"Praten met platen"

VOL VAN KARAKTER
C HI N EES I N LEI D EN
Er is meer Chinees dan ooit om ons heen te vinden. Je kunt het dagelijks horen op straat,
in de trein en in winkels. In Leiden wordt deze taal gedeeld door een gevarieerde Chinese
bevolking: restauranthouders uit Wenzhou en Kanton, professionals uit Shanghai en
Taipei, studenten uit Peking en Chengdu. En door steeds meer Nederlandse studenten.
Ook visueel is het Chinees nadrukkelijk aanwezig in het straatbeeld. Ooit zag je
Chinese karakters alleen op de ramen van Chinese restaurants. Nu ook in ondertitelingen,
op wegwijzers voor toeristen, in gebruiksaanwijzingen, op kledingmerkjes en in
veiligheidsinstructies.
In Leiden wordt al ruim anderhalve eeuw onderzoek gedaan naar Chinese talen en
culturen. En Leiden is ook echt bijzonder, want buiten China zijn er maar weinig plaatsen
waarin zulke brede kennis over het land en over een van de grootste talen ter wereld bestaat.
In het kader van het Aziëjaar 2017 heeft Taalmuseum Leiden die kennis zichtbaar
gemaakt. We nodigden taalwetenschapper Jeroen Wiedenhof uit om zijn fascinatie met
Chinese talen en schriften in vijftien voorwerpen te verbeelden. In deze catalogus licht hij
zijn keuze op persoonlijke wijze toe. Kijk door de ogen van Jeroen naar Leiden en China,
en er gaat een wereld voor je open!
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PRATEN MET PLATEN
PL ATENSET MANDARIN PRIM ER, 1955
Deze set met grammofoonplaten was een mijlpaal in de studie van het Chinees.
En sowieso in de taalwetenschap, die in deze tijd volwassen werd. Mijn vakgebied
is namelijk nog vrij jong. Natuurlijk: in de oudheid werd ook taal bestudeerd. Maar
de moderne taalkunde is net een eeuw oud. Met dat “moderne” bedoel ik dat het
vak serieuze aandacht ging schenken aan het spraakgeluid. Een enorme sprong, want
onderzoek naar talen was altijd uitgegaan van geschreven teksten: filologie, heette dat.
Achteraf gezien een lastige omweg naar de taal zelf, want geschreven teksten kunnen
het spraakgeluid enorm vertekenen.
Denk maar aan onze eigen spelling: we schrijven “fantastisch”, maar toch rijmt
die laatste lettergreep op kies. Waarom schrijven we dan ‑isch? Omdat fantastisch ooit
echt die sch-klank had, zoals in schaap. Het Fries bewaart nog de oudere vorm: fantastysk.
In het Nederlands is die ‑k eerst afgezwakt tot een ‑ch (zoals in zich) en uiteindelijk
helemaal verdwenen. De Nederlandse spelling loopt dus behoorlijk achter. Terwijl
een woord zoals visch (Fries fisk) wél is aangepast: sinds 1934 schrijven we vis. Stel dat
toekomstige onderzoekers de Nederlandse spelling fantastisch alleen nog op schrift
zouden aantreffen. Hoe kunnen zij de uitspraak anno 2017 dan bepalen?
Zulke informatie ligt in de spreektaal voor het oprapen. Het gesproken woord
maakte aan het begin van de vorige eeuw een sprong in de geleerde belangstelling.
Daarbij speelde het Sanskriet uit India een belangrijke rol. Dat werd geschreven in een
schrift dat sterk afweek van twee schriften die Europese wetenschappers goed kenden,
het Latijnse en het Griekse alfabet. Ondanks de verschillende schriften bleken deze
drie talen toch sterk verwant te zijn. De link kwam dus niet uit het schriftbeeld, dat was
het nieuwe: je kon de verwantschap alleen ontdekken door de woorden hardop uit te
spreken.
Er ontstond een geleerde speurtocht naar woorden die in al deze talen op elkaar
leken, niet alleen in betekenis, maar ook in klank. Men ontdekte zo een breed
uitgewaaierde Indo-Europese taalfamilie, van Rusland tot India, en van IJsland tot
China. En het spraakgeluid kreeg eindelijk de plaats die het verdiende: als bron van
kennis over de taal. In de moderne taalkunde moest je leren werken met je oren, niet
met je ogen.
Ook de techniek hielp een handje mee. Het werd plotseling mogelijk om al dat
vluchtige spraakgeluid vast te leggen, te reproduceren en dus ook te analyseren. Een
van de pioniers uit deze tijd is ook mijn persoonlijke held: Yuen Ren Chao (1892-1982),
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de vader van de moderne Chinese taalkunde. Zijn naam is veramerikaanst; in het
Chinees heette hij Zhào Yuánrèn 趙元任. Al in de jaren 1930 trok hij rond met een
fonograaf, een apparaat dat geluiden kon vastleggen op rollen van bijenwas. Zo bracht
hij stap voor stap de dialecten in kaart van boerendorpen op het Chinese platteland.
Vrijwel létterlijk stap voor stap, want wegen waren er nauwelijks. Die boeren zullen
hem een rare gast hebben gevonden. Een geleerde die langskwam op een ezeltje, met
wasrollen en een enorme microfoontoeter.
Toch wist die onverwachte gast met al die boeren contact te leggen. Vreemd in een
tijd van grote verschillen tussen rangen en standen, en al helemaal vreemd in China.
Chinese boeren beschouwden zichzelf als méi yǒu wénhuà 沒有文化, wat eigenlijk
‘zonder cultuur’ betekent. Zo ging het toen: als je niet kon lezen en schrijven, dan had
je geen cultuur. Zij hadden verwacht dat de geleerde heer kwam onderwijzen, maar hij
wilde juist van hen leren.
