naar de
periode dat één secretaris met één secretaresse de klus klaarde - diezelfde hoogleraren
bezagen met afschuw de toetreding van studenten in universitaire gremia.
De meeste stafleden van talenstudies als Slavisch deden gezellig onder elkaar
onderzoek naar kleine probleempjes, zonder het minste besef dat een paar straten verderop
onderzoekers zich met hetzelfde soort onderwerpen bezighielden, en dat ze veel van elkaar
konden leren.
Deze idyllische wereld werd ruw verstoord in de jaren ’80. Om te beginnen werden
Geschiedenis, Nederlands en Slavisch gezamenlijk gehuisvest in Centrumgebouw Noord op

de Uithof. Vooralsnog leidde dat niet tot veel interactie tussen deze vakgroepen. Dat
veranderde toen minister Deetman de operatie Taakverdeling en Concentratie (TVC) in het
universitaire onderwijs en onderzoek in gang zette. In Utrecht hield de TVC stevig huis,
steviger dan elders: de vakgroepen Slavisch, Scandinavisch, Oudgermaans, Fries, Indo-Iraans,
Indo-Europees en Klassieke Talen werden opgeheven. Dat ging, zacht gezegd, niet zonder
slag of stoot. Ik zat er als jongste medewerker van Slavisch middenin.
Het verlies van de genoemde vakgroepen gaf met name de historische taalkunde een
gevoelige klap, die ook doordreunde in andere vakgebieden: zo werd bij neerlandistiek het
voorheen verplichte vak Gotisch uit het curriculum geschrapt en werd de tijd voor
Middelnederlands en Vroegnieuwnederlands fors verminderd. Bij alle modernetalenstudies
werd de aandacht voor diachrone taalkunde sterk gereduceerd. Ikzelf hield me inmiddels, met
veel plezier, buiten de academische wereld bezig met het schrijven van boeken over historisch
taalkundige onderwerpen.
Sinds kort ben ik na twintig jaar afwezigheid weer teruggekeerd in de academische
moederschoot. Wat een wereld van verschil! Wat een vooruitgang sinds mijn eigen studietijd.
Ja, de vroegere knusheid en geborgenheid zijn verdwenen. Daarvoor zijn echter
professionaliteit en een uitgelezen studieaanbod in de plaats gekomen, met vakken als
‘Geesteswetenschappen en samenleving’, ‘Russische schrijvers op Twitter en Facebook’ of
‘Meertaligheid in Nederland’.
Laat ik vooropstellen dat ik van mijn studietijd heb genoten. Maar dat gold zeker niet
voor al mijn studiegenoten. De vakken die wij kregen waren, laat ik het voorzichtig zeggen,
stoffig en met een hoog ivoren-torengehalte. Iedere relatie tot moderne maatschappelijke
ontwikkelingen was toevallig. Bij een vak als Geschiedenis was dat wellicht anders, maar bij
talenstudies heerste de gedachte l’art pour l’art en la science pour la science.
Maatschappelijke relevantie was een vies woord. Onze letterkundedocenten hielden zich
voornamelijk bezig met gecanoniseerde dode schrijvers. De taalkundecolleges draaiden om
kleine onderwerpjes die zo weinig indruk hebben gemaakt dat ik ze grotendeels ben vergeten.
Dat gold ook binnen andere disciplines, zoals de neerlandistiek: pak maar eens een
willekeurig nummer van De Nieuwe Taalgids uit de jaren ’70, en je vind artikelen over werk
of taalgebruik van Van Deyssel, De Gids, Andries de Hoghe, Renout van Montelbaen. Dat
een deel van de taalkundigen het nieuwe paradigma van Noam Chomsky omarmde en de wijk
nam naar Algemene Taalwetenschap, is meer dan begrijpelijk. Maar wij, historisch
taalkundigen, bleven voorlopig met lege handen staan.
De laatste jaren is de ster van de historische taalkunde echter weer rijzende. En hoe!
Die wederopstanding is grotendeels te danken aan de digitalisering. Daardoor is een enorme
hoeveelheid historische teksten beschikbaar gekomen voor computeronderzoek. Terwijl
diachroon onderzoek in het verleden vooral gericht was op handmatige beschrijving en
reconstructie, kan het onderzoek momenteel systematisch en grootschalig worden uitgevoerd.
