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SAMENVATTING 
 

In dit hoofdstuk wordt de relatie tussen de betekenissen van het Nederlandse voorzetsel over en een 

aantal corpora bestudeerd. Het hoofdstuk begint met een analyse van de voorbeelden uit Uit het leven 

van  Dik  Trom  (1891);  daarna  wordt  de  woordenboekinformatie  behandeld  en  vergeleken  met  de 

studies van Hubert Cuykens en Dirk Geeraerts. Een stel van deelbetekenissen wordt getoetst aan de 

hand van het  jongensboek Willem Roda  (1889). Tot  slot wordt  een  contrastief onderzoek  tussen het 

Engelse en het Nederlandse over uitgevoerd aan de hand van de teksten van Winnie‐de‐Poeh en een 

tiental Sherlock‐Holmesverhalen en hun Nederlandse vertaling. 

 

RIASSUNTO 
 

In questo  capitolo  si  studia  la  relazione  tra  i  sensi della preposizione nederlandese  over  e un  certo 

numero di corpora. Il capitolo comincia con unʹanalisi degli esempi tolti dalle storie giovanili Uit het 

leven van Dik Trom  (1891); poi si  tratta  lʹinformazione presentata dai vocabolari,  la quale viene con‐

frontata con gli studi su over di Hubert Cuykens e Dirk Geeraerts. Si presenta un gruppo di sensi, le 

cui occorrenze nel  romanzo giovanile Willem Roda  (1889) vengono discusse.  Infine  si  fa uno  studio 

contrastivo  tra over  in  inglese e  in nederlandese  in base ai  testi di Winnie‐the‐Pooh e una decina di 

storie su Sherlock Holmes e le loro traduzioni nederlandesi. 

 

SUMMARY 
 

In this chapter the relation between the senses of the Dutch preposition over and a certain number of 

corpora  is analyzed. The chapter starts with an analysis of  the examples  from  the childrenʹs stories 

From  the Life of Dik Trom  (1891);  then we discuss  the  information given by  the dictionaries, which  is 

confronted with  two  studies  of Dutch  over  by Hubert Cuykens  and Dirk Geeraerts. We  present  a 

number of senses, whose occurrences in the youth novel Willem Roda (1889) are discussed. Thereafter 

we give a contrastive analysis of Dutch and English over on the basis of the texts of Winnie‐the‐Pooh 

and ten Sherlock Holmes stories, together with their Dutch translations. 
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9. BENADERINGEN VAN OVER 
 

 

 

Inleiding 

In dit hoofdstuk wil ik de relatie tussen een polyseem woord, in casu het voorzetsel 

over en een  (begrensd) corpus aan de orde stellen. Bij een polyseem woord moeten 

we onderscheiden tussen de vorm (die in principe uniek is, afgezien van een zekere 

mate van vormvariatie) en een verzameling betekenissen (die in principe met elkaar 

in  verband  kunnen worden  gebracht).  In  het  corpus  vinden we  een  aantal  voor‐

komens  van  het  bewuste woord,  die  gebruikt  zijn  in  een  zinscontekst. Door  een 

eerste  abstractie  kunnen we deze  voorkomens  reduceren  tot  gebruiksvoorbeelden, 

waarin alleen de essentiële contekst vermeld wordt; door verdere abstracties isoleren 

we de  specifieke bijdrage die het bewuste woord aan de betekenis van de geattes‐

teerde  zin  levert. Het  stelsel  van  betekenissen  berust  op  een  theoretische  stelling‐

name van de analist; de abstracties van de voorbeelden komen uiteindelijk overeen 

met  de  betekenissen  van  de  theoretische  analyse;  als  dat  niet  zo  is moet  de  be‐

schrijving herzien worden. 

  Een  corpus  is  een  verzameling  zinnen  uit  speciaal  gekozen  (mondelinge  of 

schriftelijke) teksten. De keuzecriteria bepalen de representativiteit van de verzame‐

ling voorbeelden. Bij ieder corpus moet daarom aangegeven worden voor welk soort 

taalgebruik het corpus representatief is en waarom dat soort taalgebruik gekozen is. 

In deze  studie  over het Nederlandse  over  kies  ik  als discussiecorpus  allereerst het 

jongensboek Uit het leven van Dik Trom van de onderwijzer Johan Kieviet, dat berust 

op voorleesverhalen uit een periode rond 1890. Ik heb dit gekozen omdat het dicht 

bij de  spreektaal van een  tienjarige  ligt, uit een periode die niet zo ver  ligt van de 

periode waarin  ik mijn  eigen  taal  geleerd  heb.1  Ik  ga  ervan  uit  dat  dit  soort  taal 

overeenkomt met de  algemene  taal uit die  tijd,  zonder het gebruik van vaktaal of 

invloed van een hoger niveau van opleiding. 

 

Het corpusmateriaal 

De woorden van een corpus kunnen we tellen. Uit het leven van Dik Trom bevat 35.228 

woorden.2 Woorden zijn dan reeksen letters gescheiden door een spatie. In zin 1630, 

                                                 
1 Er zitten weliswaar zestig jaar tussen, maar de maatschappij waarin ik opgroeide was nog niet zover 

van de toenmalige verwijderd; bovendien was het boek zelf een van de veertig boeken voor de vierde 

klas van de schoolbiblioteek. 
2 Ik heb de tekst uit dbnl gekozen, dat wil zeggen de tweede editie van het boek, uit 1899. Deze tekst 

heb  ik gecopieerd  in mijn tekstverwerker Pages  (uit  iWork  ’09 van Apple). De onderschriften van de 

plaatjes, herhalingen van fragmenten uit de tekst) heb  ik verwijderd, evenals de plaatshouders voor 

de plaatjes zelf. Pages bevat een zoekfunctie, die in een sidebar een lijst plaatst van voorbeelden met de 

gezochte tekst plus een minimale contekst (in totaal 26 tekens), met een telfunctie die onmiddellijk het 

aantal voorbeelden geeft. Klikken op een van de voorbeelden roept de passage op waarin dit voor‐

beeld in de tekst te vinden is. De gevonden voorbeelden heb ik met zoveel contekst als nodig is om ze 
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“Daar wilde ik je juist eens over spreken”, vinden we dus acht woorden, in het zins‐

fragment “u houdt nog tweehonderd gulden over” zijn het er zes. Deze voorbeelden 

laten meteen het probleem van de woordentelling zien. De woorden houdt  en  over 

vormen lexicaal gezien tezamen één woord, namelijk het woord overhouden, met een 

scheidbaar  prefix,  dat wil  zeggen  een  prefix  dat  in  bepaalde  situaties  los  van  het 

basiswoord staat, met in dit geval zelfs drie woorden ertussen. De lexicale eenheid is 

hier het werkwoord overhouden; over zelf is slechts een deel hiervan; het moet dus niet 

meegerekend worden  in de  telling van de woorden  over; wel  in de  telling van de 

prefixen over. Vanwege de scheidbaarheid is niet door een simpele procedure vast te 

stellen welke  ogenschijnlijk  losse  overs  eigenlijk  losgekoppelde  prefixen  zijn;  hier 

moeten we dus een handmatige analyse maken (dat wil zeggen een code aanbrengen 

in een veld  ‘woordsoort’).  In het eerste voorbeeld  is de situatie nog  ingewikkelder. 

Over vormt hier een eenheid met daar (er is dus een woordvorm daarover). Maar hier 

is  over wel  een  voorzetsel  en  daar  verwijst  in  de  tekst  naar  de  brutaliteit  van  de 

jongens, waar  veldwachter  Flipsen  het  over  had  gehad. Als we  het  verwijswoord 

aanduiden met [PRO], een afkorting van ‘pronominaal element’, dan kunnen we aan 

daarover  een  abstracter  vorm  over  [PRO]  toekennen,  en  het  voorbeeld  naast  andere 

voorbeelden van spreken over plaatsen.  

  Dit hoofdstuk bestaat uit zeven delen. Het eerste  is een spontane analyse van 

een corpus,  in het tweede geef  ik een woordenboekanalyse,  in het derde probeer  ik 

de literatuur over over en andere voorzetsels samen te vatten, in het vierde analyseer 

ik de 20 voorbeelden uit het eerste boek van Jip en Janneke, in het vijfde bekijk ik een 

groter  corpus  van  teksten  uit  het  eind  van  de  negentiende  eeuw  en  geef  ik  een 

beschrijving van het gebruik van over  in dat corpus, op grond van het  theoretische 

inzicht uit het derde gedeelte.  In deel zes behandel  ik  over als prefix. Het zevende 

deel is gewijd aan een vergelijking tussen het Engelse en het Nederlandse over. Deze 

wordt getoetst in een corpus Engelse verhalen met hun Nederlandse vertaling. Deel 

acht geeft een voorlopige conclusie.3 

 

DEEL 1: ANALYSE VAN OVER IN UIT HET LEVEN VAN DIK TROM 

Gegevens uit het corpus 

De vorm over komt in Uit het leven van Dik Trom 122x voor: 59x als eerste lid van een 

samenstelling,  1x  als  tweede  lid  van  een  samenstelling  (haasje‐over)  en  62x  als 

losstaand voorzetsel.  Ik zal hier alleen de voorzetsels behandelen. De betekenissen 

van  het  voorzetsel  kunnen  verdeeld  worden  in  vier  grote  groepen:  de  locale, 

temporele, en causale betekenis en de betekenis argument (in de Engelse zin van het 

                                                                                                                                                         
te begrijpen overgeplaatst  in een database van FileMaker 11, alwaar  ik alle codeaanduidingen aan‐

brengen kan die  ik nodig heb om verzamelingen van bepaalde voorbeeldtypes  te maken. Naast de 

database  van  de  woorden  heb  ik  ook  een  database  van  de  zinnen  gemaakt,  die  ik  doorlopend 

genummerd heb. 
3  Het  eerste  deel  stamt  uit  2006,  toen  ik  het  onderwerp  voorzetsels  opnieuw  ter  hand  nam;  de 

theoretische achtergrond daarvan was die van 1985, toen ik hem voor het eerst geformuleerd had. De 

andere delen zijn geschreven in 2009/2010. 
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woord, in grote lijnen equivalent aan onderwerp van gesprek). Zij komen respectievelijk 

34x, 4x, 11x en 12x voor.4 

 

De locale betekenis 

Er zijn drie gevallen waar over een achterzetsel is. De voorbeelden zijn: 
 

Daar ging het viertal, de brug over en naar het schoolplein.5 

In een ogenblik sprongen de jongens hekken en hagen over en verborgen zich in alle hoeken en 

gaten. 

Daar stoof het [paard] de brug over, nu den hoek om […]. 

