
1 “Il n’a pas été donné de nom, jusqu’à présent, à la faculté que possèdent les mots de se présenter sous

tant de faces. On pourrait l’appeler polysém ie” (Bréal 1887: 193; cf. Bréal 1991: 157).

2  Charles R uhl, On monosemy uit 1989 bijvoorbeeld is een strak pleidooi voor monosemie: “I am

arguing that many wo rds have only a single, highly abstract meaning” (Ruhl 1989 : 3).
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Naar aanleiding van een term: monosemie

Door Jan Noordegraaf 

1. Inleiding 

Enkele jaren geleden hebben Brigitte Nerlich en David Clarke in een voortreffelijk artikel een
overzicht gegeven van de ontwikkeling van het begrip ‘polysemie’. Dat is een begrip dat niet alleen
bij klassiek geschoolde lexicografen bekend is, maar gedurende de laatste decennia ook een centrale
rol is gaan spelen in modernere benaderingen zoals de cognitieve semantiek (cf. Foolen 1993: 71). 

Zoals bekend, werd de oorspronkelijke Griekse term al in de vierde eeuw v.C. gebruikt (cf.
Householder 1995: 93); de Franse pendant, ‘polysémie’, is gemunt door de taalkundige Michel Bréal
(1832-1915) in een stuk uit 1887.1 Bréal gebruikte de term opnieuw in z’n Essai de sémantique.
Science des significations (1897), waarna het woord snel ingeburgerd raakte in de twintigste-eeuwse
linguïstiek, mede door de Engelse vertaling van het Essai in 1900 (Nerlich & Clarke 1997: 364). De
Nederlander Jos. Schrijnen bijvoorbeeld gebruikt het in 1905 in z’n Inleiding tot de studie
vergelijkende Indogermaansche taalwetenschap. Verder is de term gewoon te vinden als lemma in
het handzame Lexique de la terminologie linguistique van Marouzeau uit 1933. En in 1938 verwijst
de neerlandicus De Vooys voor nadere informatie probleemloos door naar het vermaarde Franse boek
uit 1897.      

Als tegenhanger van ‘polysemie’ wordt niet alleen ‘homonymie’, maar ook wel ‘monosemie’
gebruikt; de laatste term in het geval dat men voor elk woord maar één betekenis aanneemt.2

Gegevens omtrent de herkomst van ‘monosemie’ lijken schaars. Marouzeau heeft  in 1933 het woord
nog niet, Geeraerts noemt in zijn lemma over polysemie in de Encyclopedia of Language and
Linguistics (1994) de term wel, maar niet de herkomst; het recente Lexikon der Sprachwissenschaft
van Bußmann (2002) heeft wel een lemma ‘monosemie’, maar daarin wordt de herkomst van de term
evenmin vermeld. En toen ik aan Brigitte Nerlich, auteur van een omvangrijke geschiedenis van de
semantiek, de vraag voorlegde wanneer ‘monosemie’ nu eigenlijk voor het eerst in de linguïstiek
opdook, mailde ze terug dat niet te kunnen zeggen. Wat levert een korte gang door de primaire
literatuur nu op over de provenance van deze taalkundige vakterm? 

2. Terug naar Genève?

Gelet op de door Nerlich en Clarke geschetste geschiedenis van de term ‘polysemie’ leek het me
mogelijk dat ook de term ‘monosemie’ van Romaanse herkomst  is. Enkele grepen in de boekenkast
leidden dan ook snel naar het vroeg-twintigste-eeuwse Genève, waar de graecus Charles Bally
(1865-1947) in de jaren 1892-1913 privaat-docent was aan de plaatselijke universiteit. Na het
overlijden van Ferdinand de Saussure, zijn “cher maître”, werd hij diens opvolger (1913-1939);
samen met Albert Sechehaye editeerde (of liever: componeerde) hij De Saussure’s postume Cours de
linguistique générale (1916). Bally wordt gezien als een belangrijk vertegenwoordiger van de
zogeheten Geneefse school in de linguïstiek. Als zijn hoofdwerk geldt Linguistique générale et
linguistique française (1932; er zijn verschillende heruitgaven). In dat boek komen we de term



3 Deze v erhand eling is geb aseerd op  lezingen  die door  Bally in de cemb er 1912  en febru ari 1913  zijn

gehou den. 

