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HOE HET JAPANS NAAR JAPAN KWAM

Martine Robbeets

Sinds het begin van de oorlog in Syrië hebben miljoenen vluchtelingen de oversteek naar 
Europa gewaagd. Maar ook al lijkt het thema vandaag erg actueel, migratie is van alle 
tijden. Het fenomeen begon al honderdduizend jaar geleden, toen de mens zich vanuit 
Afrika over de wereld verspreidde en het zette zich zo’n tienduizend jaar geleden verder in 
de migraties van de eerste landbouwers. Een opmerkelijk geval van prehistorische migratie 
dat me al sinds mijn studie Japanologie in Leuven in de ban houdt is de migratie die  
het Japans – of beter gezegd de voorouder van de Japanse taal – naar Japan heeft gebracht. 
In 2014 verwierf ik een ERC-onderzoeksbeurs van de Europese Unie, om een team van 
archeologen, genetici en taalkundigen samen te stellen die met verenigde krachten een licht 
op dit vraagstuk willen werpen.

Het Japans, de moedertaal van Haruna Aoshima en 127 miljoen landgenoten

De familie van het Japans 

Voor mij als taalkundige begon het met een zoektocht naar de wortels van het Japans. 
Wanneer we de Japanse taal vergelijken met talen die op het Aziatische vasteland 
gesproken worden, leunt ze het dichtst aan bij het Koreaans, maar een vergelijking  
met andere talen uit Noord- en Oost-Azië levert nog verdere overeenkomsten op.  
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Door woorden en grammatica te vergelijken kunnen we aantonen dat het Japans en het 
Koreaans van dezelfde gemeenschappelijke voorouder-taal stammen als de twaalf  
Toengoezische talen uit Siberië, de vijftien Mongoolse talen uit Centraal-Azië en de 
ruim vijfentwintig Turkse talen van het Aziatische hoge Noorden tot in Europa. Net 
zoals vele talen in Europa tot de Indo-Europese taalfamilie behoren, vormen die talen 
de Trans-Euraziatische taalfamilie. Ook al wordt het bestaan van die familie door som-
mige taalkundigen nog in twijfel getrokken, toch is het mogelijk om met de klassieke 
methode van de historisch-vergelijkende taalkunde aan te tonen dat het Japans van een 
voorouder-taal afstamt die we ‘Proto-Trans-Euraziatisch’ noemen. Daarnaast heeft het 
Japans in het voorbije millennium veel woorden uit het Chinees ontleend, maar ze is 
met die taal niet verwant in genetische zin.

Fig. 1: Overzicht Trans-Euraziatische talen

De Trans-Euraziatische verwantschap van het Japans roept vele vragen op die we met 
louter taalkundige methoden niet kunnen beantwoorden. Wie waren de sprekers van 
het Proto-Trans-Euraziatisch? Waar en wanneer leefden de sprekers van deze taal? Wat 
veroorzaakte de splitsing van de sprekersgroep en de verspreiding van de zustertalen 
over Noord- en Oost-Azië? Via welke weg heeft het Japans haar huidige locatie op de 
Japanse eilanden bereikt? Om een antwoord te vinden op die vragen moeten we taal-
kundige observaties verbinden met bevindingen uit de archeologie en de genetica.

Het Proto-Trans-Euraziatisch: waar en wanneer?

Taalkundigen hanteren een vuistregel om de plaats te achterhalen waar de vooroudertaal 
oorspronkelijk werd gesproken. Hiertoe proberen ze het centrum van de taaldiversiteit 
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vast te leggen op basis van de vroegst reconstrueerbare distributie van de betreffende 
talen. Dankzij de Chinese geschiedschrijving kunnen we de locatie van Trans-Eurazia-
tische sprekersgroepen vanaf de derde eeuw voor onze tijdsrekening in kaart brengen. 
Deze bronnen geven de aanwezigheid aan van Japanse en Koreaanse sprekers op het 
Koreaanse schiereiland, Toengoezische sprekers op de huidige grens van Noord-Korea 
en China, Mongoolse sprekers in Zuid-Mantsjoerije en Turkse sprekers in het huidige 
oosten van Mongolië. Het middelpunt van dat gebied ligt in de regio ten westen van de 
Liao-rivier in Zuid-Mantsjoerije. Dat levert een aannemelijke locatie voor het ‘thuis-
land’ van de sprekers van het Proto-Trans-Euraziatisch op.

