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Historiographia Linguistica, International Jour
nal for the History of Linguistics, Vol. VIII 
Nos. 2/3. Special issue: The History of Linguis
tics in the Near East, invited editor: CORNELIS 
H.M. VERSTEEGH, University of Nijmegen; Preface 
by E.F. KONRAD KOERNER {Ottawa) ,- Amsterdam, 1982 
(John Benjamins B.V. Publisher). (VIH-486 pp.). 
(ook als boek te verschijnen) 

Het initiatief tot dit speciale nummer van Historiographia 
Linguistica - een tijdschrift dat zo'n acht jaar bestaat -
werd in 1979 genomen. Zoals de titel al aangeeft was de opzet 
aanvankelijk grootser en E.F. Koemer, de hoofdredacteur van 
het tijdschrift, betreurt het dan ook, dat er bijvoorbeeld 
geen bijdragen zijn op het gebied van het Akkadisch, Cop-
tisch of Syrisch, Uiteindelijk zijn er twee artikelen over 
het Hebreeuws en verder artikelen over het Arabisch opgeno-
men. De twee artikelen over het Hebreeuws passen goed in het 
geheel, omdat de Middeleeuws-Hebreeuwse grammatica waarop ze 
allebei betrekking hebben, erg op het Arabische voorbeeld is 
ingesteld en de problematiek ervan verwant is aan die van 
het Arabisch. Tussen de verschillende bijdragen o.h.g. van 
het Arabisch is er ook tot op zekere hoogte een samenhang 
omdat in de meeste gevallen ernaar wordt gestreefd aan te 
tonen dat een bepaalde aanpak, visie of impliciete theorie 
bij de Middeleeuwse grammatica al voorkwam lang voordat we 
deze ook in de modeme linguistische theorieen vinden. 

Nadia Anghelescu bespreekt in haar artikel 'Observations 
sur la genese de la signification generale et particuliere 
dans une epitre de a-Marzuqi' een verhandeling van al-Marzu-
qi (421-1030) getiteld 'Woorden die algemeenheid en bijzon-
derheid (? A.S.) uitdrukken en het verschil daartussen'("̂ -i-
tab al-qaul fi alfaz al-shumul wa-1-^umum wa-1-fasl bayna-
huma) en relateert dat aan raoderne opvattingen over de 
spreeksituatie. Opmerkelijk is het hoe in dit werkje bepaal
de vragende voornaamwoorden worden behandeld zoals bv. kayfa, 
Vraagwoorden als deze zijn algemeen en onbepaald op zichzelf 
(in de 'langue' zou men kunnen zeggen in de moderne termino-
logie), maar worden bijzonder in het werkelijke dagelijks 
taalgebruik (dwz. de 'parole'), in de interactie tussen spre-
kers die elkaar kennen en reeds van bepaalde veronderstellin:-
gen uitgaan. In dit werk wordt de spreeksituatie als uit-
gangspunt genomen bij het interpreteren van zinnen. Ogen-
schijnlijk onbepaalde woorden kunnen al naar gelang context 
van de spreeksituatie bepaald of onbepaald zijn. De schrijf-
ster wijst er overigens op, dat de overeenkomst in aanpak 
tussen het Middeleeuwse werk en de werken uit de huidige 
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tijd een niet erg opzienbarend toeval is gezien "de veelheid 
van theorie§n in de moderne tijd". De schrijfster besluit 
dit artikel met te zeggen (p. 243-244): "Spreken over de mo-
demiteit van soramige klassieke auteurs is een clich^ gewor-
den dat niets meer zegt sedert het krioelt en wemelt van me-
thodes en theorieen in de moderne linguistiek. We kunnen al-
leen maar constateren dat deze auteur ons veel stof tot na-
denken biedt, nu juist in deze tijd een deel van de moderne 
linguistiek zich bezig houdt met de werkelijke communicatie 
tussen werkelijke gesprekspartners". 

