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In 1998 werd er op het congres van de Società linguistica italiana te Boedapest, dat over 

historische semantiek en lexicologie ging, een tekst voorgelezen van Mario Alinei, over de 

grotere diepte in de geschiedenis van de Europese talen. Deze tekst wekte bij de verzamelde 

Italianisten nogal wat verbazing en scepsis. En toch was het voorbeeld dat hij gekozen had 

glashelder. Het ging over het woord mazza, dat normaal 'knots' betekent, maar in de huidige 

Noord-Italiaanse dialecten ook gebruikt wordt voor (ijzeren) ploegschaar. Welnu, dit woord 

bewees dat er vroeg in het tweede millennium voor Christus al Latijn gesproken werd. Het 

bewijs berustte op het hergebruik van kenmerken van de betekenis. Immers op het moment 

dat de ijzeren ploegschaar uitgevonden werd, moest het ding een naam krijgen. Daarvoor 

werd in de bewuste dialecten het woord gebruikt dat in een eerdere fase al voor het ploegen 

gebruikt werd: de knots, die de naam matea droeg. Wij kennen dat woord, althans via het 

verkleinwoord mateola, uit Latijnse bronnen van veel later tijd. Maar het moet zelf al bestaan 

hebben in het tweede millennium voor Christus. Anders had het niet hergebruikt kunnen 

worden. Wat de toehoorders schokte was het gebruik van het woord Latijn. Had hij proto-

Latijn gezegd dan was er niets aan de hand geweest. 

Het voorbeeld illustreert drie typische eigenschappen van Alinei’s taalkundige ideeën: 

het naamgevingsproces, het continuïteitsbeginsel en de etymologietheorie. Nieuwe begrippen 

moeten een naam krijgen. Maar die naam komt niet uit de lucht vallen. Het nieuwe begrip 

kan geanalyseerd worden als een complex van eigenschappen; sommige betreffen de vorm, 

andere de functie. Maar niet alle eigenschappen worden meegenomen in de naamgeving: 

deze is selectief. In het geval van mazza wordt alleen de functie meegenomen. Mazza krijgt 

hierdoor een nieuwe betekenis, die het nieuwe voorwerp begeleidt. Als de oude manier van 

ploegen verdwijnt, gaat ook het verband met de knuppel verloren. Het polyseme woord lost 

zich op in twee homoniemen.  

Het continuïteitsbeginsel gaat ervan uit dat er niets zonder externe reden verandert. We 

gebruiken dezelfde woorden als onze opa; deze gebruikte dezelfde woorden als zijn eigen opa, 

en zo ontstaat er een lange keten van voorgangers, die steeds dezelfde woorden blijven 

gebruiken. Twee factoren verstoren die keten. Voor de vorm is het dat de uitspraakgewoonten 
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veranderen, door menging van bevolkingsgroepen. Voor de betekenis is het dat de concepten 

veranderen, hetzij om materiële redenen, zoals het gebruik van ijzer in plaats van hout, hetzij 

om ideologische redenen, zoals bijvoorbeeld verandering van religie.  

Etymologie zoekt niet alleen naar een eerdere vorm, maar vooral naar een eerdere 

betekenis. Alinei stelt polemisch dat de traditionele etymologie de betekenis verwaarloosd 

heeft en zich tevredenstelt met uiterst vage betekenisverbanden als men analoge vormen 

meent te ontdekken, wat de etymologie degradeert tot het oplossen van raadseltjes. Vandaar 

zijn nadruk op het hergebruik van bestaande betekeniselementen, waarvoor hij de term 

iconiem heeft bedacht. Deze polemische instelling heeft hem niet populair gemaakt onder 

collega-etymologen. 