 

Het eerste voorbeeld maakt duidelijk dat het hier niet gaat om het werkwoord over‐

gaan: de beide bepalingen van richting zijn nevengeschikt en hebben dus een verge‐

lijkbare structuur (het zijn allebei PP’s). NP over is een stylistische variant van over NP 

(over de brug, over hekken en hagen), die een grotere intensiviteit aanduidt. Het betreft 

hier een Pad, dat  ten opzichte van een  referentielijn wordt gedefinieerd.6 Wanneer 

we een lijn construeren die loodrecht op de referentielijn ligt, dan kan het pad de lijn 

op drie manieren passeren: op gelijke hoogte, hoger en  lager. Over geeft hoger aan, 

maar kan zowel contact aanduiden (de brug over) als ontbreken van contact (hekken en 

hagen over).7 

Hetzelfde geldt voor de combinatie over…heen. De beide voorbeelden uit ons corpus 

hebben [–contact]:  
 

sprongen de jongens op eene rij achter elkander over de palen heen. 

‘Jawel. Moet je er maar overheen?ʹ vroeg hij lachend. 

 

In dit  laatste geval slaat  ‘er’ op de ezel;  in de  lachende opmerking van Bertels staat 

het tegenover erop. 

  De  conclusie  moet  luiden  dat  de  betekenis  neutraal  is  ten  opzichte  van 

[±contact]  en  dat  er  dan  twee  situation‐types8  zijn:  [+contact]  en  [‐contact],  die 

afhangen van pragmatische situaties: over bruggen kun je lopen, over ezels gemeen‐

lijk niet.9 

                                                 
4 Bovendien is er een onanalyseerbare uitdrukking: over het geheel, in: over het geheel scheen hij met deze 

goede vrouw weinig op te hebben. Als we het afleiden van over het geheel genomen/gesproken vindt het zijn 

oorsprong in de betekenis onderwerp van gesprek. 
5 Naar kan niet achtergeplaatst worden, maar we hebben wel naar het schoolplein toe, waarbij naar … toe 

syntactisch gezien parallel loopt met over … heen. 
6 Sinds Langacker spreken cognitieve taalkundigen van een landmark, ten opzichte waarvan een tra‐

jector  zich  beweegt.  Ik  gebruik  hiervoor  ʹreferentiepunt,  ‐lijn,  ‐vlak  of  –volumeʹ,  al  naar  de mee‐

kundige  gesteldheid  van  het  landmark  (De  Engels‐Nederlandse Van Dale  vertaalt  landmark  onder 

andere met ʹoriëntatiepuntʹ). 
7 Vergelijk: de tunnel door en onder de deur door voor gelijke hoogte en lager. 
8 Uitdrukking van Herskovits (1986) voor generalisaties over individuele situaties. 
9 Maar zie bijvoorbeeld: de mier kruipt over de ezel heen. Vergelijk ook: de muis moet nog de olifant over 
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  Naast er … overheen komt ook er … over voor, vgl. 
 

ʹDan er maar over!ʹ zeide Dik. Een oogenblik later stonden ze alle vier aan de overzijde van de 

sloot en dus in den boomgaard. 

 

Uit de constructie is niet op te maken of het een variant is van over de sloot of de sloot 

over. Aangezien er gesprongen gaat worden,  is het  laatste het meest waarschijnlijk, 

maar  er  is  grammaticaal  gezien  geen  uitsluitsel  te  geven:  beide  interpretaties  zijn 

mogelijk. Zie ook:  
 

  ‘Vooruit, niet zeuren!’ riep Dik. ‘Er over!’ Wip! Jan Vos was aan de overkant. 

 

De woordgroep over NP kan een ruimere scala aan situation‐types weergeven. Het kan 

zijn lijn over lijn (pad over pad), vlak over vlak, en voorwerp verspreid over vlak. Ik 

ben geneigd dit  laatste als  een aparte betekenis  te zien  (Gunter Radden noemt dit 

area), maar de verschillen zijn niet in alle voorbeelden helemaal duidelijk. In hij loopt 

over het plein is de situatie denkbaar dat hij het plein recht over steekt, of dat hij in alle 

richtingen over het plein loopt. In zij lopen over het plein is ook nog de situatie moge‐

lijk  dat  iedereen  zich  op  een  andere wijze  over  het  plein  begeeft. We  kunnen  dit 

weergeven door de kenmerken  [±rechtstreeks]  en  [±verspreid].10 Daarnaast zijn de 

dimensies van het handelend  element  en het  referentie‐element van belang  (beide 

kunnen [1DIM] of [2DIM] zijn). Tenslotte is het kenmerk [±beweging] relevant, om te 

onderscheiden  tussen hij  loopt over de brug en de brug  ligt over de rivier.11 Door deze 

kenmerken op verschillende manieren  te combineren kunnen een groot aantal situ‐

atie‐typen  gedefiniëerd worden.  Ik  zal  dat  hier  niet  in  abstracto  doen, maar mijn 

voorbeelden bekijken aan de hand van deze kenmerken. 

 

  een gewoon rijtuig, waarvan een wiel hem over den arm ging.  

 

Wiel en arm worden beide geconstrueerd als lijnen: het is dus een beweging van pad 

over lijn. 
 

   In zijne kwaadheid legde hij Bruin over de knie. 

 

Het  lichaam van Bruin en de knie van Flipsen worden beide als  lijnen gezien. Er  is 

beweging, maar de beweging eindigt niet voorbij de knie.12 

                                                                                                                                                         
voor hij thuis is. De pragmatische contekst is allesbepalend. 
10 Het klassieke voorbeeld  is De blikjes  rolden naar alle kanten over de vloer  (the  cans  scattered over  the 

floor). 
11 Geeraerts (1992) zou de weg loopt over de brug fictive motion noemen (criteria: er is een pad en er is 

een werkwoord van beweging), en de brug ligt over de rivier zero‐motion (geen bewegingswerkwoord; 

het gaat om het resultaat van een fictieve beweging). 
12 De situatie is vergelijkbaar met De genie legde een brug over het kanaal. Het is het werkwoord leggen, 

dat  hier  de  aard  van  de  beweging  bepaalt. Dit  is  een  grensgeval  tussen  real  en  fictive motion,  dat 

Geeraerts mijns inziens ten onrechte niet noemt. 
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  (hij) boog zich nog eenmaal over het wiegje. 

 

Vader Troms lichaam is een lijn, het wiegje is een vlak. In tegenstelling tot het vorige 

voorbeeld  (over  de  knie)  gaat  het  lichaam  niet  over  het wiegje  heen;  het moet  dus 

diepte hebben. 
 

  was de ondeugd over den vloer naar een steenkolenbak gekropen. 

 

Lijn over vlak, waarschijnlijk rechtstreeks (gezien de doelbewustheid van het kind), 

maar  een  omweg  is  niet  uitgesloten.  Dit  voorbeeld  is  dus  verenigbaar met  twee 

situatietypen.13 

  Dezelfde uitleg voor:  
 

  Hij schoof […] de stoof zijner moeder tamelijk onzacht over den vloer.  

  rolde er heel genoeglijk mede over den vloer, [Er slaat op de hoge hoed van vader].  

Dat  de  beweging  niet‐rechtstreeks  is,  halen  we  uit  het  vervolg:  om  er  ten  slotte 

doodbedaard op te gaan zitten. Ten slotte suggereert dat Dik al een hele tijd met de hoed 

bezig was. 

  Dik [… ] wierp zijne kromme beentjes over de bank. 

 

Lijn over lijn of vlak. Het pad overschrijdt de bank (in een kromme lijn).14 

 

  Hij […] loopt met mijn mantel aan en mijn hoed op over het schoolplein 

 

Lijn over vlak, niet  rechtlijnig, maar  in verschillende  richtingen.  (Als we  rechtlijnig 

willen activeren, dan moet het het schoolplein over worden).  
 

Zoo uitgedost wandelde hij deftig het schoolplein op en neer, terwijl de mooie mantel over den 

grond sleepte 

 

Vlak over vlak, niet rechtlijnig. Deze kenmerken worden respectievelijk bepaald door 

‘slepen’ en ‘op en neer’. 
 

terwijl  twee  korte  slipjes  [sc.  van  zijn  jasje],  elk  van  een  knoop  voorzien,  van  achteren  nog 

eventjes over zijne broek neerhingen  

 

Vlak over vlak, rechtlijnig, niet overschrijdend.15 

                                                 
13 We  hebben  hier  een  geval  van  vaagheid:  twee  mogelijke  interpretaties,  maar  er  is  te  weinig 

informatie om een keus te maken. 
14 Werpen  is een vorm van  causatief bewegen:  ‘maakte dat de beentjes over de bank gingen’. Hier 

hebben we waarschijnlijk [‐contact], als hij met zijn achterste op de bank draaide. Het is uiteraard een 

schoolbank zonder leuning. 
15 Vergelijk: om haar hals droeg zij een rooden zakdoek, waarvan de punten haar op den rug neerhingen en De 
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  wierp een dekkleed over zijn dampend paard. 

 

Vlak over vlak, rechtlijnig, niet overschrijdend. 
 

  Of moest hij een nachtuil worden, die over het kerkhof vliegt. 

 

Dit  is  het  klassieke  geval  van  dubbelzinnigheid,  meestal  geïllustreerd  met  een 

vliegtuig over de spoorlijn. De richting kan dwars over het kerkhof zijn, of de vogel kan 

her en der over het kerkhof vliegen. Twee situatietypen die elkaar uitsluiten. 

  Voor  de  nu  volgende  voorbeelden  is  [+verspreid]  het  meest  voor  de  hand 

liggende kenmerk: 
 

  De wind gierde over de vlakte … 

 

Er zijn steeds weer nieuwe windvlagen die waarschijnlijk in verschillende richtingen 

over de vlakte ‘gieren’. 
 

  terwijl hij zijn blik over de menigte liet ronddwalen.16 

 

Het pad van een blik is een speciaal geval van een extensie (fictieve beweging). Hier 

gaat dat pad alle kanten op. 
 

  een vervaarlijk gebalk, dat over het geheele dorp weergalmde. 

 

Ook  een  geluid  kan  geconstrueerd worden  als  een pad. Ook  hier  gaat  het  in  alle 

richtingen. 

  Hij streek er met zijne vingers over, trok aan hunne vinnen 

 

De tekst zegt niet of Dik eenmaal of meermalen over de vis strijkt. In het laatste geval 

zal het wel in verschillende richtingen zijn. 
 

  Nog over al zijn leden bevende, borg hij zijn schat. 

  [Zijn griffel] maakte zulk een gekras, dat de juffrouw rillingen over de magere leden kreeg. 

 

In  beide  voorbeelden wordt  het  lichaam  gezien  als  een  vlakte;  het  gebeef  en  de 

rillingen doortrekken deze vlakte in alle richtingen (scatter over the area). 

