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SAMENVATTING 
 

De bundel Woordstudies II is de voortzetting van een verzameling  artikelen over semantische aspecten 

van het Italiaans, die Minne Gerben de Boer, werkzaam bij de vakgroep Italiaans van de Universiteit 

Utrecht,  in de  loop van zijn  carrière heeft geschreven.  In deze presentatie worden de artikelen  een 

voor een genoemd met een korte aanduiding van het theoretisch kader waardoor ze geïnspireerd zijn. 

 

RIASSUNTO 
 

Il volume Woordstudies II è la continuazione di una raccolta di articoli su aspetti semantici dellʹitaliano, 

scritti da Minne Gerben de Boer, docente e  ricercatore del dipartimento dʹitaliano dellʹUniversità di 

Utrecht, nel corso della sua carriera. In questa presentazione i singoli articoli vengono menzionati con 

una breve indicazione del quadro teorico che li ha ispirati. 

 

SUMMARY 
 

The volume Woordstudies  II  is  the  continuation of  a  collection of  articles  about  semantic  aspects of 

Italian, written  by Minne Gerben  de Boer,  of  the  Italian Department  of Utrecht University,  in  the 

course of his career. In this presentation the articles are each mentioned with a short indication of the 

occasion by which they have been written and of their theoretical background. 
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PRESENTATIE 

 

 

 

Deze bundel heeft drie afdelingen: studies over voorzetsels, specifieke woordstudies 

en een kritische analyse van de etymologische studies van Mario Alinei. 

  Met voorzetsels heb ik mij beziggehouden in de periode van 1982 tot 1989: het 

was aanvankelijk mijn bedoeling om  een monografie over  Italiaanse voorzetsels  te 

schrijven, eerst in het kader van Jackendoff, later in dat van de cognitieve semantiek. 

In 1989 heb ik dit plan moeten staken vanwege een andere organisatie van onderwijs 

en  onderzoek  in  onze  Faculteit;  na mijn  pensionering  in  2001  heb  ik  de  voorzet‐

selstudie weer opgevat, nu vooral in een contrastief kader.  

  De  afdeling  over  voorzetsels  begint  met  twee  artikelen  over  de  cognitieve 

benadering  van  de  semantiek. Omstreeks  1982/3  heb  ik  kennisgemaakt met  deze 

theorie,1 met name via de kritische studie van Smith en Medin uit 1981. Binnen het 

voorzetselonderzoek  stuitte  ik  –  zoals  iedereen  in die  jaren  ‐  op de  baanbrekende 

dissertatie van Claudia Brugman over het Engelse voorzetsel over. Op een  lezing  te 

Groningen  (1984) heb  ik de studie van Brugman, samen met de dissertatie van Sue 

Lindner en de studie van de computerlinguïste Annette Herskovits gepresenteerd en 

proberen toe te passen op de Italiaanse voorzetsels su en sopra (zie hoofdstuk 1). Het 

werk van Herskovits komt terug in andere artikelen van deze bundel evenals in ver‐

scheidene artikelen van mijn Woordstudies  I. Op een  semantiekcongres  in Trier, ge‐

combineerd met een seminar van de cognitieve semanticus Ronald Langacker, heb ik 

geprobeerd mijn kijk op de prototypensemantiek te formuleren, opnieuw met su en 

sopra als toepassing. Die tekst wordt hier opgenomen als hoofdstuk 2. Aldaar heb ik 

ook kennisgemaakt met de Leuvense semanticus Dirk Geeraerts, wiens synchrone en 

diachrone benadering van de woordsemantiek mij  sindsdien  tot grote  inspiratie  is 

geweest.  Ik  heb  dit  artikel  indertijd  niet  gepubliceerd,  vooral  in  verband met  een 

soortgelijke  studie  van  John  Taylor  die mij  het  gras  voor  de  voeten  leek weg  te 

maaien. In de uiteindelijke publicatie in deze bundel heb ik daarom een vergelijking 

tussen mijn aanpak en die van Taylor toegevoegd.  