4  Merk op dat in de OED  gewezen word t op adjectieven als ‘monoseme’ (1902 ) en ‘monosem ic’ (1890);

het laatste adjectief wordt in de bron omschreven als “having but one signification”. Hoe dit ook zij, Bally geeft

in 1932  en 193 5 geen v erwijzing  naar een  bron.  
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‘monosémie’ inderdaad een paar keer tegen (cf. 1932: 112, 159); in het register van de eerste druk
komt dit woord overigens niet voor.

In een verzamelbundel met artikelen van Bally, Le langage et la vie (1e dr. 1926; ik bezit een
exemplaar van de herziene editie uit 1935), is een opstel opgenomen met de titel “Mécanisme de
l’expressivité linguistique”; het is gebaseerd op een voordracht uit het jaar 1925. In dit stuk heeft
Bally het ook over ‘monosémie’, waarbij hij nog opmerkt: “idéal qui, d’ailleurs, n’est jamais atteint
par aucune langue” (Bally 1935: 141). Maar wat verstaat hij er eigenlijk onder? “[On] sait en quoi
elle existe”, schrijft hij op bladzijde 143, daarbij verwijzend naar een eerdere publicatie van zijn hand,
die ook in de bundel is opgenomen. Dat is de verhandeling “Le langage et la vie”, in 1913 nog
separaat verschenen.3  

Het valt even op dat Bally op de bedoelde pagina’s in (53 evv.) de term ‘monosémie’ niet
gebruikt, maar een equivalent hanteert. Ik geef de context:  

La première condition que la logique pose au langage, c’est d’être clair et d’éviter
l’ambiguïté; pour cela, il faut, autant que possible, que chaque signe n’ait qu’une valeur
et que chaque valeur ne soit représentée que par un signe; qu’un mot, par exemple, n’ait
qu’un sens, et que chaque idée n’ait qu’un mot pour la représenter; que les préfixes et les
suffixes aient chacun une fonction bien vivante et une seule; qu’il en soit de même des
signes grammaticaux, désinences, pronoms, particules, etc. C’est le principe d’univocité
(Bally 1935: 53-54; 1926: 63; 1913: 73).  

De index van het boek neemt een laatste aarzeling weg: bij ‘Univocité’ wordt de lezer gewoon
doorverwezen naar ‘Monosémie’. Al met al lijkt het er dus op dat Bally uiterlijk in 1932 ‘univocité’
heeft ingeruild voor ‘monosémie’. Dat laatste woord spoort uiteraard beter met de toen al courante
vakterm ‘polysémie’.

Wie overigens de passages waar anno 1935 ‘monosémie’ gebruikt wordt, vergelijkt met de
corresponderende passages uit de editie-1926 van Le langage et la vie, zal merken dat dit woord in de
eerdere uitgave nog niet voorkomt. Dat verrast niet. In het voorwoord van de editie-1935 vertelt Bally
dat hij diverse tekstgedeelten heeft aangepast en aangevuld, zodat de nieuwe uitgave dienen kon als
inleiding op zijn recent verschenen werk uit 1932, Linguistique générale et linguistique française;
bovendien heeft hij een index toegevoegd (cf. 1935: [x]). Of Bally zelf de term ‘monosémie’ gemunt
heeft, is op grond van de door hem gereviseerde passages niet duidelijk.4  Vermoedelijk zal een van
de lezers van Trefwoord op dit punt helderheid kunnen verschaffen.  