  Ook  in de volgende voorbeelden zien we een  figuurlijk gebruik van Pad: het 

gaat om een gelaatsuitdrukking: 

                                                                                                                                                         
punten hangen op de rug, de slipjes hangen over de broek. Een kwestie van dimensie. Geeraerts 1992 heeft 

een discussie over de mate van bedekking die vereist is voor ‘over’, aan de hand van het kleed over de 

tafel: een ruitvormig kleed dat de hoeken onbedekt  laat  is nog acceptabel, maar een gehaakt kleedje 

ligt op de tafel, niet erover. 
16 Dwalen is het typische werkwoord voor [+verspreid]. 
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  De tevreden uitdrukking van straks gleed weer over zijn gelaat. 

  lag er een waas van tevredenheid over zijne dikke wangen. 

 

Deze beelden zouden ook geconstrueerd kunnen worden als vlak over vlak. 

  De nog  resterende voorbeelden zijn  idiomatisch van aard. Tweemaal zien we 

een koprol: 
 

  dat het weinig scheelde, of hij buitelde zelf over den kop. 

  en tuimelde hals over kop naar beneden. 

 

In deze voorbeelden  is de kop het  referentiepunt en gaat het  lichaam er overheen. 

Vlak over punt? Het laatste voorbeeld is niet productief: *been over kop is onmogelijk. 

Bij de samenstellingen vinden we  iets soortgelijks  in het bijwoord overeind  (lichaam 

over eind van het lichaam). 
 

  ‘t Kan niet anders,’ komt hem afgemeten over de lippen.  

 

Als de woorden een volume zijn, dan is dit letterlijk volume over lijn.17 

  Ik heb nog twee voorbeelden over: 
 

  Laten we ze hier bij dezen boom neêrleggen, met een weinig zand er over, 

 

ze slaat op de appels. De verzameling appels wordt geconstrueerd als een vlak, dus 

vlak over vlak. Onduidelijk is of dit [±rechtstreeks] is. 
 

een mal gezicht, als die twee soms samen over den weg liepen. 

 

Vergelijk het geval van het vliegtuig over de spoorbaan. Over den weg kan zijn dwars 

over of in het lengs. Pragmatische overwegingen doen ons voor de laatste mogelijk‐

heid kiezen.  

 

De temporele betekenis 

Deze  betekenis  komt  uitsluitend  voor  in  combinatie met  een  uitdrukking  die  de 

tijdseenheid aangeeft.  In ons corpus zijn er vier voorbeelden van: over  tien minuten 

(1x)  en  over drie dagen  (3x). De  tijdsbepaling  is  rechtstreeks afhankelijk van de zin; 

schema: [PP[S]]S. Voorbeeld: Uiterlijk over drie dagen kom ik u mijn besluit mededeelen.18 

De uitdrukking duidt aan dat het moment van handeling zich op de  tijdslijn 

                                                 
17 Zie voor de beeldspraak Djuna Barnes’ To Moses’ empty gorge, like smoke / Rush inward all the words he 

spoke.  Rook  over  lijn.  Het  citaat  komt  uit  het  gedicht  Transfiguration,  dat  door  Eugenio Montale 

vertaald  is als Trasfigurazioni  (Montale 1990, p. 758), waar de betreffende passage  luidt: La gorgia di 

Mosè ringhiotte un fumo/di parole non dette, una a una. In dit gedicht wordt de tijd teruggedraaid. 
18 In dit voorbeeld bevat de PP nog een adverbiale bepaling: uiterlijk. Syntactisch schema: [Adv [PP]]PP. 
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bevindt op een plaats na het moment van spreken, dat samenvalt19 met de reference 

time;  de  afstand  tussen  moment  van  handeling  (A)  en  referentiepunt  (R)  wordt 

weergegeven door de tijdsuitdrukking. Schematisch: 

 

 

                                    R    drie dagen  A 

 

Het  is moeilijk om deze betekenis  in verband  te brengen met een andere betekenis 

van  over. Het  is  een  apart minisysteem  binnen  de  tijdsbepalingen. Deze  conclusie 

wordt versterkt door  contrastieve overwegingen: het  Italiaanse  equivalent,  fra  (tra) 

speelt bij geen van de andere betekenissen van over een rol.20 21 

   Toch wil ik een poging wagen. Vergelijk zin (a) het huis ligt 2 km over de brug en 

zin (b) De deadline voor mijn artikel is over drie weken. In (a) hebben we: een observator, 

die  bepaalt waar  het  pad  begint  (het  pad  voert  van  hem  af),  een  referentieplaats 

(landmark), namelijk de brug,  en  een  afstandsbepaling, die de  afstand  tussen  land‐

mark en te situeren object aangeeft, namelijk 2 km. In (b) hebben we: een observatie‐

punt, waar het tijdspad start (hier misschien het begin van het werk aan het artikel), 

een  referentiepunt:  altijd  het  heden;  en  een  duurbepaling  die  de  duur  tussen  het 

heden en de te situeren tijd aangeeft. Overeenkomst: pad, geïnterpreteerd als tijdpad; 

verschil: het  referentiepunt  is niet variabel, maar een constante  (het heden). Als de 

syntaxis parallel liep dan hadden we: ‘de deadline ligt drie weken over heden’, maar 

‘heden’ hoeft niet uitgedrukt  te worden, omdat het vanzelf spreekt. Drie weken over 

wordt dan vervangen door over drie weken.22 

 

De causatieve betekenis 

Voorbeeld: vol angst over den afloop van dit avontuur. 

De afloop van dit avontuur boezemt de persoon  in kwestie  (hier: Diks vader) veel 

angst  in.  Schema:  CAUS(x,y), waarbij  x meestal  een  gebeurtenis  aanduidt  (bijvoor‐

beeld: de afloop van een avontuur) en y een gevoelen (hier: angst). Ons corpus telt 12 

voorbeelden.  Als  we  de  uitdrukkingen  voor  y  doornemen  zien  we  dat  het  om 

adjectieven,  substantieven en werkwoorden kan gaan en dat ze alle  twaalf een ge‐

                                                 
19 Dat betekent dat het referentiepunt altijd in het heden ligt. De zin *Ik kwam u mijn besluit over drie 

dagen mededeelen is ongrammaticaal (tenzij in een indirecte rede: Hij zei (toen) dat hij me zijn besluit (nu) 

over drie dagen kwam mededeelen: het referentiepunt blijft het heden). 
20In dit geval wordt het stuk pad tussen heden en te situeren tijd vastgelegd door fra, dat normaal (in 

de betekenis ‘tussen’) twee vaste doorgangspunten heeft: hier het heden en het te situeren object. Ook 

hier is het vermelden van oggi overbodig, maar het speelt wel een rol in de keuze van het voorzetsel. 
21 De nevenvorm tra is historisch te herleiden tot het Latijnse trans, dat zelf met een van de ruimtelijke 

betekenissen van open overeenkomt. 
22 Voor de gelijkwaardigheid van NP over en over NP zie mijn hoofdstuk 11 over de diachronie van 

over. De parallellie tussen ruimte en tijd doet verwachten dat er in een vroeger stadium een constructie 

Het huis ligt over drie mijl mogelijk is geweest, een verwachting die uiteraard nog empirisch getoetst zal 

moeten worden (noot van 2010). 
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voelen  aanduiden.  Het  zijn  de  substantieven  angst,  berouw  en  blijdschap  (2x),  de 

adjectieven  ongerust,  tevreden,  verbaasd,  verrukt  en  verwonderd,  en  de werkwoorden 

zich  bekommeren,  zich verbazen  en  zich verheugen. Het werkwoord  zich  bekommeren  is 

hier een werkwoord van gevoelsuitdrukking, zoals mag blijken uit het voorbeeld: die 

huishuur zal wel  terechtkomen. Bekommer  je daar maar niet over. De betekenis van zich 

bekommeren is hier die van ‘bezorgd zijn’; het betreft dus inderdaad een gevoelen.23 

Een  lijst van  invullingen voor het element x geeft  tweemaal het woord gebeurtenis, 

eenmaal het synoniem voorval, eenmaal de afloop (van een gebeurtenis, namelijk Diks 

val uit een boom), eenmaal hetgeen dien avond gebeurd was. Soms wordt de gebeurtenis 

gepreciseerd  (de geboorte van  zijn  zoontje; het  blijde  feest), eenmaal gaat het over een 

antwoord, en driemaal over een  toestand: de huishuur  (d.w.z. de dreiging dat ze die 

moest  betalen),  Diks  plechtige  gebaar  en  indrukwekkende  kalmte,  en  (ongerust  over) 

Moeder, dat wil zeggen over het feit dat Moeder ziek is.  

  Deze betekenis heeft dus een duidelijke omschrijving: het  is gemakkelijk na te 

gaan  of  een  voorbeeld  hieronder  hoort.  In  het  Italiaans wordt  hier meestal  di  ge‐

bruikt. Het is mogelijk dat de causatieve betekenis afgeleid is van de hieronder vol‐

gende betekenis (onderwerp van gesprek). 

 

De betekenis ʹonderwerp van gesprekʹ 

Voorbeeld: daar de dokter al over eene operatie begon te spreken 

Werkwoorden van  communicatie zijn driewaardig: de actanten zijn de  spreker, de 

aangesprokene en het onderwerp van gesprek. Een voorbeeld waar ze alle drie aan‐

wezig zijn is het al eerder geciteerde: Daar wilde ik je juist eens over spreken. Als we in 

dit voorbeeld de voornaamwoorden oplossen via gegevens uit de contekst, krijgen 

we: de burgemeester wilde de veldwachter spreken over de wandaden van de jongens. 

  De actanten zijn  facultatief.  In de meeste voorbeelden ontbreekt de  aangespro‐

kene. De voorbeelden zijn spreken (3x), praten (2x), klagen (1x) en geen woord verspillen 

(1x).24  Naast de betekenis spreken, vinden we hier ook de betekenis van denken, in dit 

geval  tweewaardig  (er  is  geen  aangesprokene).  De  voorbeelden  bevatten  (erover) 

denken (2x) en haar oordeel (1x). 

  Ook deze categorie is vrij overzichtelijk. Het Italiaans heeft hier meestal di, maar 

ook wel su (vgl. pensarci su/sopra). Gunter Radden brengt deze categorie  in verband 

met wat hij noemt area (oppervlak). Het zou dus een abstractie zijn van het over dat 

we vinden in De voetballers verspreidden zich over het veld. Het onderwerp van gesprek 

is dus metaforisch gezien het terrein waarover het gesprek “gaat”; deze metafoor is 

erg plausibel en verklaart het gebruik van over of su. Voor di moet dan een andere 

verklaring gevonden worden. 