  Hierna volgen een aantal artikelen over afzonderlijke voorzetsels. Hoofdstuk 3 

is  een korte beschouwing over het voorzetsel da, nog  in het kader van  Jackendoff, 

waarbij de vraagstelling was hoeveel betekenissen onderscheiden moeten worden. In 

hoofdstuk 4 ga  ik  in op het voorzetsel di, dat vaak als  een  ‘leeg’ voorzetsel wordt 

beschreven; in mijn bijdrage ben ik eerst op de (Chinese) achtergrond van het begrip 

‘leeg woord’ ingegaan en heb ik vervolgens di geanalyseerd als een woord dat in de 

meeste  gebruikssituaties  alleen maar  de  notie  relatie weergeeft,  die  nader  gespe‐

cificeerd  kan  worden  op  grond  van  de  semantische  inhoud  van  de  woorden 

waartussen het die relatie legt.   

                                                 
1 Via een  lezing  in Amsterdam door  iemand die  in mijn herinnering Van Brederode heette;  ik heb 

deze lezing niet meer kunnen traceren. 

 2 



Als  inleiding op  een verdere  studie van de voorzetsels heb  ik  een  literatuur‐

overzicht gemaakt van de  in 1984 bestaande generatieve  literatuur over de syntaxis 

van voorzetsels. Dit overzicht publiceer  ik hier als hoofdstuk 5. Deels  in hetzelfde 

kader heb ik in hoofdstuk 6 geprobeerd de interne syntaxis van de Italiaanse voorzet‐

seluitdrukkingen te analyseren. In hoofdstuk 7 behandel ik de complexe voorzetsels 

in  cima  a  en  in  fondo  a, met  een  nawoord  uit  2008. Hoofdstuk  8  is  gewijd  aan  de 

voorzetsels  contro,  lungo,  oltre  en  verso,  die  elk  hun  specifieke  syntactische  en 

semantische structuur hebben.  

Hierna  volgen  de  voorzetselstudies  uit  ʹde  jaren  nulʹ.  In  2006  heb  ik  een 

database gemaakt van alle voorzetsels uit het jongensboek Uit het leven van Dik Trom 

van  Johan Kieviet, met  het  idee  dat  een  dergelijk  boek  ongeveer  de  omgangstaal 

weerspiegelde, waarmee  ikzelf  twee generaties  later  in mijn kinderjaren geconfron‐

teerd werd. Het is namelijk mijn overtuiging dat het lexicon van iemands kinderjaren 

de basis vormt waarop men zijn  latere  idiolect (oftewel persoonlijke woordenschat) 

baseert. Een voorlopige analyse van de voorbeelden van over  in dat boek vormt de 

inzet van hoofdstuk 9. De rest van dat hoofdstuk is gewijd aan een beschrijving van 

het bewuste voorzetsel in de taal van de late negentiende eeuw, met een poging tot 

aggiornamento  van  het  theoretische  kader  en  een  verkenning  van  het  contrastieve 

potentieel van dit onderzoek. Dit mondt uit in een vergelijking tussen het Engelse en 

Nederlandse gebruik van over aan de hand van een tiental Sherlock‐Holmes‐verhalen 

en hun vertaling in het Nederlands van rond de voorlaatste eeuwwisseling.2 

Hoofdstuk 10 is een hernieuwde beschrijving van de voorzetsels su en sopra in 

een contrastieve vergelijking met het Spaans en het Portugees. In hoofdstuk 11 wordt 

de diachronie van  over  in het Nederlands behandeld aan de hand van de vroegste 

vertaling van Boccaccioʹs Decameron, die van Coornhert. Er wordt ook dieper  inge‐

gaan op de relatie tussen een corpus en de beschrijving van een betekenis. Hoofdstuk 

12, Topwoorden, is gebaseerd op twee lezingen uit 2009. In de eerste ga ik na wat de 

etymologie is van de woorden die voor het semantische domein van de top worden 

gebruikt. De tweede gaat opnieuw in op de problematiek van hoofdstuk 7, maar hier 

worden  de  bewuste  complexe  ruimtelijke  voorzetsels  in  verband  gebracht met  de 

topwoorden waarvan ze zijn afgeleid. Hoofdstuk 13 is gewijd aan het niet‐ruimtelijke 

voorzetsel met/con:  dit  voorzetsel wordt  beschreven  als  in  grote  lijnen  identiek  in 

verschillende Europese  talen, waardoor het accent komt  te  liggen op de minuscule 

verschillen in gebruik.  

Deze dertien hoofdstukken zijn geschreven  in zeer verschillende perioden  en 

met verschillende achtergronden. Aan het eind van deze presentatie van het eerste 

onderdeel van deze bundel wil ik iets verder op die achtergronden ingaan. 