Door het toepassen van Bayesiaanse1 methodes uit de genetica op taal, kunnen we een 
boom genereren die ons toont hoe de verschillende subfamilies – de Japanse, Koreaanse, 
Toengoezische, Mongoolse en Turkse – zich historisch tot elkaar verhouden. Boven-
dien kunnen we door een callibratiesysteem waarbij we bekende historische stadia van 
deze talen dateren, bij benadering berekenen wat de tijdsdiepte van de knooppunten in 
de taal-boom is. Dit levert de stamboom in figuur 2 op, waarbij de wortel van de boom, 
het Proto-Trans-Euraziatisch op de periode voor 5700 v.Chr. teruggaat. Tegen die tijd 
splitste de Japans-Koreaanse vooroudertaal zich af. Rond 3300 v.Chr. splitste het 
Koreaans zich van het Japans af.

1 Bayesiaanse methode of methode genoemd naar Thomas Bayes, een Britse statisticus in de acht-
tiende eeuw. De regel of stelling van Bayes is een regel uit de kansrekening die de kans dat een 
bepaalde mogelijkheid ten grondslag ligt aan een gebeurtenis uitdrukt in de voorwaardelijke kan-
sen op de gebeurtenis bij elk van de mogelijkheden.

Fig. 2

Gierst, rijst en bonen

Op die manier kunnen we het thuisland van de sprekers van het Proto-Trans-Eurazia-
tisch situeren rond 5700 v.Chr. in de regio ten westen van de Liao-rivier. Het is op zijn 
zachtst gezegd opvallend dat zowel de tijd als de ruimte precies overeenstemmen met 
het begin van de landbouw in Noordoost-China. De gierstteelt ontstond omstreeks 
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6200 v.Chr. binnen de context van de Xinglongwa-cultuur (6200-5400 v.Chr.) ten westen 
van de Liao-rivier. Deze feiten sporen ons aan om de sprekers van het Proto-Trans-
Euraziatisch met de eerste landbouwers te identificeren. Toen na ruim een millennium 
de gierst volledig gedomesticeerd was, begon de teelt zich in oostelijke richting uit te 
breiden. Zo rond 4000 v.Chr. bereikte ze de de kusten van de Bohai-zee en omstreeks 
3000 v.Chr. het Russische Verre Oosten. Het is aannemelijk dat de boeren niet alleen hun 
gierstteelt verspreidden, maar ook hun Trans-Euraziatische taal. Talen die van elkaar 
gesplitst worden en in relatieve afzondering verder bestaan, ondergaan individuele ver-
anderingen en gaan geleidelijk meer en meer van elkaar verschillen. Zo ontstond op de 
kusten van de Bohai-zee waarschijnlijk een Japans-Koreaanse vooroudertaal en in het 
Russische Verre Oosten zonderde zich de Toengoezische vooroudertaal af. Chuanchao 
Wang, een geneticus in ons team, heeft dit jaar aangetoond dat het DNA uit de skelet-
ten van de gierst telende Boisman-cultuur (4825-2470 v.Chr.) in het Russische Verre 
Oosten inderdaad een genetische continuïteit vertoont met de hedendaagse sprekers 
van de Toengoezische talen. Volgens onze Bayesiaanse analyse, splitste de Koreaanse 
vooroudertaal zich omstreeks 3300 v.Chr. van de Japans-Koreaanse vooroudertaal af. 
Misschien is het niet zo verrassend om vast te stellen dat die datum precies overeenkomt 
met de grote klimaatsverandering in Noordoost-Azië waardoor het kouder en droger 
werd. Hierdoor trokken giersttelers van de kusten van de Bohai-zee verder naar het 
Koreaanse schiereiland. Het is waarschijnlijk dat de jagers en verzamelaars van het 
Koreaanse schiereiland naast de gierstteelt ook de Koreaanse taal van deze immigre-
rende landbouwers overnamen.
Volgens recent archeobotanisch onderzoek arriveerde de rijstbouw, samen met de teelt 
van gerst, tarwe en bonen pas twee millennia later op het Koreaanse schiereiland. Deze 
gewassen werden van de Liaodong- en Shandong-schiereilanden naar het midwesten 
van Korea overgebracht om zich van daaruit te verspreiden naar het zuiden van het 
schiereiland. In het eerste millennium voor onze tijdsrekening vervolgde dit pakket van 
geteelde gewassen zijn weg naar de Japanse eilanden, waar het begin van de zogenaamde 
Yayoi-cultuur (900 v.Chr.- 300 n.Chr.) inluidde. De verspreiding van de rijstteelt samen 
met andere gewassen ging waarschijnlijk gepaard met de verspreiding van de Japanse 
taal van het Liaodong-schiereiland via Korea naar Japan. Het is een erkend feit dat een 
variant van de Japanse taal tot rond de zevende eeuw van onze tijdrekening op het 
Koreaanse schiereiland werd gesproken. Dat weten we uit de annalen van Chinese 
dynastieën, maar ook uit Koreaanse bronnen uit de elfde en dertiende eeuw en uit de 
studie van oude Koreaanse plaatsnamen. De verschillende talen van het Koreaanse 
schiereiland werden echter in 668 in één klap van de kaart geveegd door de politieke en 
taalkundige eenmaking van het Koreaanse rijk.