 

                                                 
23 Wanneer zich bekommeren de betekenis heeft van  ‘zich bezighouden met’ (hij bekommert zich om de 

kinderen), dan wordt het voorzetsel om gebruikt. 
24 Dit is een idiomatische uitdrukking die de waarde heeft van niet spreken. 
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Conclusie over over 

Als we alle  locale betekenissen van over onder een noemer zouden willen brengen, 

dan  zou die kernbetekenis  zeer  algemeen  zijn  en  zou de bijdrage van de  contekst 

moeilijk  formuleerbaar  zijn. Dat  is de  reden waarom  de  inhoud  van de  betekenis 

weergegeven is in een complex van kenmerken, die in verschillende mate aanwezig 

kunnen zijn en verschillende waarden kunnen hebben. ‘Aanwezig zijn’ betekent dan 

‘gerealiseerd worden  in  bepaalde  situatietypen’. De  situatietypen  zijn  hier  aan  de 

hand  van  voorbeelden  ontwikkeld.  Het  begrip  situatietypen  is  afkomstig  van 

Annette  Herskovits,  maar  wordt  in  verschillende  vorm  in  de  meeste  cognitieve 

theorieën gehanteerd.  

 

DEEL 2: WAT ZEGT HET WOORDENBOEK OVER OVER? 

In dit deel heb  ik drie woordenboeken gebruikt: de Hedendaagse  van Dale uit  1984 

(afgekort als HvD), het handwoordenboek Van Dale uit 1976 (afgekort als VD76) en het 

Woordenboek van de Nederlandsche Taal (afgekort als WNT), waarvan het artikel over uit 

1905 dateert. De 14 betekenissen van de HvD zijn genummerd als 0.1 tot en met 0.14; 

de 18 betekenissen die in VD76 onderscheiden worden zijn genummerd als betekenis 

1 tot en met betekenis 18; in het WNT worden drie lagen betekenissen onderscheiden, 

respectievelijk aangeduid met hoofdletters, cijfers en kleine  letters.  Ik heb alle bete‐

kenissen van het WNT weggelaten die op de een of andere manier als ouderwets ge‐

kenschetst worden  (ouderwets  in  1905!)  en  houd  er  dan  25  over,  die  ik  hier  laat 

volgen met de codes van het WNT en met zelfverzonnen voorbeelden, die naar mijn 

mening redelijk overeenkomen met de basisdefinitie van de betekenis: 

 
A1  De ballon zweeft over de stad 

A3  Ze aait de hond over zijn kop 

B1  Er gaat een schaduw over het weiland 

B2  Ik leg een schoon laken over de tafel 

B3  Ze staat over het wiegje gebogen 

D  Hij speelt over iedereen de baas 

F1a  De jongen loopt over de brug 

F1b  Ik reis naar Arnhem over Zutphen 

F1c  Een bootreis over zee 

F2  Een veerpont over de Schelde   

F3  Een streep dwars over het papier 

G  De inkomsten over de laatste drie maanden 

H1  Jan gaat over de verkoop 

H2  Waarover spraken zij? 

H3  Hij is verontwaardigd over de bankcrisis 

Ia  De polsstokspringer komt net over de lat 

Ib  De kogels vliegen over zijn hoofd 

Ic  De auto ging driemaal over de kop 

J1  Hij woont 10 km over de grens 

J2  (Over mij zat Judocus) 

J4  Ik zie je over een jaar weer 

K1  Het deeg kwam over de rand van de emmer 

K2  (vooral als samenstelling): overbeschermd 
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K3  kwart over vier 

  K4  Jan is over de zeventig 

 

Hierna bespreek ik de woordenboekinformatie, ingedeeld in de vier grote categorieën: 

ruimtelijk, temporeel, causatief en onderwerp van gesprek. 

 

2.1. LOC, oftewel de ruimtelijke categorieën van over. 

HvD  0.1 De  betekenis wordt  geformuleerd  als  ‘boven,  op  enige  afstand  in  boven‐

waartse richting’. Dit is een dubbele definitie: enerzijds een synoniem, anderzijds een 

geometrische  beschrijving,  die we  kunnen  samenvatten  in  de  kenmerken  [+supe‐

rioriteit, –contact]. Of hier van beweging sprake is wordt niet duidelijk. In het WNT is 

dit betekenis A1 met dezelfde omschrijving en daar wordt een onderscheid gemaakt 

tussen A1a:  terwijl men alleen aan de plaatsing  en niet aan  eene beweging denkt, en A1b: 

terwijl  inzonderheid  aan de  beweging wordt gedacht.  In de huidige  taal wordt voor de 

statische betekenis uitsluitend boven gebruikt. Een van de voorbeelden betreft  ‘over 

het  vuur  hangen’. Als  ik  die  combinatie  opvraag  bij Google,  dan  krijg  ik  9x  over, 

10.200x boven. Van die 9 over’s zijn er acht historisch (zie vb. 1), en één actueel (zie vb. 

2), maar in beide geciteerde gevallen zouden we de situatie ook kunnen zien als het 

resultaat van een beweging.  
 

(1) Als de rolpensen genaaid zyn dan moet men ze  in een groote ketel, met regen water, over 

het vuur hangen (De volmaakte Hollandsche keukenmeid, 1752). 

(2) Op deze manier kon  je de driepoot over het vuur hangen en met een touw waar een haak 

[...] aan hangt erboven laten bungelen (verslag over een schoolkamp van de Haagse pabo). 

Het geciteerde voorbeeld van Hooft (1626) ‘Hoogh over hen is hij gezeten’ (het gaat 

over God en de volken) zou eventueel tot deze betekenis gerekend kunnen worden; 

van  de  combinatie  ‘hoog  over  hen’  is  bij Google  geen  enkel  voorbeeld  te  vinden, 

tegen 42.000 voor ‘hoog boven hen’.  

De beide voorbeelden van de HvD zijn zij boog zich over het  ledikantje en haar handen 

zweefden over de  toetsen. Dit  tweede voorbeeld  is een aangepast  literair citaat, uit De 

familie Kegge van Hildebrand; de volle  tekst  luidt:  [Henriëtte]  trok haar handschoenen 

uit, en de  lieve handen zweefden over de toetsen. Dit  is een metafoor (want om klanken 

voort te brengen op de piano moet men de toetsen aanraken; dat is in conflict met de 

betekenis van zweven, zodat de interpretatie moet zijn: raakten de toetsen aan alsof ze 

zweefden). Waarschijnlijk is het een literaire metafoor van Hildebrand zelf.  

De  conclusie  kan  geen  andere  zijn  dan  dat  deze  betekenis  tegenwoordig 

uitsluitend dynamisch is. 

HvD 0.2 De superioriteit  is de algemene waarde die het WNT voor hoofdbetekenis A 

aanneemt: Over drukt uit dat  een voorwerp  (persoon of zaak) zich op  eene hoogere plaats 

bevindt dan een ander voorwerp. A wordt uitgesplitst in A1, [–contact], en A3 [+contact]: 
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zich bewegende op of  langs de oppervlakte van  iets.25 Het voorbeeld dat de HvD geeft  is 

‘over de grond kruipen’; het WNT voegt daar aan  toe dat deze betekenis het meest 

gecombineerd wordt met werkwoorden als  loopen, gaan, kruipen, glijden, klimmen, en 

dergelijke. Deze  opsomming  kan  gelezen worden  als  een  verzameling  van werk‐

woorden die het kenmerk [+beweging] bevatten. De VD76 geeft nog voorbeelden als 

het geld  rolt over de vloer, het zweet  liep over zijn gezicht, een koude  rilling  liep over zijn 

rug.26 Als we aannemen dat de centrale betekenis  levende wezens als subject heeft, 

dan gaat het hier om metaforische interpretaties. 

HvD 0.3 De betekenis wordt gedefinieerd als om uit te drukken dat  iets een oppervlakte 

geheel  of  gedeeltelijk  bedekt.  Het  cruciale  element  is  bedekken,  wat  zowel  contact 

veronderstelt als tweedimensionaliteit bij beide elementen. Het gegeven voorbeeld is 

een  kleed  over  de  tafel  leggen/spreiden.  Dezelfde  betekenis  vinden  we  in  VD76  als 

nummer 3 en in het WNT als betekenis B2. 

HvD 0.5 De betekenis wordt gedefinieerd als om uit te drukken dat men  iets passeert of 

van  iets gebruik maakt; als synoniem wordt via opgegeven. Voorbeelden zijn: over een 

brug  lopen; zij reed over Nijmegen naar Zwolle; zij communiceren over de mobilofoon;27  ik 

heb het over de radio gehoord. Deze betekenis komt overeen met betekenis 8 van VD76, 

die  gedefinieerd wordt  als:  om  uit  te  drukken  dat men  iets  passeert,  het  overgaat  of 

overvaart. Door de  technologische ontwikkelingen  is de definitie van HvD dus aan‐

gepast. Deze gevallen zijn de typische PAD‐gevallen. In termen van Jackendoff 1983 

bevatten  al  deze  voorbeelden  GO‐predicaten  (dat wil  zeggen  predicaten  die  het 

kenmerk  (beweging)  combineren  met  het  kenmerk  (richting))  en  deze  worden 

gecombineerd  met  een  argument  PATH.  Deze  definitie  correspondeert  met  alle 

gevallen die  in WNT onder de  letter F worden samengevat. De onderverdeling die 

het WNT maakt luidt als volgt (met de bovengenoemde zelfgemaakte voorbeelden): 

  F1a  De jongen loopt over de brug 

  F1b  Ik reis naar Arnhem over Zutphen 

  F1c  Een bootreis over zee 

  F2  Een veerpont over de Schelde 

  F3   Een streep dwars over het papier 

 

Deze indeling is niet geheel helder: het onderscheid tussen F1c en F2 is niet duidelijk; 

er  is nog een extra kenmerk aanwezig, dat  ik zou willen kenschetsen met de  term 

obstakel (de Schelde is een obstakel, de brug niet), terwijl de via‐gevallen een omweg 

suggereren. Dat betekent dat deze gevallen nog nader geanalyseerd zullen moeten 

                                                 
25 Op  de  oppervlakte  is  een  centrale  interpretatie  van  [+contact],  langs  de  oppervlakte  is  een  perifere 

interpretatie op grond van het pragmatische begrip tolerantie (zie hiervoor Herskovits). 
26 De combinatie ‘een koude rilling liep over ...’ geeft 459 hits bij Google (20.02.2010): naast rug ook lijf 

of  lichaam en armen, en het  fraaie voorbeeld Een koude rilling  liep over de collectieve ruggengraat van de 

generaals. De  uitdrukking  kan  aangevuld worden met  heen  of  omlaag.  Langs  is  hier  een  acceptabel 

synoniem voor over in 65 hits. 
27 Dit voorbeeld, dat in 1985 ongetwijfeld actueel was, lijkt nu verouderd te zijn; we gebruiken in 2009 

mobiel bellen of iets doen via mobieltje. 
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worden. Van belang is ook het verband met het domein  van de communicatie. 