Dit heeft geleid tot herbezinning op theoretische uitgangspunten en tot interessante, grote
onderzoeksvragen. We begrijpen steeds meer van de factoren die leiden tot taalveranderingen:
niet alleen interne factoren (de structuur van de taal) spelen een rol, maar ook externe factoren
als taalcontact, sociolinguïstische factoren als de status van talen, taalverschijnselen en
taalgebruikers, en politieke en maatschappelijke factoren als oorlog, economische crisis,
politieke omwenteling. Er is echter nog veel onderzoek nodig om te achterhalen hoe de
interactie tussen de verschillende factoren leidt tot taalveranderingen.
De digitalisering heeft ook de taalvergelijking en taaltypologie een enorme impuls
gegeven. Grote databases met historisch en modern taalmateriaal van tientallen tot honderden
talen leveren allerlei nieuwe inzichten. Op het Max Planck Instituut in Leipzig heeft Martin
Haspelmath met collega’s bijvoorbeeld belangrijke onderzoeksinstrumentaria opgezet als de
Atlas of Pidgin and Creole Language Structures, World Atlas of Language Structures en de

Loanword Typology. Dergelijke grote databestanden hebben geleid tot een nieuwe
onderzoeksmethode, de ‘nomothetic approach’, waarbij wetenschappers algoritmes loslaten
op grote databestanden om statistische relaties te vinden tussen taalstructuur en sociale
structuur. Uit deze benadering bleek bijvoorbeeld dat talen met een klein aantal sprekers, een
geringe geografische verbreiding en weinig contact met naburige talen een ingewikkelder
systeem van verbuigingen en vervoegingen hebben dan talen met een groot aantal sprekers,
een grote verbreiding en veel taalcontact.
Informatie over de verspreiding van taalverschijnselen in veel verschillende talen
inspireert tot geheel nieuwe, orginele onderzoeksvragen. Zo publiceerde de jonge Nijmeegse
onderzoeker Mark Dingemanse onlangs een artikel over de vraag: ‘Is “Huh?” a universal
word?’
Ook onze kennis over prehistorische taal neemt toe. Dat is een interessante
ontwikkeling: ik herinner mij nog goed dat de beroemde Duitse Indogermanist Werner Winter
begin jaren ’80 in de pauze van een congres opmerkte dat de Indogermanistiek wel zo’n
beetje af was: alle grote ontdekkingen waren volgens hem inmiddels gedaan. Die opvatting is
niet langer houdbaar. Nieuwe ontdekkingen vinden tegenwoordig plaats in
samenwerkingsverbanden tussen taalkundigen en betawetenschappers. Virologen vergelijken
de evolutie en verspreiding van een taalverschijnsel met die van een virus, en voor genetici
geldt taalontwikkeling als beste voorbeeld van een cultureel evolutionair stelsel. Dit type
onderzoek staat nog in de kinderschoenen en de methodes worden fors bekritiseerd – vooral
door taalkundigen – , maar in mijn ogen hebben ze, in verbeterde vorm, de toekomst.
Na twintig jaar afwezigheid zie ik de grote vooruitgang in het academische klimaat: de
scheidslijnen tussen disciplines zijn geslecht, onderzoekers werken enthousiast en bevlogen
samen en exploreren nieuwe onderzoeksterreinen. Om mij heen hoor ik oudgedienden wel
mopperen: er zijn te veel managementtaken, er is te veel bureaucratie, studenten worden
opgehokt, er is te weinig tijd voor onderzoek en vooral: het ontbreekt aan geld. De klachten
zijn begrijpelijk, maar als je zoals ik de situatie met distantie bekijkt, met het prerogatief van
de buitenstaander, vallen vooral de verbeteringen ten opzichte van de jaren ’70 en ’80 op. De
kleine talen zijn groot geworden. Wat niet wegneemt dat er veel te weinig geld wordt
uitgetrokken voor de geesteswetenschappen, met als schrijnendste voorbeeld Amsterdam,
waar momenteel de TVC dunnetjes wordt overgedaan.