Mario Alinei is op 9 augustus 2018 overleden, één dag voor zijn tweeënnegentigste 

verjaardag. Toen hij negentig werd, werd er een lovend artikel aan hem gewijd in La Stampa, 

waarin hij geprezen werd als de grootste levende taalkundige, te vergelijken met Saussure en 

nog eerdere grootheden. En in zijn eigen kringen, bijvoorbeeld in zijn tijdschrift Quaderni di 

semantica, is een hagiografische tendens nooit ver te zoeken. Daar zijn verschillende redenen 

voor te bedenken, waarbij nationalistische hysterie wel een van de belangrijkste is. Niet 

alleen probeert hij de historische taalkunde te vrijwaren van het germanendom en de 

Herrenvolkmentaliteit, maar de theorie van de continuïteit is koren op de molen van allerlei 

volkeren die zich miskend wanen. Slavische volkeren zijn blij te horen dat ze altijd al in hun 

huidige woongebied gezeteld hebben en Hongaren smullen van de aloude contacten, wie 

weet misschien wel met de Etrusken. En onder zijn naaste medewerkers heeft zich een 

Keltenclubje gevormd met basis in Galicië. Het lijkt me verstandig hierbij ons kritische 

vermogen niet te verliezen en de vele goede ideeën in het juiste perspectief te zien. Dat zal ik 

proberen te doen in de volgende beschouwingen. 

Alinei werkte als docent Engels in Rome toen hij in 1959 naar Utrecht geroepen werd. 

De toenmalige hoogleraar, Maria Fermin, kende hem als medelid van een fanclub rond 

Ernesto Buonaiuti, een van de elf hoogleraren die in 1931 de eed aan Mussolini geweigerd 

hadden. Overigens had Mario ook in het verzet gezeten, wat misschien zijn anti-Duitse 

instelling kan verklaren. Zijn achtergrond was de glottologia, de Italiaanse vorm van de 

indoeuropeïstiek (die natuurlijk nooit indogermanistiek genoemd mag worden) en de 

dialectologie, in het kader van de taalatlassen van Jaberg en Jud. In Utrecht maakte hij indruk 

met zijn inaugurele rede als lector, in 1963, waar hij het begrip ambasciatore centraal stelde. 

Dat werd traditioneel in verband gebracht met ambt en ambacht, op grond van vage 

klankovereenkomsten, die hier al aan de kaak gesteld werden. In een uitvoerig betoog, 

berustend op nauwgezet dialectonderzoek, bracht hij de ambasciatore in verband met de 



figuur die het vee begeleidde van hun zomerverblijf in de Abruzzen naar de kust, een reis die 

naar beneden (in basso) ging. In later tijden werd de ambasciatore ook de man die de 

contacten onderhield tussen de veehoudende kloosters en hun toeleveraars. Toen Karel de 

Grote in contact kwam met de pauselijke curie werd de ambasciatore de contactpersoon 

tussen het Vaticaan en het keizerlijk hof, en dat was het begin van de latere 

ambassadeursfunctie.  

In dit onderzoek, dat ik uitvoerig geanalyseerd heb in mijn bespreking1 van L’origine 

delle parole, zijn boek uit 2008, ontwikkelde hij het idee van de densità semantica, het 

principe dat de oorsprong van een woord gezocht moet worden op de plaats waar de meeste 

betekenissen bijeen te vinden zijn.  Dat was voor de ambasciatore de streek in de Abruzzen 

waar het woord ook gebruikt werd voor de paraninfo, de begeleider van de bruid naar haar 

nieuwe woongebied (in een exogame maatschappij) en voor de norcino, de castreerder van 

biggen, die ook periodieke tochten langs de varkensboeren verrichtte. Deze geografische 

concentratie van betekenissen werd later een van de heuristische principes in het 

etymologisch onderzoek. 

In de jaren zestig pionierde Alinei in het gebruik van de computer in de taalkunde. Dat 

was eerder beoefend door Guiraud in Groningen, met twee functies: frequentieonderzoek ten 

bate van het basisonderwijs en corpusonderzoek, vooral voor oudere literatuur. Met behulp 

van de Utrechtse faculteit (Maria Fermin, die zelf een concordantie op een Reto-Romaanse 

Bijbeltekst opgesteld had, vond een enthousiaste medestander in de persoon van curator Des 

Tombe) werd er op het Italiaans Instituut een elektronische researchafdeling opgezet, met 

studenten die de tekst van Dante op ponskaarten zetten. Daarnaast werden ook concordanties 

van moderne romans gemaakt. Met dit werk liep Alinei vooruit op het latere elektronische 

centrum in Pisa; door toedoen van de Accademia della Crusca werd er op een gegeven 

moment een taakverdeling gemaakt, waarbij Alinei de zorg kreeg voor de teksten voor 1300. 