Ik heb Chao helaas nooit ontmoet, maar ik vermoed dat hij een talenwonder was:
zo iemand die zonder nadenken de taal van de omgeving gaat meepraten, en dan
ook direct klinkt als een moedertaalspreker. Vroeger dacht ik dat zulke mensen alleen
in verhalen bestonden, maar dankzij mijn werk hier in Leiden heb ik ze in het echt
ontmoet. Chao moet haast wel zo iemand geweest zijn: iemand die de boeren gerust
kon stellen door direct in hun eigen taal gezellig “mee te lullen”. Zijn belangstelling
voor klank, geluidstechniek, muziek, spraak, volkskunst en Chinese tradities was
sowieso heel down-to-earth. Wat hij ook tegenkwam, hij wist het duidelijk, eerlijk en
nauwkeurig te documenteren. En dan ook nog in een taal naar keuze.
In de Tweede Wereldoorlog hadden de Amerikanen ontdekt dat er in het leger
en op Amerikaanse universiteiten te weinig mensen waren met kennis over Aziatische
talen. Tijdens en na die oorlog volgde een enorme inhaalslag. Er was grote behoefte
aan mensen die konden uitleggen hoe je je mondeling verstaanbaar kon maken. Dat
was Chao ten voeten uit.
Hij borduurde voort op de taalcursussen uit het leger, waarmee soldaten live
leerden praten in het veld. Deze set grammofoonplaten hoort bij een taalcursus
die hij in 1948 produceerde: Mandarin primer, een inleiding in het Mandarijn dus.
Tegenwoordig noemen we het valorisatie: de toepassing van kennis in een betaalbaar
en toegankelijk product. Met zo’n set grammofoonplaten kwamen de vruchten van de
taalwetenschap in brede kring beschikbaar. Plotseling kon je je eigen Chinese leraar in
huis halen: wow-effect verzekerd!
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Een collega wees me er een half jaar geleden op dat deze set te koop werd aangeboden.
Er bleken stempels op te staan van het Sinologisch Instituut, dus precies dezelfde platen
had ik daar al eerder in handen gehad: een vreemde gewaarwording. Niet langer in de
collectie, besefte ik toen.
Als taalkundige vind ik het tragisch, want dit is een primaire bron. Historisch
spraakgeluid biedt echt unieke informatie, daar kan geen beschrijving tegenop. Het
beheer van oude gesproken bronnen is al heel lang een zorgenkindje in bibliotheken,
ook in de universiteitsbibliotheek. Digitalisering ligt voor de hand, maar daar is geen
structurele voorziening voor. Het lukt vaak alleen in deelprojecten, waardoor de
aandacht versnipperd blijft. Ik ben geen bibliothecaris, dus ik heb gemakkelijk praten,
maar taalkundig erfgoed verdient goed centraal beheer.
Voor een bibliotheek betekent beheer ook ontsluiting: het materiaal moet
toegankelijk zijn voor het publiek en voor onderzoekers. Daar komt veel techniek
bij kijken, want sinds de uitvindingen en ontdekkingen van Thomas Edison (18471931) brengt elke tijd zijn eigen geluidsdragers voort. De spannende vraag blijft dus
hoe we kunnen zorgen dat straks al die wasrollen, langspeelplaten, spoelenbanden,
cassettebandjes, cd’s en geheugenkaarten nog te beluisteren zijn.
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OVER JEROEN WIEDENHOF
Jeroen Wiedenhof (’s-Hertogenbosch, 1959) woont sinds 1977 in Leiden. Hij is
opgeleid als sinoloog aan de universiteiten van Leiden en Peking en promoveerde in
1995 op een proefschrift over de Mandarijnse spreektaal. Hij werkt sinds 1982 aan
de Leidse Universiteit en is op dit moment als onderzoeker en universitair docent
verbonden aan de instituten voor Regiostudies (LIAS) en Taalwetenschap (LUCL). Hij
onderhoudt een academische webpagina op www.wiedenhof.nl/ul.
In zijn onderzoek richt Wiedenhof zich op de Chinese en algemene taalkunde.
Daarnaast is hij met name geïnteresseerd in de oorsprong en de ontwikkeling van
taal in de menselijke soort. In zijn werkwijze hecht hij grote waarde aan originele
observaties en nauwkeurige documentatie als grondslag van de analyse. Hij is ervan
overtuigd dat het nut van wetenschappelijk onderzoek vooraf onvoorspelbaar is, en is
daarom een voorstander van het nastreven van kennis om de kennis.
In het onderwijs beschouwt Wiedenhof het als een voorrecht om studenten met
wisselende interesses en gevarieerde achtergronden te begeleiden in hun voorbereiding
op carrières in bedrijfsleven, cultuur, overheid en wetenschap. Vanuit de ervaring dat
leren het best lukt in onderwerpen die kunnen boeien, probeert hij studenten ertoe te
brengen zoveel mogelijk recht te doen aan hun eigen fascinaties.
Jeroen Wiedenhof helpt het Nederlands als taal van onderzoek en onderwijs graag
bevorderen, niet alleen door in die taal te publiceren, maar ook door bij te dragen
aan heldere en systematische wetenschappelijke terminologie. Over het Mandarijn,
Chinese talen en het Chinese schrift verschenen van zijn hand De uitspraak van het
Mandarijn in 101 oefeningen en Grammatica van het Mandarijn. Van het laatste werk is een
internationale editie verschenen onder de titel A grammar of Mandarin.
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