De artikelen van twee Arableren, nl. Mohammed Sami Anwar 
(The legitimate fathers of Speech Errors) en M.H. Bakalla 
(The Treatment of Nasal Elements by Early Arab and Muslim 
Phoneticians) willen er op wijzen hoezeer de Arabische gram
matici hun tijd ver vooruit waren vergeleken met hun colle-
ga's in het Westen, zowel o.h.g. van de beschrijving van 
veel voorkomende taalfouten alsook o.h.g. van de fonologie. 
Het artikel van Bakkala spitst zich toe op de behandeling 
van de nasalen en test dit uit met moderne opparatuur. Ook 
bij nasalen kenden de Arabieren beschrijving d.m.v. binaire 
opposities. Koerner vergelijkt deze laatste bijdrage met 
J. Alan Kamp's behandeling van vroege grammatici in "Early 
Descriptions of Nasality", Towards History of Phonetics ed. 
by R.E. Asher and Eugenie S.A. Henderson, Edinburgh, 1981, 
pp. 35-49. 

Een andere bijdrage, van de hand van twee medewerkers 
verbonden aan de Parijs Vlll-universiteit, nl. Georgine 
Ayoiib en Georges Bohas, (Les grammariens arabes, la phrase 
nominale et le bon sens) heeft tot doel aan te tonen dat de 
Arabische grammatici al een bepaalde abstracte beschouwings-
wijze kenden, die de moderne linguistiek nu weliswaar ook 
heeft, maar die eerdere Westerse grammatici niet hadden en 
ook bij de Middeleeuwse Arabische grammatici niet onderken-
den. 

Het artikel behandelt de grammaticale scheiding, door de 
middeleeuwse Arabische grammatici gemaakt, tussen twee soor-
ten zinnen: de jumla 'ismiyya of nominale zin en de jumla 
fi'^liyya of verbale zin. Orientalisten als Wright (1862), 
Blachere en Gaudefroy-Demombynes (1937) en Cohen (1970) heb
ben, met een beroep op hun gezonde verstand, dat hun ingaf 
de benadering van de Arabische grammatici af te wijzen en 
op een lijn te stellen met die van filosofen uit de Aristo-
telische traditie, nooit een juist beeld gehad van de werke
lijke inhoud van de ideeen der Arabische grammatici. Ze de-
finieerden bv. de Arabische nominale zin als 'elke zin die 
met een naamwoord begint' en de Arabische verbale zin als 
'elke zin die met een werkwoord begint', zonder rekening te 
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houden met de toevoeging 'fi~l-'asl' dwz. 'in de abstracte 
weergave'. Een 4in als 'qama 'abu-hu Zaydun' wordt door de 
Arabische grammatici niet als een verbale zin beschouwd, 
maar als een zin die 'in de abstracte weergave' nominaal is 
en eigenlijk luidt: 'Zaydun qama abu-hu', waarbij 'Zaydun' 
het onderwerp van de nominale zin (mubtada') is en qama abu-
hu het predicaat van de nominale zin (khabar) . Het woord 
'Zaydun' is hier mu'akhkhar d.w.z. achteraan geplaatst'. 

De Arabische grammatici komen door hun abstracte werkwij-
ze overeen met de generatieve grammatici van tegenwoordig, 
'al moeten we overeenkomsten in methodologie tussen beide 
met zorgvuldigheid behandelen, waarbij we elke analyse bin-
nen zijn eigen theoretische kader plaatsen (p. 275)'. 
In de moderne analyse van het Engels zijn de begrippen 'to-
picalisation' en 'left-dislocation' om aan te duiden dat de 
'normale' volgorde van de woordsoorten doorbroken is als 
een bepaald woord bv. vooraangeplaatst is. Dit woord heet 
'topisch'. In de zin Zaydun daraba abu-hu '^Amran, is Zayd 
topisch, terwijl het echte onderwerp abu-hu is. Dit ver-
schijnsel is te verklaren volgens herschrijfregels van 
Chomsky (1977). Beide theorieen (de Arabische en de Choms-
kiaanse) komen dus overeen in hun abstracte analyse en staan 
tegenover de gezond-verstand-methode van de oude oriSntalis-
ten die slechts oog hebben voor op het eerste gezicht waar-
neembare analogie§n. 