3. Over univociteit

De Fransman J. Vendryes (1875-1960), die in 1914 zijn Le langage voltooide - het boek kon door
omstandigheden pas in 1921 verschijnen -, geeft van het ‘beginsel van univociteit’ de volgende
omschrijving: 



5 De Gro ot (1938 : 284) be titelt Bally’s we rk uit 193 2 merk waardig erwijze als  Linguistique historique et

linguistique française . 

6 In deze verkennende b ijdrage, waar het gaat om terminologie inzake de één-op -één relatie tussen vorm

en betekenis, is het wellicht passend om erop te wijzen dat de uitdrukking ‘Humboldtian principle’ zelf niet

eenduidig is. In het niet-taalkundig academisch discours heeft genoemd beginsel een andere inhoud: daar spreekt

men onder meer van “the Humboldtian principle of the unity of learning and research”.
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L’univocité est un principe logique suivant lequel chaque fonction grammaticale doit
s’exprimer par un seul signe et chaque signe exprimer une seule fonction. C’est une sorte
d’adaptation idéale de la grammaire à la logique (Vendryes 1921: 192).

Het is deze definitie van Vendryes die is overgenomen in het hiervoor genoemde Lexique de la
terminologie linguistique van Marouzeau uit 1933 (zie p. 189). Vendryes en Marouzeau laten net als
Bally blijken dat naar hun mening dit ideaal in welke taal dan ook nooit gerealiseerd kan worden.
Vendryes heeft het vervolgens over de contemporaine kunsttaalbewegingen, een kwestie die
toentertijd actueel was en waar bekende linguïsten-tijdgenoten zich serieus mee bezighielden. De
term ‘monosemie’ wordt door Vendryes, voorzover ik zie, in zijn boek niet gebruikt. 

Het ‘ideale’ aspect van de univociteit blijkt taalkundigen van uiteenlopende signatuur telkens weer
te intrigeren. In 1933 heeft de Deense anglist Otto Jespersen het over een criterium om na te gaan in
hoeverre een taal “has advanced towards the ideal state in which the same grammatical sign has
always the same meaning or function, and the same notion is always expressed by the same means”
(Jespersen 1933: 8; cursivering toegevoegd). Maar de Nederlandse taalkundige Anton Reichling
reageert scherp afwijzend op deze passage: zo’n taaltoestand was misschien “voor Godheden”
bruikbaar en “ideal”, maar “als menselik gebruiksapparaat” zou die “ideal state” al heel slecht
bruikbaar blijken (Reichling 1967 [1935]: 233).

Nog in 1938 schrijft de Amsterdamse classicus en algemeen-linguïst A.W. de Groot over het
principe  van univociteit het volgende: “Taaltekens zijn dikwijls in verschillende opzichten
onvolmaakt: het ideaal is: voor elke functie één teken en niet meer dan één teken (zogenaamde
univocité). In werkelijkheid hebben echter sommige vormen meer dan één functie” (De Groot 1938:
242). Als voorbeeld geeft De Groot het woord zij, “dat zich in het Frans naar omstandigheden laat
vertalen door ils, elle, elles, sois, soit, soie, côté)”. En “[o]mgekeerd hebben sommige functies meer
dan één vorm”, waarbij als voorbeeld de verschillende vormen van de onvoltooid verleden tijd
worden gegeven. Merk op dat bij De Groot ‘functie’ veelal inhoudt: ‘betekenis’. Onze landgenoot
vermeldt in zijn bibliografie zowel het werk van Vendryes als dat van Bally.5 

In zijn Inleiding tot de algemene taalwetenschap (1962), waarvan in 1968 een ongewijzigde derde
druk verscheen, poneert De Groot dat talen altijd een fundamenteel-logisch karakter hebben. Tot het
logische karakter van een taal behoren de volgende eigenschappen: “1. Een woord heeft één betekenis
en dus altijd dezelfde betekenis. [...] 2. Voor elk betekenis-element altijd dezelfde vorm [...] 3. Voor
verschillende betekeniselementen verschillende vormen [...]” (De Groot 1968: 271-272). Het lijkt me
dat De Groot na vijfentwintig jaar hier nog eens het ‘principe d’univocité’ uiteenzet. Volgens Van
Marle (1978: 168) attendeert de auteur in deze passages op het belang van het zogenaamde
‘universale van Von Humboldt’, ook wel het ‘Humboldtiaans principe’ (HP) genoemd; ik kom daar
straks nog op terug.6  