Een volgende activiteit lag in het verlengde van het taalatlasonderzoek. Op initiatief 

van de Nijmeegse hoogleraar Toon Weijnen werd er een Europese taalatlas opgericht, die 

niet zoals de oorspronkelijke atlassen gericht was op woordvormen, maar zich concentreerde 

op betekeniselementen. Alinei werd medeleider en later enig leider van dat project. De 

werkwijze heeft hij toegelicht in een bekend artikel over oom en tante (Alinei 1983). Hierin 

behandelde hij eerst de oude werkwijze, bijvoorbeeld de verzameling van de lokale  

equivalenten van amita, waarbij alle fonologische regels en regelsequenties werden 

uitgewerkt in een totaalbeeld, waarin ook het Franse tante en het Engelse aunt een plaats 
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vonden. Maar voor de Europese atlas ging het hem om de combinatieregels voor de woorden 

voor oom en tante, waarin de koppels avunculus/amita, barba/amita of thius/thia de 

zoekpunten op de kaart werden. Deze aanpak leidde tot antropologische en ideologische 

aspecten, waarbij bijvoorbeeld de taboewaarde van de aanduiding van de mannelijke 

hoofdpersoon via zijn baard een sleutel werd tot het ontdekken van een matriarchale 

achtergrond.  

In het onderwijs werd ook met woordvariatie gewerkt. Zo hebben in 1974 de 

Nederlandse studenten Italiaans hun kennis van de groetformules in kaart gebracht: dit leidde 

tot het artikel uit 1977, waarin de groetformules van Italiaans, Engels en Nederlands 

systematisch vergeleken werden, opnieuw een pioniersonderzoek dat nu, anderhalve 

generatie later, erom vraagt om up-to-date gebracht te worden.  

Verder heeft hij een tijdlang een tolk-vertalersopleiding geleid – later overgenomen als 

SOMA door mededocent Laura Schram – en heeft hij een plan geformuleerd voor een 

Italiaans-Nederlands woordenboek, later omgevormd en uitgebreid uitgewerkt door Lo 

Cascio te Amsterdam.  

Halverwege de jaren tachtig, officieel in 1987, ging hij met pensioen en kon hij zich 

uitsluitend aan zijn onderzoek wijden. En dat betekende dat hij de inzichten opgedaan bij de 

Europese taalatlas, kon uitwerken. Enkele punten die hierbij van belang zijn:  

Het iconiembegrip. Zijn favoriete voorbeeld was het begrip 'bril'. Een bril is een 

instrument gemaakt van glas (of de edelsteen beril), dat je op je neus zet, met ondersteunende 

haken op de oren, om je gezichtsvermogen te versterken, dus om je ogen te vervangen. Deze 

definitie bevat een hele serie kenmerken. Toen er een naam verzonnen moest worden, werden 

er een paar van die kenmerken uitgekozen (voor elke taal andere kenmerken) om de mensen 

vertrouwd te maken met het begrip en die werden gebruikt in de naamgeving: het materiaal 

voor het Nederlandse bril, de haken voor de Spaanse gafas, de oogjes voor de Russische 

otsjki en de Italiaanse occhiali, en de ronde vorm voor de Franse lunettes. Zo kon je zo'n 

woord onthouden; als het eenmaal bekend was, kon het iconiem uit het blikveld verdwijnen: 

in Alinei's termen: het iconiem vormde de public relations voor een nieuw begrip. Deze 

benadering kun je bij allerlei nieuwe woorden toepassen; als voorbeeld kies ik de telefonino. 