De achtergrond van het oorspronkelijke onderzoek uit de jaren tachtig bestond 

uit de volgende elementen: 

1. De traditionele beschrijving van de voorzetsels in de woordenboeken; 

                                                 
2 In het Project Gutenberg is een Nederlandse bundel verhalen van Conan Doyle beschikbaar; deze is 

vergeleken met de originelen die uiteraard ook te vinden zijn in datzelfde Project. 
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2. Een structuralistische, met name De Groot (voor de beschrijving van di); 

3. Het werk van  Jackendoff, zowel  syntactisch  (de categorie P) als  semantisch  (een 

aparte component, met een uitvoerig uitgewerkt localistisch systeem); 

4. De  cognitieve  taalkunde  (toen  aangeduid  als prototypensemantiek). Dat was  in 

mijn geval een reactie op werk van Rosch en een monografie van Smith & Medin.  

5.  De  cognitieve  semantiek  van  Lakoff/Brugman.  (geïllustreerd  aan  su/sopra,  zie 

hiervoor ook Taylor 1986); 

6. Het werk van Annette Herskovits (die een achtergrond had uit de Artificial Intelli‐

gence).  

  Mijn  corpusmateriaal  bestond  in  de  eerste  plaats  uit  twee  teksten  van  het 

SEIOD‐project  van Alinei:  La  Ciociara  en  Il  Gattopardo. Daarnaast  had  ik  een  com‐

puterdatabase  opgebouwd  met  de  tekst  Narratori  delle  pianure  van  Celati  en  De 

Aanslag  van Mulisch  plus  vertalingen  in Romaanse  talen.3 Het  project  is  indertijd 

geëindigd met een werkcollege over de  ‘notionele’ voorzetsels: per en  con. Van  con 

heb ik nog een torso over, met de uitwerking van de comitatieve betekenis.  

  Sindsdien hebben zich een aantal ontwikkelingen voorgedaan: 

1. Ik ben mij meer gaan oriënteren op contrastief onderzoek. 

2. Het theoretisch kader heeft zich inmiddels ontwikkeld. Ik weet nog niet wat daar‐

van  bruikbaar is. Wel heb ik gezien dat de Lakoff‐aanpak zich ontwikkeld heeft van 

de situation‐types naar de use‐types. Zie bijvoorbeeld de studies van Vyvyan Evans.4 

Ook de discussie over de afzonderlijke voorzetsels heeft zich ontwikkeld. Zo bestaat 

er momenteel een uitgebreide discussie over het Franse avec. Maar hoe interessant dit 

alles ook is, natuurlijk kan ik niet doen of ik in de jaren tachtig nergens naar gekeken 

had: het oorspronkelijke kader is steeds present.  

3. De  corpussituatie  is  veranderd.  Tegenwoordig  is  het mogelijk  om  onmiddellijk 

voldoende materiaal te verzamelen over willekeurig welk onderwerp, via literatuur–

corpora, krantencorpora en  internet. Wel  is er een probleem: de  leukste  teksten, de 

literaire, hebben een 70‐jaar copyright kwestie, zodat het moeilijk is recente teksten te 

gebruiken. Eventueel kan ik zelf teksten inscannen. Voor het Nederlands heb ik ge‐

bruik gemaakt van kinderboeken: het al gemelde Uit het leven van Dik Trom (1891: de 

generatie  van mijn  grootouders), Oorlogswinter  (1973; mijn  generatie), Guus Kuijer 

(ergens  in de  jaren  tachtig). Deze  laatste  tekst heeft  112 voorbeelden van met;  een 

                                                 
3  In  1988,  toen  ik mijn  eerste Mac  Plus  kocht, was  het  voor  een  individuele  gebruiker  nog  niet 

mogelijk  teksten  in  te  scannen;  de  bewuste  teksten  heb  ik  toen  zelf  ingetypt. Wel  konden met  de 

computer de gegevens op verschillende wijze geordend worden, wat al een grote vooruitgang was op 

1982, toen ik mijn lijst voorbeelden van da in strookjes moest uitknippen om met verschillende orde‐

ningsprincipes te experimenteren. Helaas is de toenmalige computertekst van Celati op de huidige i‐

Mac  niet  langer  leesbaar.  Ik  heb  hem  daarom  opnieuw  ingevoerd,  ditmaal  door  te  scannen  via 

OmniPage: nu duurt het ongeveer  een dag  om  een  betrouwbare  basistekst  te verkrijgen  en  in  een 

database in te voeren. 
4 Hiermee bedoel  ik dat er zich een ontwikkeling voorgedaan heeft die geleid heeft  tot een grotere 

mate van abstractie. 
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aantal  dat  voldoende  is  om  te  garanderen  dat  de  voornaamste  categorieën  erin 

voorkomen. 