HvD  0.8  De  betekenis  wordt  gedefinieerd  als  om  uit  te  drukken  dat  een  handeling 

plaatsvindt boven of langs iets heen. Als voorbeelden worden genoemd: een voet over de 

drempel zetten; een bal over de schutting werpen. Deze betekenis komt overeen met be‐

tekenis 12 van VD76, waarvan de definitie op dezelfde wijze begint (met ‘geschiedt’ in 

plaats van  ‘plaatsvindt’), maar dan gevolgd wordt door met het bijdenkbeeld van het 

komen aan de andere kant. Dit toevoegsel raakt weer het idee van een obstakel, en dus 

is het moeilijk dit betekeniscomplex te scheiden van het vorige. In het WNT betreft dit 

de gevallen genoemd onder categorie  I, namelijk  (opnieuw met zelfgemaakte voor‐

beelden): 

   
  Ia  De polsstokspringer komt net over de lat 

  Ib  De kogels vliegen over zijn hoofd 

  Ic  De auto ging driemaal over de kop 

 

Zowel  de  lat  als  zijn  hoofd  zijn  obstakels;  het  onderscheid  tussen  Ia  en  Ib  lijkt  te 

liggen in de relevantie van het kenmerk ‘aan de andere kant’ (dus de landingsplaats). 

Geval  Ic  is wat  Lakoff  de  betekenis  reflexive  noemt, waarin  focuselement  en  refe‐

rentie‐element samenvallen (over zichzelf).  

Bij deze betekenis zouden we ook WNT K1 kunnen voegen: 

   
  K1   Het deeg kwam over de rand van de emmer 

 

De K‐gevallen  betreffen  in het WNT  over  het  algemeen  een  exces. Maar  er  is  geen 

intrinsiek verschil tussen K1 en Ia; het enige is dat de beweging van horizontaal naar 

verticaal getransformeerd is. Dat deze beweging ongewenst is hangt af van de prag‐

matische overweging dat we het deeg liever in de emmer houden. 

HvD  0.9 De betekenis wordt geparafraseerd  als  aan  de  andere  kant  (VD76:  zijde)  van. 

Voorbeeld: hij werkt over de grens. Het gaat hier om het resultaat van een beweging: 

de  plaats  die men  bereikt  na  een  beweging  uitgevoerd  te  hebben.  Bij  VD76  is  dit 

betekenis 13, met dezelfde definitie. Het voorbeeld berust op WNT J1, waarvoor ik als 

voorbeeld gaf: Hij woont 10 km over de grens. 

HvD  0.13  (=VD76,  geval  7)  is  een  marginaal  geval,  alleen  aanwezig  in  enkele 

uitdrukkingen. Het  speelt zich af  in het domein van de  scheepvaart, met als voor‐

beeld:  (varen)  over  stuurboord  of  bakboord; de  betekenis  zou  ‘in de  richting  van’ 

zijn. Aangezien er geen andere voorbeelden genoemd worden, vermoed  ik dat we 

deze betekenis onder de vaste uitdrukkingen kunnen rangschikken; hij kan hier dus 

afvallen. 

HvD 0.14 In deze betekenis is over synoniem met tegenover; voorbeeld: zij wonen schuin 

over het stadhuis. Deze betekenis is niet mogelijk in mijn taalgebruik; hij zal wel Zuid‐

Nederlands zijn, gezien de voorname plaats die hij in het artikel van Dirk Geeraerts 

inneemt. Ik zal dit geval hier verder negeren; voor wie deze betekenis wel gebruikt, 

zal  er  een  facultatieve  uitbreidingsregel  aan  de  beschrijving moeten worden  toe‐

gevoegd. Het is betekenis 14 van VD76 en J2 voor het WNT; als voorbeeld kies ik een 
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zinnetje van Hendrik Conscience: over mij zat Judocus.28 

Het beeld dat de beschrijving van het ruimtelijke domein oproept, is tamelijk vaag; er 

worden impliciet of expliciet een aantal kenmerken genoemd zoals superioriteit, con‐

tact, beweging en richting. Verder onderzoek zal moeten uitwerken of deze catego‐

rieën bruikbaar zijn voor een bevredigende indeling van de voorbeelden. Niettemin 

is er duidelijk een ruimtelijk kader te bepalen waarin veel betekenissen van over een 

plaats vinden. Aannemende dat de grondbetekenissen van over in dit ruimtelijke ka‐

der zitten, kunnen we hiervoor een beschrijvingsmodel opstellen en dat met andere 

modellen vergelijken. Deze beperking  is ook gehanteerd door Geeraerts  in zijn ar‐

tikel ‘The Semantic Structure of Dutch over’,29 (zie de opmerkingen aan het begin van 

zijn artikel).30 

2.2. De niet‐ruimtelijke categorieën 

Behalve  de  ruimtelijke  categorieën  worden  in  de  woordenboeken  nog  andere 

categorieën  aan de  orde  gesteld, die  ik hier  kort noem met de  code die  ik  ervoor 

gebruik in mijn database en de corresponderende nummers van de HvD. Het zijn de 

temporele  categorie  (TEMP;  0.6  en  0.10),  de  causale  categorie  (CAUS;  0.7),  de 

onderwerp van gesprek‐categorie (ARG), de grensoverschrijdende (EXCES; 0.11), en de 

categorie van de overheersing (DOM; 0.12). Er is opnieuw een duidelijke continuïteit 

te  onderscheiden  van  WNT,  via  VD76  naar  HvD,  waarbij  het  WNT  probeert  de 

categorieën met een ruimtelijke te verbinden.  

 

 2.2.1. Over als voorzetsel van tijd 

Dit is categorie G van het WNT: ʹhet begrip van zich uitbreiden of uitstrekken over iets 

wordt ook toegepast op tijdʹ. Het eerste voorbeeld dat gegeven wordt  illustreert dit 

verband: Die registers  loopen over meer dan  twee eeuwen, waarin het werkwoord  lopen 

voor het afleggen van een periode wordt gebruikt. Hier hebben we dus een tijdspad. 

Dit voorbeeld wordt klakkeloos overgenomen door VD76 (9) en HvD (0.6). Soortgelijke 

voorbeelden zijn de begrooting over 1906 en inkomsten over de drie laatste kalenderjaren.  

Speciale  gevallen  die  in  het  verleden  worden  gesignaleerd  betreffen  de 

woorden dag en nacht, en maal en synoniemen, bijna altijd zonder  lidwoord.  In het 

verleden konden deze uitdrukkingen de hele periode betreffen, zoals in Gereyst, dan, 

oover nacht, en ʹs morghens in den Haaghe koomende (Hooft), waar we interpreteren: ʹde 

                                                 
28 Nog bij Couperus (Kleine zielen, deel I) zijn voorbeelden te vinden, zoals: Het kind zag van vader naar 

moeder. Zij zaten beiden over hem. 
29 Dirk Geeraerts, ‘The Semantic Structure of Dutch over’  Leuvense Bijdragen 81, 1992: 205‐230. 
30 Geeraerts begint met het  inperken van zijn  terrein. Hij zal het niet hebben over de  figurative and 

temporal  uses  (een  discussie  over  iets;  een  vergadering  over  drie  dagen). Het  gaat  alleen  over  de  echte 

prepositionele  gevallen, met  uitsluiting  van  de  bijwoorden  (de  pijn  is  over)  en  de  samenstellingen 

(overblijven, en dergelijke). Hij zal niet spreken over contrasten, bijvoorbeeld met boven, en hij maakt 

geen vergelijking met de Duitse en Engelse equivalenten. Verder zal hij alleen een analyse geven van 

de  referentiële  situaties  en  nog  geen  poging  doen  om  (clearly  determined)  betekenissen  te 

onderscheiden; hij laat in het midden of dat theoretisch gezien wel mogelijk is. 
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hele nacht doorʹ. Ook: Komt zo een weinigje na achten, dan zitten de ouwe  lui over tafel. 

Het betreft hier de hele duur van de maaltijd. Van dit alles is alleen de uitdrukking 

overdag overgebleven, dat nu niet meer de hele duur betekent, maar een tegenstelling 

met ʹs nachts aangeeft. 

De andere tijdelijke betekenis (het overschrijden van een tijdstip) wordt in WNT 

ondergebracht  onder  categorie  K,  die  betrekking  heeft  op  alle  gevallen waar  een 

grens wordt overschreden. Het betreft gevallen als  (VD76) het  is over vieren; een man 

van over de zeventig jaar; hij kwam lang over tijd thuis, en de idiomatische uitdrukking: 

zij  is  over  tijd.  Zoals  ik  hierboven  al  heb  aangetoond  betreft  het  hier  domein‐

veranderingen  ten opzichte van het  ruimtelijke  type  (200 meter) over de  rivier. Deze 

ontwikkeling  is onafhankelijk van de  eerder genoemde  temporele waarde. Anders 

gezegd, over de brug hoort tot twee ruimtelijke categorieën (hij loopt over de brug en hij 

woont over de brug) en elk van beide heeft zijn eigen temporele tegenhanger. 

Als netwerk hebben we dus niet Figuur 1, maar Figuur 2: 

 

Figuur 1                  over het hele jaar   

                       

over de brug                                   

                                                    over vieren 

 

Figuur 2 

            [‐EXT] hij loopt over de brug              over het hele jaar 

           

 

over [PAD]       

 

      [+EXT] hij woont over de brug                  over vieren   

             

2.2.2. Over als causale categorie 

In het WNT wordt van de beweging  langs het oppervlak van een zaak de volgende 

betekenis afgeleid:  ʺhet abstracte begrip van het doorloopen of behandelen van  iets 

en het bezig zijn met iets, waaruit weer andere opvattingen ontstaan. Dientengevolge 

geeft Over  in het algemeen eene betrekking  tusschen een ww.  (znw., bnw.) en een 

object te kennen, zonder dat het mogelijk is den aard van die betrekking in elk geval 

met  zekerheid  aan  te  wijzen.  De  bet.  van  Over  kan  hier  dus  naar  gelang  van 

omstandigheden  geparafraseerd  worden  met:  met  betrekking  tot,  aangaande,  ten 

opzichte van, met het oog op, naar aanleiding van, enz.ʺ Afdeling H van WNT deelt deze 

rubriek  in  in vijf paragrafen, waarvan de  laatste  twee verouderd zijn. De  eerste  is 

geen aparte betekenis, maar geeft de motivatie van de semantische regel: ʺDuidelijk 

komt de  beeldspraak nog uit  in de uitdr.  zijne  gedachten  over  iets  laten  gaan,  en 

gaan  (of  loopen)  over  een  onderwerp.ʺ  Hier  wordt  dus  een  semantische  regel 

voorgesteld op grond van het gebruik van hetzelfde werkwoord van beweging. Deze 

regel verbindt betekenis A3  (+  contact) met betekenis H. Mijn voorstel zou zijn om 
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deze  regel nog  te preciseren door de betekenis  ʹbedekkenʹ  (B2)  tot uitgangspunt  te 

nemen, dus een beweging van vlak over vlak.  