Hij noemt het zelf als suggestie; ik heb het uitgewerkt, en zag dat het meteen al een aantal 

problemen opleverde voor de theorie.  

Het eerste punt betreft de zelfdatering. Je zou verwachten dat dit net zo simpel is als die 

van de verrekijker (1608 voor de verrekijker van Lippenhey, 1609 of 1610 voor de telescopio 

van Galilei; eerder bestond het instrument niet). Maar hier geven Motorola, Eriksson en 

Nokia verschillende verhalen over het ontstaan van het instrument. De voorgangers zijn ook 



verschillend van aard: de autotelefoon of de interne verbindingen op een kantoor. Op het 

moment dat het grote publiek vertrouwd raakt met het apparaat komen we een massa namen 

tegen: handheld phone, mobile phone, mobile, cellphone en handphone in het Engels, 

Mobiltelefon, Handy en Funker in het Duits, telefono cellulare, ook wel alleen maar cellulare 

of telefonino genaamd, in het Italiaans, mobieltje, maar daarvoor nog gsm, in het Nederlands. 

Deze namen berusten op verschillende iconiemen. Uit dit alles concluderen we dat zowel het 

begrip als de naam een ingewikkelde historie hebben, zodat het moeilijk wordt het iconiem 

gelijk te stellen aan de vorige naam. En zelfs over de cultuur waarin het ontstaan is valt te 

discussiëren (USA, Zweden of Finland), ook al gebruiken ze allemaal het Engels als 

technische voertaal. 

Het dateren van woorden is een speciaal onderwerp waarin Alinei vernieuwend is 

geweest. Zie zijn stuk uit 1991. Hierin vermeldt hij zes methoden van datering, waarvan de 

attestatie in documenten er slechts een is. De belangrijkste is de zelfdatering, die een 

verwijzing vormt naar de materiële (of ideologische) omstandigheden op het moment waarop 

het woord ontstaat. Het woord slaaf verwijst naar het moment waarop in Venetië Slavische 

heidenen op de christelijke markt verkocht werden. Het woord kaas is ontstaan in een 

Italiaans dialect vanuit het werkwoord coagulare op het moment dat een bepaald stremsel 

werd ontdekt (zie Alinei 2010).  

Als het gaat om de ideologische omstandigheden, dan ontdekken we verschillende 

ideologische lagen, die in de benamingen, bijvoorbeeld van verschillende dieren, door elkaar 

kunnen lopen. De namen die de dieren uit de Europese taalatlas dragen, verwijzen soms naar 

een christelijke achtergrond, soms naar een heidense godenwereld, en soms naar een nog 

oudere laag, waarin totemdieren als godheden optraden.  

In de grote werken uit 1996 en 2002 geeft hij tal van case histories die de diepte van de 

huidige talen illustreren. De etymologische methoden die hij hierbij ontwikkelt, legt hij uit in 

zijn L’origine delle parole uit 2008, dat gezien kan worden als een uitgebreid handboek. Hij 

maakt er een scherp onderscheid tussen de zekere en de onzekere etymologieën, die een heel 

verschillende benadering vereisen. Voor de zekere etymologieën legt hij de nadruk op de 

precisie van de methodes: de betrouwbaarheid van de fonologische reeksen die hij opbouwt 

en de scherpte van de semantische verbanden tussen de betekenissen en hun iconiemen. Voor 

onzekere etymologieën zoekt hij naar methoden om de onzekerheid door zekerheid te 

vervangen. Dat kan op verschillende manieren gebeuren, waarbij de zelfdatering van de 

benoemde zaak of gebeurtenis wel de voornaamste is.  

Het merkwaardigste is dat het etymologische onderzoek niet een doel op zich is, zoals 

je bij een taalkundige zou verwachten, maar dat het echte doel is de historie van de mensheid 



toe te lichten. Misschien is het de marxistische ideologie die hem die prioriteit verleent. En 

dat laat de onderzoeksvraag open of de Sovjettaalkunde, die veel landen van de Europese 

taalatlas beheerste hierin een rol gespeeld heeft.  