4. Het optimum der taal 

Toen Bally het over monosemie had, merkte hij zo’n taaltoestand tegelijkertijd aan als een ‘‘idéal qui
[...] n’est jamais atteint par aucune langue” (1935:141). En bij het uitleggen van de univociteit spreekt



7 Al die universele talen willen “een vast systeem van monosemische symbolen zijn”; daardoor zouden

zij ‘logischer’ dan de empirische [sc. natuurlijke] talen zijn, merkt C.F.P. Stutterheim op in zijn Het beg rip

metaphoor. Een taalkundig en wijsgeerig onderzoek (Amsterdam 1941), 396.

8 Ik bezit een door Beauzée verzorgde herdruk die de titel heeft meegekregen Synonym es François, leurs

différentes significations; et le choix qu ’il en faut faire pour parler a vec justesse (Paris 1780).

9  Zie voor het bovenstaande uitvoeriger Noordegraaf 1985: 134-135.

10 Er bestaat ook een traditie waarin juist polysemie geldt als bewijs voor een verder voortgeschreden

beschaving. “On dit que Frédéric II voyait dans la multiplicité des acceptations une des superiorités de la langue

française: il voulait dire sans doute que ses mots à sens multiples étaient la preuve d’une culture plus avancée”

(Bréal 18 97: 155 ; cf. Erdm ann 19 10: 63).  
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ook De Groot van een “ideaal”. Als achtergrond van deze opmerkingen moeten we misschien niet
alleen denken aan de twintigste-eeuwse geconstrueerde talen (Esperanto, Ido),7 maar ook aan het
achttiende-eeuwse ideaal van de volmaakte taal. In hun Woordenboek der Nederduitsche Synonimen
(1821-1825) bijvoorbeeld zeggen de Nederlandse woordenaars Pieter Weiland en G.N. Landré
daarover dat er in een tot “volkomenheid” geraakte taal geen woorden behoren te zijn waarvan de
betekenis volstrekt identiek is. Strikt genomen zullen er in een “genoegzaam” bearbeide en
beschaafde taal dus geen “eigenlijk gezegde synonimen gevonden worden” (1821: x). De rijkdom van
een taal is niet gelegen in de uitgebreidheid van de woordenschat; de “menigte van woorden” in een
taal is slechts relevant “in zoverre elk woord eenen bijzonderen zin heeft”, stellen ze (1821: ix). 

Ook de Schotse geleerde Hugh Blair noteert in 1783 dat “[h]ardly, in any Language, are there two
words that convey precisely the same Idea”. Daarmee sluit hij aan bij wat de grondlegger van de
Franse synoniemenstudie, Gabriel Girard, al eerder beweerd had, nl. dat er in het Frans geen
synoniemen bestaan. Als de woorden, d.w.z. de klankvormen, verschillend zijn, dan zijn ook de
betekenissen verschillend: daarin is de “justesse” van de Franse taal gelegen (cf. Gauger 1973: 19) -
zijn boek heet dan ook La justesse de la langue Françoise, ou les différentes significations des mots
qui passent pour synonimes (1718). Nicolas Beauzée, befaamd Frans grammaticus en heruitgever-
bewerker van Girards synoniemenboek,8 schrijft in 1767: “La signification propre de chaque mot est
essenciellement une: la multiplicité des sens propres seroit directement contraire au but de la parole,
qui est l’énonciation claire de la pensée” (Beauzée 1767 II, 406) - het eerste deel van dit citaat is de
woordelijke vertaling van wat de Spaanse classicus Sanctius (1523-1600), “El Brocense”, al veel
eerder gezegd had: unius vocis unica est significatio (cf. Clérico 1982: 83). 