De precieze formulering van de beide bedoelde betekenissen legt de nadruk op 

de  werkwoorden  die  de  bepaling met  over  regeren.  De  betrokken  werkwoorden 

drukken  respectievelijk  ʹeen  werking  van  den  geest,  de  uiting  daarvan,  of  een 

voortbrengsel  van  die werkingʹ  en  ʹeen  gevoel  of  eene  gemoedsstemming,  of  de 

uiting daarvanʹ uit. In het eerste geval geeft de relatie ʹeen zich bezighouden met het 

objectʹ aan, in de tweede ʹhet causale verband ... tusschen eene zaak en die stemming 

of  uiting.ʹ  Ik  heb  deze  beide  betekenissen  respectievelijk  gekenschetst  als  ARG 

(onderwerp van gesprek) en CAUS (causale betekenis).  De artikelen in VD76 (10, resp. 

11) en HvD (0.4, resp. 0.7) behouden het verschil tussen de beide betekenissen, maar 

omdat ze de  toelichting achterwege  laten en alleen de parafrases geven, die elkaar 

grotendeels overlappen, maken ze niet goed duidelijk wat het verschil tussen beide 

is.  

 

2.2.3. Exces als categorie 

De formulering in HvD 0.11 is ʺom het overschrijden van een grens, tijdstip enz. uit te 

drukken: meer, groter, langer, verder dan enz.ʺ Deze formulering is afkomstig uit de 

algemene betekenis K van WNT, die daar verder uitgesplitst wordt in nogal hetero‐

gene  zin. Een  aantal voorbeelden  zijn hierboven al genoemd onder de  temporele 

betekenissen (§ 2.2.1). Andere voorbeelden die in de HvD vermeld worden zijn:  

   
de basketbalspeler is over de twee meter (lang);  
de thermometer staat over de veertig 
een man van over de zeventig (jaar oud) 

 

In  al  deze  gevallen  gaat  het  om  numerieke waarden.31  Bij  het  voorbeeld  van  de 

basketbalspeler hebben we een ruimtelijk PAD, dat in vertikale richting omgeklapt is. 

In  alle  andere  gevallen  verandert  het  domein  en  kunnen  we  een  abstract  PAD 

aannemen  in het bewuste domein. Het  tijdPAD  is maar een van de mogelijke voor‐

beelden van zoʹn domeinwisseling. In het financiële domein vinden we voorbeelden 

als het volgende (Google 19.10.2010): 
 

Bij  de  meest  uitgebreide  cameraʹs  [...]  kan  de  prijs  oplopen  tot  over  de  honderd  euro 

(www.besteproduct.nl) 

 

2.2.4. Heersen over als categorie 

Volgens het WNT is de categorie heersen over (mijn symbool DOM) een uitbreiding van 

superioriteit: ʺcategorie C: Uit het begrip van: zich boven iets (of iemand) bevinden, 

daarboven  geplaatst  zijn,  ontwikkelt  zich  dat  van:  de  meerdere  zijn,  de  macht 

                                                 
31  Zie  voor  de  lineaire  transformaties  van  2DIM  grens  in  1DIM  numerieke  waarde  mijn  artikel 

Grenswoorden,  hoofdstuk  20  van  deze  bundel,  pp.  397‐442, waar  veel  voorbeelden  van  numerieke 

waarden gegeven worden. 
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hebben,  enz.ʺ  In  de  VD76  wordt  dit  geformuleerd  als  ʹter  aanduiding  van  een 

betrekking  van meerdere  tot  mindere,  van  machthebbende  enz.ʹ,  met  voor‐

beelden  als:  over  deze  zaak heb  ik niets  te zeggen; geen mens zal verder baas over ons 

spelen;  heersen,  gebieden  over;  beschikken  over. Ook  de HvD  (betekenis  0.12)  geeft 

een keuze uit deze voorbeelden. De ontwikkeling die het WNT noemt  is voor 

de huidige  situatie niet voor de hand  liggend; we zouden dan  boven  en niet 

over  verwachten.32 Deze  categorie  is  eerder  af  te  leiden  van  een  ruimtelijke 

situatie object over vlak, dus een bedekkingssituatie.  

 

2.2.5. De gebruikte symbolen 

Stel dat we de indeling van HvD gebruiken als verzameling deelbetekenissen van de 

betekenis van over en een corpus analyseren met gebruik van deze categorieën. We 

zouden dan de cijfercode van HvD als attribuut van het voorbeeld kunnen gebruiken, 

en bijvoorbeeld in onze database bij de zin Uiterlijk over drie dagen kom ik u mijn besluit 

mededeelen in het veld ʹdeelbetekenisʹ de code 0.10 opnemen. Dat is onhandig, omdat 

we  dan  moeten  onthouden  welke  betekenis  hoort  bij  numerieke,  en  dus  niets‐

zeggende codes. Daarom prefereer ik een code te gebruiken die wel verwijst naar de 

betekenis;  ik  heb  hierbij  gezocht  naar  beknopte  formules, waarbij  het  niet  erg  be‐

langrijk is in welke taal de formules verwijzen naar een betekenis. Zo heb ik Neder‐

lands gebruikt bij de code PAD, omdat het Engelse PATH niet simpeler is, maar COVER 

geprefereerd voor het idee van ʹbedekkenʹ, omdat het kernachtiger is; verderop zal ik 

AGAIN verkiezen boven OPNIEUW, omdat het korter is. Voorlopig gebruik ik de volge‐

de codes voor de betekenissen van HvD: 

 
 

                                                

0.1  PAD –CONT        0.8  PAD OBST 

  0.2  PAD +CONT        0.9   PAD TRANS 

  0.3  COVER          0.10  TEMP TRANS 

  0.4  ARG          0.11  EXCES 

  0.5  PAD VIA         0.12  DOM 

  0.6  TEMP PAD        0.13   marginale categorie 

  0.7  CAUS          0.14  PAD OPPOS 

 

Hierbij staat CONT mnemonisch voor contact, ARG voor argument oftewel onderwerp 

van gesprek, OBST voor obstakel, TRANS voor overkant, DOM voor dominance oftewel 

beheersing en OPPOS voor opposite oftewel tegenover. De rest zal wel duidelijk zijn. 

In het vervolg van dit hoofdstuk zullen de categorieën aangepast worden. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
32 Boven komt  inderdaad wel voor  in dominantiesituaties, zie boven  iemand  staan of baas boven baas. 

Wat  precies  het  verschil  is  tussen  deze  beide metaforische  regels  kan  ik  op  dit moment  nog  niet 

aangeven. 
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DEEL 3: CUYKENS EN GEERAERTS OVER OVER 

3.1. Over bij Cuykens 

Hubert Cuykens geeft een analyse van het ruimtelijke over in hoofdstuk 6.4 van zijn 

dissertatie.33 Hij begint met te stellen dat het Nederlandse over ‘largely similar’ is met 

zijn Engelse tegenhanger.34 Hij onderscheidt 13 ruimtelijke betekenissen van het Ne‐

derlandse over. Ze worden hier kort opgesomd. 

1. Het vliegtuig vloog over de  stad. x volgt een pad waarvan een bepaald, beperkt en 

niet extreem stuk boven y  ligt en van de ene grens naar de andere grens gaat. Het 

verschil met boven is: boven geeft alleen maar higher than aan; over ook verband met y. 

Deze  formulering  is de  typische Lakoff‐formulering voor het Engelse over; hij geldt 

niet voor het Nederlands. 

2.  Idem, maar het pad  begint  ergens  boven  y  en  eindigt  ook  ergens  boven  y. Het 

betreft hier het onbegrensde  (unbounded)  over. Het  is  een  categorie die  in HvD niet 

voorzien is. 

3. y is niet 2DIM, maar kan ook een punt zijn.  

  Deze drie betekenissen delen de  informatie  ‘above and across’.35 Cuykens wil 

niet onderscheiden tussen een concreet pad en een ‘mental’ pad. Er treedt vervolgens 

een transformatie op naar uses in which x’s path coincides with y. Dat betekent dus de 

toevoeging van een kenmerk [+contact]; bij Cuykens geformuleerd als ‘across a 2DIM 

surface’. Deze transformatie heeft drie varianten: 

4. x volgt een pad van het ene eind van y tot het andere. Hij liep over het Marktplein; de 

bal rolde over de vloer; Jezus wandelde over het water. Dit is een begrensd over, waarbij de 

uiteinden van y de grenzen vormen. De voorbeelden zijn niet scherp genoeg om deze 

betekenis te forceren; in De bal rolde over de vloer is het zelfs waarschijnlijk dat niet de 

hele breedte van de vloer bedoeld is. 

5. x volgt  een  tamelijk  rechtlijnig pad binnen y. Deze betekenis voert het kenmerk 

ʺrechtstreeksʺ in. 

6. y wordt gezien als een obstakel. Hannibal trok over de Alpen; hij klom/sprong over de 

muur; hij  sprong  over de  sloot; hij  liep  snel  over de  straat. Vanuit 6 komen we  tot  een 

nieuwe betekenis: 

7. waarin  x  ligt  aan het  eind van  een mental  path, dat begint bij de waarnemer  en 

eindigt aan de andere kant van het obstakel: hij woont over de brug/de heuvel/de bergen/ 

de  rivier/de  grens.  Van  deze  betekenis wordt weer  een  nieuwe  betekenis  afgeleid, 

namelijk: 

8.  waarbij  x  aan  het  eind  ligt  van  een  mental  path  dat  begint  bij  y  en  over  een 

denkbeeldig  obstakel  naar  x  toe  beweegt.  (Synoniemen  tegenover;  Engels:  opposite, 

                                                 
33 The Semantics of Spatial Prepositions  in Dutch, Antwerpen, 1991. Over wordt behandeld op pp. 271‐

283. 
34 Dit is zo in strijd met mijn eigen conclusies, dat het zinnig is om zijn argumenten voor deze mening 

op te sporen. 
35 Dit  is de definitie van Lakoff, die Cuykens’  grote voorbeeld  is. Zie voor de  theorie van Lakoff 

Brugman & Lakoff 1988. 
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facing, across from). Het restaurant over het museum; aan tafel zat ik over Piet. 

