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Gabelentz, Paardekooper en de eenzinsdeelproef

Jan Noordegraaf

De Duitse taalkundige Georg von der Gabelentz (1840-1893) is wel eens beschouwd, en niet
door de minsten in het vak, as ‘a link between the conceptions of W. v. Humboldt and F. de
Saussure’ (Cherubim 1996: 320). In Nederland was Reichling die mening toegedaan, staat in
Cherubims Lexicon Grammaticorum-lemma over Gabelentz te lezen. Het is inderdaad Anton
Reichling (1898-1986) geweest die in zijn inaugurele rede van 1947 Gabelentz een welhaast
‘visioenair schouwer’ en ‘voorganger’ van Saussure heeft genoemd (1947: 6). En vijf jaar later
typeerde de neerlandicus L.C. Michels (1887-1984) Gabelentz als een ‘voorloper van de
structurele taalkunde en de fonologie’. Maar ook op het gebied van de syntaxis kan men in het
bekende boek van de Duitse geleerde ideeën vinden die door latere taalkundigen zijn gebruikt of
herontdekt.  

Uit het werk van de Nederlandse structuralist P.C. Paardekooper kennen we de zogenoemde
‘eenzinsdeelproef’: ‘als het geen ww betreft mogen we zeggen: wat er allemaal samen vóór de pv
kan staan is één zinsdeel’ (1973: 19). De tweede plaats van de pv in de zin is bij de herkenning
van zinsdelen dus cruciaal. Een soortgelijke gedachte vinden we ook al bij Gabelentz:

Im deutschen Satze mittheilender Rede nimmt ein- für allemale das Verbum finitum
des einfachen oder Hauptsatze die zweite Stelle ein, gleichviel welcher Satztheil an
erster Stelle stehe: Gestern // sprach A mit B. A // sprach gestern mit B. A //
sprach mit B gestern. Mit B // sprach gestern A. Mit B // sprach A gestern
(Gabelentz 1901: 467-468). 

Dit is ‘das Gesetz von der zweiten Stelle des Verbum finitum’ (Gabelentz 1901: 468). Ik beweer
niet dat Gabelentz de eerste was die oog had voor deze verschijnselen – in de achttiende eeuw
heeft men in de Duitse grammatica duidelijk [221] aandacht voor de plaats van de pv gehad (cf.
Scaglione 1981: 78). Misschien kan men alleen zeggen dat bepaalde observaties minder
theoriegeladen zijn dan andere. 
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