In die geest ook nemen Weiland en Landré in hun woordenboek dan ook geen “zingelijke” maar
alleen “zinverwante” woorden op (1821: x). Hun doelstelling is het zorgvuldig onderscheiden van
woorden, zodat een spreker zich met steeds grote nauwkeurigheid kan leren uitdrukken. En dat past
geheel en al bij het streven naar duidelijkheid dat, zoals Weiland (1799: 182) zegt, “de eerste en
wezenlijkste bedoeling der taal” is.9 Laten we aannemen dat wat verscheidene achttiende-eeuwse
taalkundigen als ideaal, als gewenste ‘default’-situatie (Foolen), voor de geest zweefde, een één-op-
één relatie was tussen vorm en betekenis (cf. Haßler 1991: 42, 86; Nerlich 1992: 100).10  

Het hierboven vermelde standpunt inzake synoniemen is uiteraard geen prerogatief van de
achttiende eeuw. De bekende Friese taalkundige Joast Halbertsma (1789-1869) bijvoorbeeld, ooit dor
Matthias de Vries aangezocht om voor het WNT “de bewerking der Synonymen” voor z’n rekening te
nemen, geeft in een congresvoordracht van 1862 als zijn mening te kennen dat “in de tael gene
Synoniemen (bestaen) dan voor hun, die de tedere overgangen in de betekenissen niet weten te
onderscheiden” (cf. Dykstra 2001: 254-255) . 

En wat betreft de univociteit: in het Supplement op zijn Kunstwoordenboek merkt Weiland (1832:
391) onder het lemma ‘univocatie’ op: “Univocum, univoque, eenerlei zaak beteekenend; eene
uitdrukking van gelijke betekenis”. Het is de Latijnse term ‘univocus’ die uitwijst naar de klassieke



11  Of  in de Franse vertaling van Clérico: “La signification d’une forme vocale unique est elle-même

unique” (1982: 349). Voor de positionering van Sanctius citeer ik nog wat Clérico in haar inleiding op dit punt

over he m zegt: “ L’imp ortant est do nc de m ontrer qu ’il existe une re lation univ oque en tre le signifian t et le

signifié des mots, univocité qui correspond, dans le lexique, à ce que Sanctius s’efforce de prouver tout au long

du texte en matière de grammaire, en attribuant à chaque phénomène flexionnel (aux terminaisons casuelles en

particulier) une valeur unique et non soumise à une quelconque mutatio. Et lorsqu’il réduit autant q u’il est

possible les é carts que se mblen t présenter le s signification s d’un term e uniqu e, il ne fait que  transpose r dans la

recherch e séman tique la m ême co nviction q ue dans  l’analyse sy ntaxiqu e” (Clérico  1982: 1 6). 

12 In de Fra nse vertalin g: “Qu’ il n’ait qu’u ne seule sig nification p ropre et p rincipale p our cha que m ot”

(1982: 351).

13 Albert Sc hultens (1 686-1 750), be faamd  Nederla nds oriën talist. 
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grammatica. Uit diverse  woordenboeken en filosofische lexica blijkt dat het spoor van de univocatie
tot diep in die contreien te volgen is; ‘univocatio’ vind je bijvoorbeeld al bij Boethius (475-524 A.D).
Het is niet goed mogelijk of gewenst om dat hele traject hier na te lopen en terug te gaan tot laten we
zeggen Aristoteles; ik zal me beperken tot een Nederlands voorbeeld uit de achttiende eeuw. 

5. Schola Hemsterhusiana 

Als student theologie te Leiden (1773-1779) had Pieter Weiland aan de voeten gezeten van de graecus
L.C. Valckenaer, opvolger en volgeling van de befaamde Tiberius Hemsterhuis (1685-1766), de
grondlegger van de zogeheten Schola Hemsterhusiana, een beweging met een waarlijk Europese
uitstraling (cf. Luhrmann 1996c, Noordegraaf 1995, 1996). Zoals bekend mag zijn, werden
Valckenaers taalkundige beschouwingen in 1790 samen met die van een andere discipel van
Hemsterhuis, J.D. van Lennep, gebundeld en voor de druk bezorgd door de Leidse hoogleraar
Everardus Scheidius, “the erudite scholar”, zoals hij door Sir William Jones eens genoemd werd. Een
herdruk verscheen in 1805.  