De verdienste van dit artikel is een verschijnsel in de Ara
bische taal aan de orde te stellen, dat van groot belang is 
voor de theorievorming op het gebied van de grammatica. Het 
behoeft geen betoog dat ook de functionele grammatica, zoals 
ontwikkeld door Prof. Dik van de Universiteit van Amsterdam, 
- met zijn accent op de cinalyse van focus-verschijnselen -
een vruchtbare analyse zou kunnen maken op grond van het in 
dit artikel geboden materiaal. Een recent artikel van een 
Marokkaanse linguist wijst ook in die richting. (1) 

De teneur van het artikel van Hartmut Bobzin blijkt reeds 
uit de titel: Zum Begriff der 'Valenz' des Verbums in der 
arabischen Nationalgrammatik. (oorspronkelijk een bijdrage 
aan het Congres van de Deutsche Morgenlandische Gesellschaft 
te Berlijn 1980). De valentie-theorie (als onderdeel van de 
zgn, dependentie-gramraatica) legt de nadruk op de valentie 
van nomen of werkwoord, uitgedrukt in de afhankelijkheden 
die een nomen of werkwoord heeft buiten de voor elk nomen of 
werkwoord gebruikelijke afhankelijkheden. Hierbij wordt bv. 
alles wat in de traditionele grammatica subject, object, ad-
verbium, adverbiale of voorzetsel-constructie heet, als af-
hankelijkheid van het werkwoord gezien. Valentie is dus wat 
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een bepaald werkwoord of een bepaalde groep werkwoorden 
naast de gebruikelijke afhankelijkheden nog aan specifieke 
afhankelijkheden heeft. (2) 

Het opmerkelijke is nu dat reeds Sibawayhi onderscheid 
maakte tussen deze algemeen gebruikelijke afhankelijkheden 
(waarvan hij er vier soorten opsomde), en de specifieke af
hankelijkheden. Zijn navolgers richtten zelfs aparte hoofd-
stukken in gewijd aan groepen werkewoorden en hun specifieke 
afhankelijkheden. 

Een artikel waar niet specifiek ingegaan wordt op de ver
houding van de Middeleeuws-Arabische grammatica tot de mo
deme grammatica is dat van Versteegh (A Dissenting Grammar
ian Qutrub on Declension). In dit artikel wordt de intellec-
tuele achtergrond en oorsprong van Outrub-theorie over naam-
valsuitgangen onderzocht. Zijn grammaticale theorie kan - zo 
blijkt - niet los gezien worden van zijn opvattingen op reli-
gieus en filosofisch gebied. Ook de artikelen van M.G. Carter, 
W. Cowan, J. Langhade, G. Troupeau betrekken hun onderwerp 
uit de geschiedenis van de Arabische grammatica niet direct 
op de moderne tijd. 

De beide artikelen over het Hebreeuws van de hand van 
resp. W. Jacques van Bekkum {The 'Ris5lah' of Yehuda ibn Qu-
raysh and its Place in Hebrew Linguistics) en Carlos del 
Valle Rodrigues {Die Anfange der hebraischen Grammatik in 
Spanien) ga.a.n in op de verhouding tussen het Hebreeuws en het 
Arabisch. Het eerste artikel behandelt de eerste aanzetten 
tot de comparatistiek tussen de beide talen Hebreeuws en 
Arabisch in het bijzonder n.a.v. Ibn Ouraysh' Risalah en Ibn 
Baruns Kitab al-Muwazanah. De auteur stelt vervolgens dat 
deze aanzetten in de Middeleeuwse Hebreeuse grammaticale li-
teratuur geisoleerd zijn gebleven. Het andere artikel gaat 
over de polemiek die ontstond in Andalusie kort na de intro-
ductie van de Arabische grammaticale methoden o.h.g. van de 
Hebreeuwse grammatica tussen Menahem ibn Saruq en Dunash ibn 
Labrat, beiden grammatici aan het hof van de joodse vizier 
Ibn Shaprut. In deze polemiek werden tal van interessante 
grammaticale zaken aan de orde gesteld waaronder de driera-
dicaligheid van Hebreeuwse woorden, maar ook problemen m.b.t. 
metriek en accent. Volgens de critici betekende invoering 
van het (khaliliaanse) Arabische metrum een verkrachting 
van de Hebreeuwse taal omdat het woordaccent dikwijls niet 
gerespecteerd werd en andere klinkers werden gebruikt dan 
het Bijbels Hebreeuws voorschreef. Dit laatste punt is mis-
schien ook vain belang met het ook op recent verschenen stu
dies over het Arabische metrum en de relatie van metrisch 
accent en woord-accent. 