9. een transformatie waarbij de above‐kant wordt geactiveerd; x volgt niet langer een 

pad, maar ligt boven een 2DIM eenheid (een vlak), of 

10. idem boven een punt. 

  Een  drastische  transformatie  van  de  across  betekenissen  levert  de  covering 

betekenissen  (11‐13) op, die met elkaar gemeen hebben dat x met y samenvalt  (dus 

[+contact]) en dat y een 2DIM vlak is.  

11.  In  deze  betekenis wordt  vlak  y  door  vlak  x  overdekt.  Voorbeelden:  het  deken 

[Vlaams voor de deken of misschien het tafelkleed] ligt over de tafel; het deksel ligt over de 

put; de haarlok hangt over zijn voorhoofd. 

12. In deze betekenis overdekt een verzameling punten vlak y: hij heeft sproeten over 

heel zijn gezicht; de truien hingen over heel de wand.36 

13. In deze betekenis gaat er een verspreid pad over een vlak. Zij  liepen over heel het 

voetbalveld;  de  vliegen  kropen  over  heel  de  kast.  Deze  betekenis  voert  het  kenmerk 

ʺverspreidʺ in. 

Als ik probeer de categorieën van Cuykens te vergelijken met die van de HvD 

dan krijg ik de volgende lijst:  

 
1.  PAD ACROSS 

2.   PAD ONBEGRENSD 

3.   pragmatische variant van PAD ACROSS 

4.  PAD ACROSS BEGRENSD 

5.  PAD RECHT 

6.   PAD OBST        = HvD 0.8 

7.  PAD EXT TRANS        = deel van HvD 0.9 

8.   PAD OPPOS        = HvD 0.14 

9.  PAD –CONT        = HvD 0.1 

10.  pragmatische variant van PAD –CONT 

11.  COVER          = HvD 0.3 

12.  pragmatische variant van COVER 

13.   PAD SPREID 

 

In vergelijking met de categorieën van HvD moeten we de categorieën PAD RECHT en 

PAD SPREID toevoegen. Cuykens heeft het niet over PAD VIA. In de tegenstelling tussen 

PAD  TRANS  en  PAD  OPPOS wordt  de  positie  van  de waarnemer  toegevoegd.  HvDʹS 

categorie 0.2  (PAD +CONT) wordt een soort supercategorie, waarbinnen de categorie 

PAD ACROSS wordt onderscheiden, voor de  tegenhanger PAD ALONG wordt nog een 

extra  kenmerk  [±BEGRENSD]  ingevoerd.  De  categorie  van  de  verzameling  punten 

(Cuykens 12) zou ik liever als pragmatische extensie van COVER willen beschouwen. 

 

 

 

                                                 
36 Ik geef een Noordnederlands voorbeeld: stopcontacten over de hele muur. Het verschil zit hem in de 

syntaxis van heel. 
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3.2. Over bij Geeraerts 

Het  artikel  van Geeraerts  1992  over  over  geeft  een  eigen  classificatie  van de  voor‐

beelden, maar bedt die  in  in een  theoretische beschouwing over zijn methodologie. 

Geeraerts zet zich af tegen de indeling van Cuykens (1991), die hij synthetisch noemt, 

tegenover zijn eigen benadering, die analytisch genoemd wordt. Met synthetisch be‐

doelt hij dat Cuykens  voor  iedere  betekenis  een  bundel  kenmerken  opstelt  en het 

daar  bij  laat;  er wordt  geen  poging  gedaan  om  de  betekenissen  onderling  te  ver‐

binden.37  Dit  komt  volgens  Geeraerts  doordat  de  cognitieve  benadering  vooral 

geboeid  is door de opvallende  (salient) centrale voorbeelden en niet zozeer door de 

perifere  extensies  daarvan.  Hij  pleit  daarom  voor  een  volledige  registratie  (full 

coverage) van alle gebruiksmogelijkheden en meer aandacht voor de processen die tot 

de perifere voorbeelden leiden.38 

  Geeraerts  stelt  dat  het moeilijk  is  om  te  onderscheiden  tussen  betekenisver‐

schillen  en  referentiële vaagheid. Als  test voor betekenisverschillen hanteert hij de 

dubbelzinnigheidstoets:  als  een  zin meer  interpretaties  kan  hebben  die  elkaar  uit‐

sluiten dan hebben we  te maken met verschillende betekenissen. Hij  illustreert dit 

principe met het voorbeeld Waldemar  fietst  over de  lijn, dat voor hem drie  interpre‐

taties kan hebben: ‘Waldemar overschrijdt de lijn’ (hij rijdt bijvoorbeeld van het fiets‐

pad naar de  rijweg),  ‘Waldemar  rijdt precies over de  streep’  (bijvoorbeeld om  een 

politieagent  te  laten zien dat hij nuchter  is), of  ‘Waldemar rijdt aan de andere kant 

van de lijn’ (hij kan bijvoorbeeld een verbod gekregen hebben om op straat te rijden 

en zijn vriendjes constateren dat hij het verbod overtreedt en roepen verontwaardigd 

‘Waldemar fietst over de lijn’). Dit laatste voorbeeld strookt niet met mijn eigen taal‐

gebruik, waarin alleen ‘aan de andere kant van de lijn’ acceptabel zou zijn, maar dat 

doet aan het betoog niet af.  

Bij het opstellen van een structuur voor de betekenis van over hanteert hij drie 

criteria.  Dat  zijn  de  verschillende  ruimtelijke  configuraties  tussen  focuselement 

(trajector of tr) en referentie‐element (landmark of lm), aard van de beweging en aan‐

wezigheid van contact tussen tr en lm. De ruimtelijke configuraties zijn die welke in 

het Waldemar‐zinnetje aanwezig waren; ze worden  in het schema hieronder weer‐

gegeven door de Engelse equivalenten: across, on and along en at  the other  side. Qua 

aard  van  de  beweging worden  drie mogelijkheden  onderscheiden,  namelijk  (real) 

motion,  fictive  motion  en  zero  motion.  Onder  fictive  motion  worden  resultaten  van 

beweging beschreven  (Jackendoff’s Extent mode) en ook bijvoorbeeld de beweging 

van  een blik,  zero motion  lijkt vooral de  covering  senses  te  omvatten. Contact wordt 

gezien  als  een  binair  feature  dat  alle  combinaties  van  de  eerste  twee  kenmerken 

bestrijkt. De interactie van deze criteria is af te lezen uit het volgende schema, waarin 

                                                 
37 Dit is niet juist, want er worden links tussen opeenvolgende categorieën voorgesteld, maar het ziet 

er allemaal nogal ad hoc uit.  
38  Deze  aanpak  wordt  mijns  inziens  gegarandeerd  door  de  benadering  van  Herskovits  die  een 

verschil maakt tussen use‐types en pragmatische factoren.  
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de cijfers verwijzen naar de voorbeeldzinnetjes die erna volgen (nummering volgens 

Geeraerts’  artikel).  Hij  heeft  alle  combinaties  ondergebracht  in  het  onderstaande 

schema en voorbeelden  toegevoegd die de combinaties van  features  illustreren. De 

enige combinatie die uitgesloten  is  is die tussen at the other side en [+contact]. Bij on 

and  along  [+contact] wordt  nog  een  verdere  onderverdeling  gemaakt  volgens  het 

criterium aard van het landmark (lijn of vlak). Hierbij wordt ervan uitgegaan dat de 

markt waar de genoemde Engelram over kuiert een  inherente richting heeft en niet 

een obstakel is waar hij overheen (across) moet wandelen.39 

 

Schema: 

 
          MOTION     FICTIVE MOTION    ZERO MOTION  

+contact  ‐contact  +contact  ‐contact  +contact  ‐contact 

[1]across          7         8         9       10        11       12 

[2]on and along      13,14        15        16       17        18       19  

[3]at the other side          20         21         22 

 

Voorbeelden: 
 

7     De bal rolt over de lijn 

8     Het vliegtuig vliegt over de stad (to the next one) 

9     Er liep een rode streep over het woord verantwoort [vanwege de foute spelling] 

10   De spoorlijn loopt over de rivier 

11   De deken hangt over de schutting 

12   Er hangen donkere wolken over de stad 

13   Engelram kuiert over de markt 

14   Olfert rijdt over de lijn 

15   Het vliegtuig cirkelt over de stad 

16   Condensatiestrepen lopen kriskras over de blauwe lucht 

17   Ermingards blik dwaalde over het blad 

18   Er ligt een armoedig kleedje over de vloer 

19   Een dunne streep mist hangt over de rivier 

20   Over de rivier exerceerde de vijandelijke militie 

21   Over de rivier loopt een rij bomen langs de beek 

22   Dordrecht ligt over de Moerdijkbrug40 

23   Over de brug hangt een ballon41 

                                                 
39 In dit laatste geval moet 14 ook in het vakje links boven naast 7 staan; de zin is dan dubbelzinnig. 

Als deze drie  criteria  gebruikt worden  om  betekenissen van  elkaar  te  onderscheiden dan volgt de 

dubbelzinnigheid  onmiddellijk uit de  formules;  het  is dan  niet mogelijk  om  zin  14  te  zien  als  een 

voorbeeld van referentiële vaagheid, in die zin dat de tekst niet duidelijk maakt hoe (dat is, langs welk 

pad)  Engelram  over  de  markt  kuiert.  Hetzelfde  probleem  treedt  op  bij  het  verplichte  kenmerk 

[±contact]: het schema van Geeraerts sluit de mogelijkheid uit dat we in het midden laten of er al of 

niet contact optreedt. 
40 De randstedeling heeft onmiddellijk door dat het kenmerk  [standpunt van de waarnemer]  in dit 

schema  ontbreekt.  Voor mij  als  inwoner  van  Hengelo  doet  zich  hetzelfde  probleem  voor  in  het 

zinnetje Wilp ligt over de IJsel. Het is ook duidelijk dat bij de naamgeving van de provincie Overijsel de 

naamgever in de bisdomzetel Utrecht woonde. 
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Naast de drie genoemde ruimtelijke configuraties herkent Geeraerts nog drie andere 

relaties, namelijk: 

4) x  ligt aan het eind van een virtueel pad dat vanuit y  in rechte  lijn over een open 

ruimte loopt. Voorbeeld: hij woont over het museum. 

5) x bevindt zich boven y, binnen de  ruimtelijke grenzen van y. Voorbeeld: de ketel 

hangt over het vuur.  

6) x omringt y.42 Voorbeeld: er ligt een krans over het standbeeld. 