Scheidius was ook als woordenaar actief: hij was de bezorger annex bewerker van Van Lenneps
omvangrijke, 1300 bladzijden tellende Etymologicum linguae Graecae (1790, 18082, 18203). In 1795
trad hij  bovendien postuum op als editeur van de beproefde en veelvuldig herdrukte Latijnse
grammatica Minerva seu De causis linguae latinae commentarius van de Spanjaard Franciscus
Sanctius (1523-1600). Voor deze nieuwe uitgave had Scheidius een achttiende-eeuwse editie van
Jacobus Perizonius (Jacob Voorbroeck) als uitgangspunt genomen.

De Nederlander Perizonius (1651-1715), een van de grammaticale leidslieden van Hemsterhuis,
bezorgde vanaf 1687 zwaar geannoteerde heruitgaven van de zestiende-eeuwse Minerva. Net als
Pieter Weiland (1799: 131) bezit ik een exemplaar van de editie-1714. Wie daarin het hoofdstuk ‘De
Vocibus Homonymis’ opzoekt, stuit in de titel van hoofdstuk veertien (p. 741) direct op de kopregel
“Aequivoca nulla sunt. Unius Vocis unica est significatio” (er zijn geen woorden met gelijke
betekenis: elk woord heeft een geheel eigen betekenis).11 En enkele bladzijden verder verwijst
Sanctius (p. 746) naar zijn vermaarde vakbroeder en inspirator J.C. Scaliger (1484-1558), die in De
Causis Linguae Latinae (1557) eveneens had geschreven: “Unius namque vocis una tantum sit
significatio propria, ac princeps [...]”.12

Het aardige is nu dat ook Scheidius in zijn breedvoerige aantekeningen op het werk van J.D. van
Lennep zich op precies dezelfde uitspraak van Scaliger beroept: “Unius vocis unam tantum esse
significationem propriam & principem” (Scheidius 1790: 351). En hij voegt er nog aan toe: “Quod 
ipsum verissimum omnis literaturae sanioris dogma deinceps, hoc nostro seculo, extra omnem
dubitationis aleam, collocavit schola Schultensiana & Hemsterhusiana”. De claim van Scheidius is
duidelijk: het is buiten alle twijfel zo, dat in de achttiende eeuw zowel de school van Schultens13 als



14 Voor nadere studie zou vergelijking met Sanctius’ hoofdstuk ‘De analogia significiationis’ (1714: 764

evv.) interessant kunnen zijn.  In dit verband wijs ik er ook op dat Guizot nog in 185 0 “le célèbre

Valcke naer”pr ijst om dien s editie uit 173 9 van ee n tractaat va n Am moniu s “sur les diffé rences de s mots

synony mes ” u it de tweed e eeuw  (Guizo t 1850: x xvii). 

15 Hij verwijst hierbij naar een Amerikaanse vertaling van Von Humboldt, door George C. Buck &

Frithjof A . Raven , Linguistic Variability & Intellectual Development (1971) , een vertalin g die in va kkringe n te

boek staa t als een “ba dly flawe d one”, v anweg e de vele fo uten en a nachro nismen . 
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die van Hemsterhuis is uitgegaan van het in de betere literatuur geaccepteerde leerstuk dat er een
eenheidsbetekenis te vinden is.  