De laatste bijdrage aan deze bundel is geen artikel maar 
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een bibliografisch overzicht van de hand van W. Diem (Koln), 
getiteld Bibliographie von Sekundarliteratur zur einheimi-
schen arabischen Grammatikschreibung. 

In dit gedeelte zijn titels van artikelen en boeken over 
de Middeleeuwse Arabische grammatici opgenomen, van de hand 
van orientalisten en Arabieren. De meeste artikelen zijn van 
recent tot zeer recent, al zijn er ook enkele uit de vorige 
eeuw in opgenomen. Aan sommige titels van daarin opgenomen 
recente artikelen kan men het thema terugvinden dat we hier 
ook in vele artikelen van deze bundel terugvonden: namelijk 
de poging in de oudere Arabische grammatici voorlopers te 
zien van de huidige modeme linguisten en te trachten aan
zetten tot moderne linguistische theorieen reeds in Middel
eeuwse Arabische werken terug te vinden. Zo vinden we bv. 
Nazariyyat an-Nahw al-'^arabi fi daw' manahij an-nazar al-
lughawi al-hadith van de hand van Nihad al-Musa onder 041. 
Dit soort bibliografieen voorziet kennelijk in een grote be-
hoefte, zoals ook de pas door Versteegh opgerichte Newslet
ter History of Arabic Grammar, waarvan het eerste nummer zo-
juist in november 1982 te Nijmegen verschenen is, weer aan
geeft. (Zie ook ZAL 10-1983, pp. 86-89). 

De bundel zal stellig een verdere stiraulans zijn voor dit 
vakgebied. Ook voor de geihteresseerde student of linauist 
uit een ander vakgebied lijkt mij de lezing ervan van harte 
aan te bevelen. 
NOTEN 
1) . Cf. A. Moutaouakil, Les fonctions en arabe. Vers une 

approche fonctionelle-pragmatique, (a paraltre), P\ibli-
cations de la Faculty des Lettres et des Sciences humai-
nes de Rabat. 

2), Gebruikelijke afhankelijkheden zijn bv. adverbiaal-accu-
satieven als: hij werkte veel, dag en nacht, elke zater-
dag, zeer zorgvuldig; Arab, kana ya^malu kathiran, lay-
Ian naharan, kulla 'ayyam al-sabt, bi-diqqa. Elk werk
woord afzonderlijk kan echter ook nog andere elementen 
regeren, welke elementen dat werkwoord gemeen kan hebben 
met een hele sub-klasse soortgelijke werkwoorden. Voor-
beelden van specifieke rectie of valentie bij het werk
woord blijven en baqiya zijn: De herinnering bleef me 
bijJ Hij bleef in de kamer; Hij bleef bij zijn bewering 
Hij bleef ambtenaar^ hij bleef rustig; Arab, niet ge
heel identiek: baqiya shay' 'min al-ta'^am; baqiya fi-1-
manzil; baqiya '^ala hubbi-hi la-ha; baqiya yaqudu sayya-
rata-hu hatta nihSyat al-tariq; baqiya wazir al-dakhi~ 
liyya; in de hier gepostuleerde werkwoordsgrammatica 
wordt ook het traditionele subject in een van het werk
woord afhankelijke positie gezien. 

Leiden/Amsterdam Arie Schippers 