Een laatste woord over de diepte in de indoeuropeïstiek. Hoewel de geringe diepte een 

weeffout was in de oorspronkelijke indoeuropeïstiek, omdat in de achttiende eeuw de hele 

historie der mensheid nog in vier millennia geperst moest worden, met het paradijs en de 

zondvloed en de hele chronologie van de aartsvaders en al, was dat toch niet de voornaamste 

reden om verder in de diepte te gaan. Zijn redenen zijn tweeledig. De eerste vloeit voort uit 

de archeologische achtergrond: nergens is een archeologisch bewijs te vinden voor de 

volksverhuizingen die verondersteld moeten worden om de verspreiding van de indoeuropese 

talen te verklaren; ergo: ze hebben zich niet verspreid. De tweede is ideologisch van aard: er 

mag geen indogermaans volk geponeerd worden dat uit het niets oprijst en dan de wereld gaat 

beheersen: ergo er is geen indogermaans volk geweest; althans dat zou je concluderen. En 

daar zit een contradictie ingebakken in het systeem: de theorie van de continuïteit, die 

teruggrijpt op antevormen van de huidige tot aan de uiteindelijke protovormen, leidt tot een 

proto-Indo-Europees, dat 40.000 jaar geleden uit Afrika gekomen is en zich later over Europa 

verspreid heeft na de laatste ijstijd.  

De theorieën van Alinei hebben twee geduchte groepen tegenstanders. De eerste groep 

wordt gevormd door de 'traditionele onderzoekers' die niet altijd zachtzinnig behandeld zijn, 

vooral als ze Duits van nationaliteit waren. Hier lijkt me de gewenste reactie te zijn de 

argumentatie sine ira et studio te onderzoeken: de methoden die de ambassadeur uit de 

Abruzzen gehaald hebben, zijn alleen maar verfijnd en kunnen niet waardeloos zijn: de twee 

delen Origini delle lingue d'Europa (1996 en 2000) bevatten massa’s case histories, die alle 

op hun merites beoordeeld kunnen worden. De tweede groep is sceptisch over de 

gelijkstelling tussen archeologische culturen en taalgroepen en zal iets minder geneigd zijn 

het grote verhaal te geloven. 

Wat blijft is de eis om het taalkundige handwerk theoretisch beter te onderbouwen en 

het grote aantal nuttige suggesties dat zijn boeken bieden.  

Het werk van Alinei is in Nederland niet erg bekend geworden. Dat kan te maken 

hebben met het feit dat zijn grote werken in het Italiaans geschreven zijn, al heeft hij de 

meeste onderwerpen wel in het een of andere artikel in het Engels gepresenteerd. Maar ik 

denk dat we er wel wat van kunnen leren, en dus zou ik verdere bestudering willen bepleiten.  

 



1) De eis tot theoretische verdieping van de etymologie. De kritiek richt zich op de 

etymologen die zich met Latijn en Italiaans bezighouden. Zou die ook gelden voor 

Nederlandse etymologen? 

2) Alinei's hoofdstelling is dat woordgeschiedenis allereerst begripsgeschiedenis is en 

dat die in principe losstaat van de ontwikkeling van de vormen. Hij illustreert dit 

met talrijke Italiaanse voorbeelden. Kunnen we in het Nederlands voorbeelden 

vinden die in dezelfde richting wijzen? 

3) Alinei onderscheidt tussen de korte en de lange continuïteit. De korte houdt in dat 

de huidige Europese talen al millennia lang aanwezig zijn in (een deel van) de 

huidige gebieden, misschien wel vanaf de laatste ijstijd. Hoe ligt dat precies voor 

het Germaans? 