De tweede afdeling van deze  bundel vormt één geheel met de hoofdstukken 11 

tot en met 17 van Woordstudies  I. Het betreft studies over afzonderlijke woorden of 

woordvelden, waarin wisselende onderwerpen op de voorgrond  treden; de meeste 

onderwerpen hebben ook te maken met historische ontwikkelingen, te beginnen bij 

hoofdstuk 11 van Woordstudies  I  (Zes benaderingen van  lexicale veranderingen) uit 

1993, dat als een soort onderzoeksprogramma fungeert. In hoofdstuk 14, waarvan de 

Italiaanse  titel Fortuna  del  prefisso  iper‐ verwijst naar Migliorini’s  artikel Fortuna  del 

prefisso  super‐ van zestig  jaar eerder,  ligt het accent op de  recente veranderingen  in 

betekenis en lexicale categorie. In Een plaats om je hoofd neer te leggen (hoofdstuk 15) is 

het  lexicale  veld  van  de woning  uitgediept,  gebruik makend  van  een  studie  van 

Hans‐Jörg Schmid; de voornaamste punten zijn een analyse van de kenmerken bin‐

nen het  semantische veld  en de historische verschuivingen die daarbinnen hebben 

plaatsgevonden, vooral aan de hand van de woorden casupola en casale. Op een con‐

gres  te  Soave,  toepasselijk gewijd  aan de  smaak  [soave  =  zoet] heb  ik  een bijdrage 

geleverd  aan het betrekkelijk onontwikkelde veld van de  reuk  (hoofdstuk  16): het 

gaat hier om de basiskenmerken binnen het veld en de contrastieve effecten bij taal‐

vergelijking. Naar aanleiding van de Leopardi‐herdenkingen van 1998 heb  ik  twee 

artikelen geschreven over het contrast tussen Leopardi’s taal en het huidige Italiaans, 

het eerste behandelt de Brief uit Pisa (1827) aan zus Paolina, en richt zich vooral op de 

verdwijnwoorden;  in het  tweede, over de Dialoog  tussen  een  almanakverkoper  en  een 

voorbijganger,  is het pièce de résistance de historie van het woord almanacco. Samen 

vormen deze herdenkingsbijdragen hoofdstuk 17. Op het strand (hoofdstuk 18) is op‐

nieuw  een  historische  studie:  het  geeft  zo  uitvoerig mogelijk  de  historie  van  het 

woord  spiaggia  weer  en  maakt  gebruik  van  Fillmore’s  begrip  Frame,  hier  weer‐

gegeven met scenario, als kader waarbinnen een woord betekenis krijgt. Het onder‐

werp van Wat  is  de  basis?  (hoofdstuk  19)  is het  internationalisme. Het woord  basis 

wordt gezien als een herhaaldelijk ontleend internationalisme, waarvan de verschil‐

lende betekenissen elk hun zeer uiteenlopende geschiedenis hebben, die zich  in de 

variërende  dominante  culturen  afspeelt.  Op  een  Romaanse‐literatuurcongres  te 

Bochum was Grenzen het thema. Ook hier heb ik een taalkundige bijdrage geleverd, 

en wel over de merkwaardige Italiaanse synonymie tussen frontiera, confine en limite 

(hoofdstuk 20). Het artikel  stelt  een kenmerkenanalyse voor, die vergeleken wordt 

met wat woordenboeken  ervan  zeggen,  en  daarna  getoetst wordt  aan  synchroon 

corpusmateriaal. Bovendien wordt nagegaan op welk moment en  langs welke weg 

deze woorden het Italiaans zijn binnengekomen.   