Wie enigszins vertrouwd is met de reputatie van de Schola Hemsterhusiana, weet dat ze door
latere, vooral Duitse beschouwers (J. Grimm, A.F. Pott), hevig bekritiseerd is vanwege haar
analogieleer en de nogal speculatieve resultaten daarvan op het terrein van de etymologie. Minder
bestudeerd en minder bekend is het feit dat de Schola ook de semantiek beoefende en de geschiedenis
van de woordbetekenissen bestudeerde. In die betekenisleer stak nog wel wat houdbaars, vat Verburg
(1952: 432; 1998: 451) het midden-negentiende-eeuwse gevoelen samen - niet voor niets dus kan
Halbertsma ook in dit opzicht als een late volgeling van Hemsterhuis en Valckenaer figureren (cf.
Feitsma 2002). De door de Schola gevolgde leer van de analogia significationis laat zien hoe
betekenissen zich uit ‘primitieve’ woorden hebben ontwikkeld: de oorsprong van de secundaire
betekenis kan gevonden worden in de primitieve, de oudste betekenis van een woord.14 Gelet op de
strikte regelgeleide onderzoekspraktijk van de Hemsterhusianen doet deze aanpak mutatis mutandis
even denken aan Ruhl’s tweeledige “Monosemic bias”: First hypothesis: A word has a single
meaning; Second Hypothesis: If a word has more than one meaning, its meanings are related by
general rules” (Ruhl 1989: 4). 

6. Van Hemsterhuis naar Humboldt? 

De geoefende lezer zal bij lezing van het bovenstaande ongetwijfeld gedacht hebben aan het in het
slot van § 3 al genoemde ‘principe’ of ‘universale’ van Humboldt’. Deze beide benamingen zullen de
meeste geïnteresseerden bekender voorkomen dan het ‘principe van  univociteit’. Immers, de
formulering van de ‘ideale’ relatie tussen klankvorm en betekenis als “aan vormverschil beantwoordt
betekenisverschil, aan vormovereenkomst beantwoordt betekenisovereenkomst” (Koefoed 1978:
31,1979: 7) wordt sinds enkele decennia wel het ‘Humboldtiaanse principe’ genoemd. Voor de
naamgeving ervan verwijst Koefoed (1978: 61) naar Theo Vennemann (geb. 1937), de Duitse
germanist die in een studie uit 1969 de term ‘Humboldt’s Universal’ (cf. Vennemann 1972b: 184)
heeft gebruikt. Vennemann meent dat het hierboven besproken linguïstisch universale “goes back to
Wilhelm von Humboldt [(1767-1835]) ” (1972a: 144), maar geeft geen exegese van de passages
waarop hij zich beroept.15 In zijn artikelen uit 1972 ontbreekt een verwijzing naar het ‘principe
d’univocité’. Kende hij het niet?   

Het is overigens retorisch niet onhandig geweest van de in 1968 in Los Angeles gepromoveerde
Vennemann om eind jaren zestig terug te grijpen op de illustere negentiende-eeuwse Duitse
taalgeleerde, die niet lang tevoren door de generatieve leidsman Noam Chomsky weer salonfähig was
verklaard. In Nederland hebben vooral Koefoed en Van Marle er krachtig toe bijgedragen om deze



16 In september 1973 namen zowel Koefoed als Vennemann deel aan een congres over historische

taalwetenschap in Edinburgh. In zijn Edinburghse voordracht beroept Koefoed  (1974: 290) zich wel op het

uitgangspunt van A.W. de Groot (zie hierboven, § 3), namelijk “the fundamentally logic character of language”,

maar hij spreekt nog niet van het “Humboldtiaans principe” of over het “principe d’univocité”.

17 De redacteuren van de bundel waarin Sassens stuk verscheen, verkeerden blijkens hun inleiding in de

(onjuiste) veronderstelling dat hij zich bezig had gehouden met “Humboldts Relativitätshypothese”.

18 Met de inhoud van het Humboldtiaans beginsel heeft Sassen niet veel op: “Het [Humboldtiaans

principe]  is de naam  van een  principe d at de taalw erkelijkhe id en de taa lgeschied enis drastisch  verteken t”

(Sassen 1 979: 9).  

