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“Taal kan in alle denkbare 
richtingen veranderen”
Taalkundige Joop van der Horst blikt terug

Met zijn mooie en heldere boeken heeft hoog-

leraar Joop van der Horst velen weten te  

interesseren voor taal. Deze maand neemt  

hij afscheid van de universiteit. Een gesprek 

over taalkunde, Belgen en krantenlezers.

MARC VAN OOSTENDORP

“Van kinds af was ik voorbestemd om 

taalfreak te worden”, zegt de Ne-

derlandse taalkundige Joop van der 

Horst (1949), die deze maand af-

scheid neemt als hoogleraar aan de Katholieke Uni-

versiteit Leuven. “Ik ben afkomstig uit de kleine bur-

gerij: geen chic, geen arbeiders, maar de laag ertus-

sen. Die sociale klasse is traditioneel de hoeder van 

het Algemeen Beschaafd Nederlands. Mijn ouders 

waren heel streng op taal – vooral mijn moeder was 

messcherp. Er werd bij ons thuis over álles gedebat-

teerd, of het nu godsdienst was, seks of politiek, 

maar de taalnorm stond niet ter discussie. Mijn oud-

ste broer was heel opstandig, en op zijn dertiende al 

een heiden. Maar hij bleef keurig Nederlands spre-

ken.”

Verdampen
Van der Horst is inmiddels een van de bekendste 

taalkundigen van Nederland, met een indrukwek-

kend oeuvre van boeken over onder meer de ge-

schiedenis van de Nederlandse zinsbouw en het na-

derende einde van de standaardtalen in Europa. Hij 

is bovendien een van de weinige taalkundigen die 

zich zó helder uitdrukken dat het meeste werk toe-

gankelijk is voor mensen die geen academische stu-

die in de linguïstiek hebben gevolgd. Hij spreekt nog 

altijd een onberispelijk Nederlands en hij houdt nog 

steeds van het debat. 

Hoe staat uw vakgebied, de taalkunde, er nu 

voor?

“Slecht.”

Pardon?

“De meeste wetenschappelijke disciplines hebben 

tussen pakweg 1950 en 2014 enorme vooruitgang 

geboekt. Dat geldt voor de archeologie, de sterren-