De verzameling van 15 woordanalyses: acht in Woordstudies I (I.5 en I.11‐I.17) 

en zeven in Woordstudies II (II.14‐II.20) is zeer heterogeen; er wordt een groot aantal 

benaderingen  uitgeprobeerd. Hoofdstuk  I.11  (Zes  benaderingen)  vormt  een  soort 

programmatisch verhaal over diachronie, een vergelijkbaar programmatisch hoofd‐

stuk over  leenwoorden  (I.9)  levert ook een rode draad door deze artikelen, evenals 

de theoretische beschouwingen van Alinei (hoofdstuk II.21, met voorlopers in I.9 en 
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I.10).  In  I.11 wordt  een poging  tot kwantificering van neologismen gedaan, verder 

wordt diachronie op zes manieren behandeld, worden er case histories gegeven voor 

veranderingen  in  een woordveld  en het  ontstaan van neologismen;  er  is  aandacht 

voor  verdwijnwoorden;  de  variatie wordt  besproken, met  speciale  aandacht  voor 

vaktalen, en de  rol van  literaire  teksten als bron van  lexicale veranderingen wordt 

onder de loep genomen. Al deze zaken komen terug in andere artikelen.  

Woordvelden worden geanalyseerd  in  II.15  (woning),  in  II.16, dat pretendeert 

een nieuw woordveld (dat van de reuk) op de kaart te zetten, in II.18 en II.20, waarin 

ruimtelijke  verhoudingen  centraal  staan: de  begrippen  strand  en  oever  in  II.18  en 

grens  in  II.20  (deze  artikelen hebben natuurlijk  ook  verbanden met de voorzetsel‐

artikelen).  

Registerkwesties komen vooral aan de orde in het artikel I.13 over le cazzate di 

Coliandro, maar  ook  in  I.12  over  ciao  en  I.16  over  kids, maar  taalvariatie  is  een 

constante  in  mijn  hele  onderzoek.  Leenwoorden  worden  overal  behandeld  als 

processen, niet als  statische woordenboekstudies. Gezocht wordt naar het moment 

van  binnenkomen  (I.14  barak,  I.15  statolder,  I.16  kids),  naar  de  verspreiding  (I.12 

ciao,  I.14  barak,  ook  II.18  strand  en  II.20  grenswoorden),  naar  het  ontstaan  van 

nieuwe betekenissen  (I.12  ciao,  I.14 barak, het woord  almanacco  in  II.17  en vooral 

II.19 basis). Syntactische ontwikkelingen  staan  centraal  in  I.13  (rondom het  tussen‐

werpsel  cazzo),  I.17  (het  voegwoord  dan wel)  en  II.14  (de  ontwikkelingen  van  het 

voorvoegsel  iper). Het  verdwijnen  van woorden  is  het  onderwerp  van  II.17  (ver‐

dwijnwoorden), maar vergelijk ook de case history ulevellen  in I.9. In het kader van 

de verspreiding wordt ook gekeken naar internationalismen, waar de grenzen van de 

afzonderlijke talen overschreden worden, met name in II.19 basis. 

In sommige hoofdstukken  ligt het accent op de methoden:  introspectie, woor‐

denboekanalyses en corpusmateriaal. Dit geldt in het bijzonder voor hoofdstuk II.20 

over grenswoorden, maar ook voor I.5 loslaten.  

Behalve de woorden die in de titels van de hoofdstukken genoemd worden (I.5 

loslaten,  I.12  ciao,  I.14  barak,  I.15  stadhouder,  I.16  kids,  II.14  iper/hyper),  II.19 

base/basis)   worden  er ook nog  case histories gegeven van de volgende woorden: 

kitten, giro, cappuccino, ulevel, ansjovis, ambasciatore, pizza en pompelmoes (alle in 

I.9; voor ambasciatore zie ook  II.21),  trombone, bazuin  en  schuiftrompet  (I.10), vuʹ 

comprà, avviso di garanzia, colf, limonare (I.11), casupola en casale (II.15), ferraiuolo, 

locanda, almanacco (II.17), spiaggia (II.18), confine, frontiera, limite (II.20), mobieltje/ 
Handy/telefonino (II.21). 

  De derde  afdeling  van deze  bundel, die  één  hoofdstuk  omvat,  gaat  over  het 

recente boek Lʹorigine delle parole van Mario Alinei, een auteur die  in veel bijdragen 

van mijn beide bundels veel inspiratie geleverd heeft. Het bedoelde boek is een soort 

summa van Alineiʹs etymologisch onderzoek: theorievorming en toepassing. In mijn 

hoofdstuk 21 probeer  ik het boek  te plaatsen binnen het  totale werk van Alinei en 

daartegenover stelling te nemen. 
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