4) De lange continuïteit betreft de historie van de Homo loquens. Deze is meer 

speculatief van aard en fungeert als hulpwetenschap voor de archeologie: woorden 

zijn het taalkundige equivalent van fossielen en moeten als zodanig kennis over het 

verleden van de mensheid opleveren. Binnen dit kader zijn ook de wilde ideeën 

ontstaan, bijvoorbeeld de verschillende interpretaties van de positie van het 

Etruskisch (Alinei 2003 en 2005). Maar het komt me voor dat niet de extreme 

interpretaties het belangrijkst zijn, maar de positie van de taalkunde als 

hulpwetenschap voor de geschiedenis van de mensheid. Die discussie zou nog 

gevoerd moeten worden. 

5) Er zit een marxistische achtergrond in Alinei's theorieën, zowel inhoudelijk 

(schrijftaal als het bezit van de economische elites) als terminologisch. Houden zijn 

theorieën stand voor mensen die niet zo ideologisch bevlogen zijn?  

 

De beste benadering van Alinei's werk zal via zijn boek L'origine delle parole zijn, Dat bevat 

voor de verschillende onderwerpen die aan de orde komen uitgebreide verwijzingen naar 

eerdere artikelen en naar hoofdstukken uit de beide delen Origini delle lingue d'Europa. 

Maar ook in de Quaderni di semantica zijn nog veel juweeltjes te vinden; ik denk alleen maar 

aan de geschiedenis van de pizza, uiteindelijk als pita uit de Levant afkomstig. Hier laat ik 

een beknopte bibliografie volgen; nadere informatie is ook te vinden op de website van The 

Paleolithic Continuity Paradigm. 

 

 

 

 



Beknopte bibliografie  
Origin and History of the Italian Word ambasciata 'embassy'. The Hague, Mouton, 1963. 
Evaluation of Semantic Isoglosses with Regard to Romance Dialect, in Verhandlungen des zweiten 

internationalen Dialektologenkongresses (Marburg 1965). Wiesbaden, Franz Steiner Verlag, 1967, pp. 7-
13, Italiaanse vertaling als Il concetto di 'densità semantica' in geografia linguistica, in Mario Alinei, 
Lingua e dialetti: struttura, storia e geografia. Bologna, Il Mulino, 1984, pp. 257-267. 

Il sistema allocutivo dei saluti in italiano, inglese e olandese, in Lingua e Stile, 13 (1977), pp. 199-213. 
Onomasiologia strutturale ed etimologia: il caso di barba 'zio' e amita 'zia', in Günter Holtus & Michael 

Metzeltin (red.) Linguistica e dialettologia veneta. Studi offerti a Manlio Cortelazzo dai colleghi stranieri. 
Tübingen, Narr, 1983, pp. 115-131. 

Il problema della datazione in linguistica storica (met commentaar van verschillende linguïsten), in Quaderni di 
semantica, 12, 1991, pp. 5-51. 

Origini delle lingue d'Europa: I La teoria della continuità. Bologna, Il Mulino, 1996. 
Origini delle lingue d'Europa: II Continuità dal Mesolitico all'età del Ferro nelle principali aree 

etnolinguistiche. Bologna, Il Mulino, 2000. 
Nuove prospettive della ricerca storico-semantica ed etimologica, in Zsuzanna Fabian & Giampaolo Salvi (red.). 

Semantica e lessicografia storiche. Atti del XXXII Congresso Internazionale di Studi (Budapest, 29-31 
ottobre 1998) = SLI 42. Roma, Bulzoni, 2001. 

Etrusco: una forma arcaica di ungherese, Bologna, Il Mulino, 2003. 
Addenda etrusco-turco-ugrici, in Quaderni di semantica, 26 (2005), pp. 219-240. 
ism Ephraim Nissan, L'etimologia semitica dell'it. pizza e dei suoi corradicali est-europei, turchi, e dell'area 

semitica levantina, in Quaderni di semantica, 28, 2007, pp. 117-136. 
L'origine delle parole. Roma, Aracne, 2008. 
Archeologia etimologica: alle origini del formaggio: da latino coagulum 'caglio' a lat. Caseus/-m, formaggio 

*formaticum e *toma, in Quaderni di semantica, 31 (2010), 73-112. 

 

 