19 Anttila, toentertijd hoogleraar aan de University of California te Los Angeles, heeft wel gelijk, maar

zelf  gaat  hi j niet  verder terug dan Von Humboldt,  wiens universale hij  “the principle of optimali ty ” noemt

(Anttila 19 72: 107 ). 
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benaming ingang te doen vinden (cf. Sassen 1985: 83; zie ook Van Marle & Koefoed 1980: 111).16

Nog één kanttekening. 
“Dieses ‘Gesetz’, das man auch mit ‘Jeder sprachlichen Form entspricht nur eine Bedeutung und

jede Bedeutung wird nur durch einen Form ausgedrückt’ umschreiben kann, geht auf den berühmnten
deutschen Sprachforscher Wilhelm von Humboldt zurück. Man spricht von der ‘Humboldtschen
Universale’, vom ‘Humboldtschen Prinzip’”, stelt ook A. Sassen (1921-1999), ongetwijfeld op gezag
van bovengenoemde geleerden (cf. Sassen 1985: 83).17 Mede gelet op het principe van univociteit
mag men zich gerust afvragen of de opmerking van Sassen dat het genoemde beginsel op Von
Humboldt teruggaat, wel correct is.18 Maar ik vermoed dat deze passage niet meer dan een slip of the
pen is geweest van de Groningse neerlandicus: in 1979 had hij immers al gezegd dat het beginsel veel
ouder was. Terecht, dunkt me. Want bij zijn lectuur van achttiende-eeuws taalkundig werk heeft
Wilhelm von Humboldt op z’n minst enige inspiratie op kunnen doen voor het naar hem vernoemde
beginsel. In zijn Nijmeegse dissertatie merkt Foolen (1993: 53) op dat het principe net zo goed naar
Leibniz vernoemd had kunnen worden. Ik wil Foolen in algemene zin bijvallen door te wijzen op de
uitspraak van Anttila dat het principe van ‘one meaning, one form’ al zo oud is “as European
linguistics” (Anttila 1972: 107; cf. Sassen 1979: 9n).19

Voor het vaderlands gevoel  nog even dit: was Wilhelm von Humboldt vertrouwd met de
uitgangspunten van de Schola Hemsterhusiana? Duidelijk is dat hij omstreeks 1796 bekend was met
het werk van de Hemsterhuis-epigoon J.D. van Lennep (cf. Noordegraaf 1995:133). En in een wat
latere, niet gepubliceerde notitie schrijft Von Humboldt: “Tiberius Hemsterhuis und die von ihm
ausgegangene Schule hat zuerst für die Griechische, so wie Schultens früher für die Hebräische
Sprache ein allgemeineres System der Analogie der Wortbildung aufgestellt” (Humboldt 1907: 607).
Wat Von Humboldt eventueel aan de Hollandse graeci ontleend heeft, lijkt me interessant genoeg als
vraagstelling voor nader onderzoek. 

7. Slotopmerkingen

In het bovenstaande heb ik enkele voorlopige opmerkingen gemaakt naar aanleiding van de herkomst
van de term ‘monosemie’ en equivalenten daarvan. Daarbij heb ik geabstraheerd van diverse
relevante kwesties als diachrone versus synchrone taalbeschouwing etc.; de zaken liggen veel
complexer dan hier in een paar korte paragrafen kan worden uiteengezet. Het begrip monosemie is
onder verschillende namen tot ons gekomen, zoveel is wel duidelijk. Dat de veelvuldig herdrukte en
becommentarieerde Latijnse grammatica van Sanctius ook op dit punt een rol gespeeld kan hebben in
het overdragen van inzichten uit de klassieke Oudheid, lijkt niet uitgesloten. Ook de Schola



20 Met dank aan Saskia Daalder, Tony Feitsma, Ad Foolen, Theo Janssen en Henk Schultink voor

gedach tewisseling  en inform atie.  
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Hemsterhusiana dient in deze kwestie nader gefouilleerd. Kortom, voor geïnteresseerden is er nog
veel te doen.20 
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