Landbouw drijft verspreiding van taal

Indien dat scenario klopt, dan is het Japans een schoolvoorbeeld van wat westerse archeo-
logen Language/Farming Dispersal Hypothesis noemen. Het is de veronderstelling dat de 
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primaire expansie van de voornaamste taalfamilies ter wereld te wijten is aan het feit dat 
hun oersprekers aan landbouw gingen doen. De verhoogde voedselproductie zorgde voor 
een bevolkingstoename waardoor de landbouwers hun teeltzones gingen uitbreiden. Zo 
kwamen ze in contact met groepen van jagers en verzamelaars die hun eigen moedertaal 
inruilden tegen de taal van de agriculturele revolutie. Omdat het hun overlevingskansen 
aanzienlijk vergrootte, was de motivatie om over te schakelen op de nieuwe taal erg sterk.

Mijn vergelijking met de Syrische vluchtelingen in de inleiding gaat dus niet helemaal 
op. De miljoenenstroom van vluchtelingen naar Europa is ongetwijfeld veel groter dan 
de omvang van de migraties van landbouwers die het Japans naar Japan brachten. En 
toch was deze relatief  kleine groep migranten in staat om – met uitzondering van de 
Ainu-bevolking in het noorden – nagenoeg de hele Japanse bevolking te doen overscha-
kelen op de ingevoerde taal. Het is daarentegen nauwelijks denkbaar dat de volgende 
generaties Europeanen collectief  op Arabisch zullen overgaan, ook al is dat waar som-
mige nationalistische partijen ons voor waarschuwen. De reden hiervoor is sociolingu-
istisch: vervanging van de moedertaal door een prestigetaal is wat men verwacht wan-
neer zelfs maar een kleine groep nieuwkomers een revolutie in de bestaanszekerheid 
teweegbrengt. Wanneer echter een grote groep nieuwkomers in contact komt met de 
taal van een meer geavanceerde gemeenschap, voorspelt men eerder wederzijdse ontle-
ning. In de loop van enkele generaties zullen de nieuwkomers overgaan op de lokale 

Fig 3: Weg die het Japans aflegde
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prestigetaal, met wat substratum-invloed van hun vroegere moedertaal op de nieuwe 
taal. Geen zorgen dus, de kans is groot dat ook onze kleinkinderen Nederlands zullen 
spreken – toegegeven geëvolueerd en door buitenlandse invloeden verrijkt – maar nog 
steeds Nederlands. Het darwiniaanse principe uit de biologische evolutieleer geldt 
immers ook voor taal: survival of the fittest.
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