Alle  drie  extra  relaties  ontbreken  in mijn  eigen  taalgebruik.43  Voor  4  gebruik  ik 

tegenover, voor 5 boven en voor 6 om.  

  Geeraerts maakt nog een aantal ‘additional remarks’, die zich voor mij vertalen 

als pragmatische  indicaties.  In de eerste plaats zijn de preciseringen van de dimen‐

sies van x en y (object, line and point: ‘volume’, ‘lijn’ en ‘punt’; ‘vlak’ mist in het rijtje) 

subjectieve kwesties (a matter of perspectival construal, een kwestie van hoe je tegen de 

figuur aankijkt). De bovenkant van de  schutting  is over het algemeen  een  lijn, be‐

halve voor een heel klein insect; dat is een kwestie van beloopbaarheid (treadability) 

van de bovenkant. Ten tweede: terwijl lijnvormige landmarks een richting opleggen 

aan de betekenis, kan de beweging bij vlakvormige  landmarks alle kanten op gaan 

(er is zelfs sprake van doelloos zwerven of verlies van orientatie). Ten derde worden 

niet‐verbonden  eenheden  beschouwd  als  enkele  landmarks,  bijvoorbeeld  een  rij 

bomen  kan  gezien worden  als  een  lijnvormig  landmark.  Ten  vierde  zijn  er  prag‐

matische effecten in de gevallen waarin de tr het lm bedekt; het verschil tussen een 

kleedje over de tafel en een kleedje op de tafel is heel subtiel en houdt verband met 

allerlei variatie in de relatieve afmetingen van de beide objecten. 

  Geeraerts bespreekt vervolgens de prototypische effecten in de structuur van de 

woordbetekenis. Deze  spelen  niet  alleen  op  het  niveau  van  de  afzonderlijke  bete‐

kenissen, maar  ook  op  de  onderlinge  relatie  tussen  de  betekenissen  zelf. De  ver‐

schillende betekenissen hebben niet hetzelfde ‘structurele gewicht’. Betekenissen 4, 5 

en 6 zijn  intuïtief gezien minder overheersend. Geeraerts noemt drie criteria die  in 

dezen een rol spelen: de centrale positie van een betekenis, beperkingen  in de con‐

teksten  en  het  bestaan  van  alternatieven. De  centrale  positie  speelt  een  rol  bij  de 

relatie tussen betekenissen 1, 2 en 3: aangezien 2 en 3 onafhankelijk van elkaar van 1 

afgeleid kunnen worden heeft 1  een  centraler positie. Wat de  contekstbeperkingen 

aangaat  is 3 duidelijk beperkter: het  is niet te combineren met [+contact]: het wordt 

daarom een gemarkeerde betekenis genoemd  (die vanwege de gemarkeerdheid af‐

geleid moet worden  van  een  ongemarkeerde  betekenis  zoals  1). Het  punt  van  de 

                                                                                                                                                         
41 Met 22 en 23 probeert hij de tegenstelling [±contact] te activeren, die normaal in [3] uitgesloten is, 

tenminste  in  de  lezing  van  over  de  brug  als  voorbij  de  brug. De  andere  lezing  van  over  de  brug  is 

uiteraard identiek aan geval 12. 
42 Dit is mijn beknopte en benaderende formulering voor ‘circularly encapsulating x, extending from 

one side of x to the other by going round x. 
43 Misschien dat  sommige voorbeelden van  geval  6 wel  acceptabel  zijn;  ik  ben hier niet helemaal 

zeker van mijn intuïties. Hoe dan ook zijn ze marginaal. 
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alternatieven wordt uitgedrukt in de slogan ‘semasiological centrality is reflected by 

onomasiological  dominance’,  wat  betekent  dat  hoe  meer  een  betekenis  van  een 

woord  centraal  ligt,  des  te meer  dat  bepaalde woord  in  die  betekenis  domineert; 

anders gezegd;  in perifere betekenissen  is het gemakkelijker om uit  te wijken naar 

andere woorden. Dat wordt geïllustreerd met betekenissen 4, 5 en 6: voor elk van de 

gegeven voorbeelden zijn er alternatieve voorzetsels beschikbaar en vaak klinken die 

alternatieven natuurlijker. De  alternatieven die Geeraerts noemt zijn  juist de voor‐

zetsels die  ik zelf exclusief zou gebruiken. Voorbeeld:  over de brug hangt  een ballon: 

Geeraerts noteert dat aan de andere kant van voor hem natuurlijker is.44  

  De indeling van Geeraerts kan als volgt ingepast worden in de categorieën die 

we tot nog toe ontwikkeld hebben: 

1.  De  ruimtelijke  configuraties  van  Geeraerts  komen  overeen met  de  categorieën 

ACROSS, ALONG en TRANS. 

2. De aard van de beweging komt ruwweg overeen met de categorieën PAD, EXT en 

COVER, al worden onder EXT ook metaforische ontwikkelingen begrepen. 

3. Het derde criterium is het binaire kenmerk [±CONT]. 

  In  de  tweede  additional  remark  wordt  opgemerkt  dat  het  kenmerk  [±SPREID] 

afhankelijk is van y = vlak. 

  Ik  heb  in  het  voorgaande  de  dubbelzinnigheidstoets  voor  het  onderscheiden 

van  betekenissen meermalen  toegepast. Voor  het  vervolg  noteer  ik  ook  de moge‐

lijkheid om meer of minder centrale betekenissen te onderscheiden aan de hand van 

de criteria: centrale positie in de formulering van semantische regels, het opgetreden 

van  contekstbeperkingen,  en  het  voorkomen  van  alternatieven.  Ten  slotte  heb  ik 

ergens genoteerd dat Geeraerts zelfs eraan twijfelt of het wel mogelijk is systematisch 

betekenissen te onderscheiden: hij laat de mogelijkheid open dat dit een illusie is. Ik 

deel dit  scepticisme en vertaal het  in de positie dat het onderscheiden van beteke‐

nissen afhankelijk is van het doel dat men heeft. Is het onderscheid contrastief, dan is 

een  scherper  onderscheid  in betekenissen nodig,  omdat  zelfs minimale verschillen 

kunnen resulteren in een andere keuze.45 

 

3.3. De betekenissen van het Nederlandse over 

Ik zal nu proberen mijn eigen visie op de waarden van over te geven. Ik doe dit in 18 

punten,  die  een  soort  van  algemeen  kader  vormen  voor  de  omschrijving  van 

situation‐types, en waaruit we kunnen putten voor het definiëren van use‐types en dus 

deelbetekenissen. 

                                                 
44 Voor mijzelf  is over  in deze betekenis uitgesloten; de zin  is alleen  interpreteerbaar  in de covering 

sense, met een heel klein bruggetje en een enorme ballon (bijvoorbeeld een bruggetje in Madurodam 

met een echte ballon erover). 
45 Dit punt kan geïllustreerd worden aan de Engelse equivalenten van over  in de categorie ARG, zie 

afdeling 7. Binnen het Nederlands lijkt het niet nodig te zijn te onderscheiden tussen spreken over en 

denken over, maar ze worden wel verschillend vertaald.  
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Punt  1: De  kernbetekenis  van  over  is  PAD(x,y), waarbij  PAD  een  gerichte  beweging 

aanduidt, x het focuselement is dat die beweging uitvoert en y het referentie‐element 

is  ten opzichte waarvan x de beweging uitvoert. Bovendien  is x hoger dan y. Deze 

beide kenmerken  (PAD plus superioriteit) zijn essentiëel voor de betekenis van over, 

dat daardoor  semantisch  gezien  een  complex  voorzetsel  is. Op  het niveau  van de 

kernbetekenis staat het  in oppositie tot op (waar alleen superioriteit aanwezig  is, en 

onder, waar beide kenmerken ontkend worden. 

Punt 2: Ten opzichte van y kan de beweging across of on and along zijn. Dit kunnen we 

formuleren als een binair kenmerk [±across]. De combinatie van de beide kenmerken 

uit punt 1 en de keuze voor [+across] levert Lakoffʹs kernbetekenis voor het Engelse 

over op, namelijk ʹabove & acrossʹ.46 

Punt 3: De richting van het pad kan worden vastgelegd door het noemen van punten 

die  het  pad moet  passeren, waarvan  de  belangrijkste  zijn  het middenpunt  en  de 

eindpunten. 

Punt 4: Een pad  is begrensd  indien de eindpunten vastliggen, onbegrensd als ze  in 

het midden worden gelaten. 

Punt  5:  Een  pad  is  voltooid  wanner  de  eindpunten  bereikt  worden,  onvoltooid 

wanneer  de  eindpunten  slechts  streefpunten  zijn.  (Dit  is  Jackendoffs  tegenstelling 

tussen de kenmerken TO en TOWARD). 

Punt 6: y heeft dimensie:   0DIM (hij reist over Zutphen) 

        1DIM (hij loopt de grens over)   

        2DIM (hij loopt over de markt) 

        3DIM (hij springt over de muur) 

Zoals  ook Geeraerts  zegt,  is  dimensie  een manier  om  de  ruimtelijke  elementen  te 

zien.  In De ballon drijft over Zutphen wordt Zutphen gezien als vlak,  in Hij reist over 

Zutphen  (over = via) wordt Zutphen gezien als punt.  In de 3DIM gevallen  is sprake 

van een obstakel dat hoogte heeft. In het geval van een muur zal vaak alleen breedte 

en hoogte een rol spelen; ik beschouw dit als een 3DIM obstakel waarbij de dimensie 

lengte irrelevant is geworden. Een muur waar iets overheen geplakt wordt is daaren‐

tegen een 2DIM vertikaal vlak (een vlak dat door een transformatie gekanteld is). 

Punt 7: x heeft dimensie (de covering gevallen). De ongemarkeerde voorbeelden van 

COVER betreffen vlak op vlak; andere gevallen beschouw ik als extensies daarvan. 

Punt 8: Het kenmerk [±contact] kan gemarkeerd zijn; dan is het binair (wel/niet). In 

Jezus liep over het water was er [+contact] (althans dat werd in het fictionele universum 

van de Evangelies aangenomen); in Bleriot vloog over het Kanaal was er [–contact]. Ik 

neem aan dat [±contact] een facultatief kenmerk is, zodat voor situaties waarin geen 

uitspraak over contact gedaan wordt het kenmerk irrelevant is. 

Punt 9: Er is een gemarkeerd kenmerk [–rechtstreeks]. De ongemarkeerde situatie is 

dus  [+rechtstreeks]. De gemarkeerde  situatie  is  een  afwijking van de  rechtstreekse 

                                                 
46 Deze  beide kenmerken  kunnen  los  voorkomen,  zoals  in Nijhoffs versregel:  ʹde wolken  schoven 

boven ons voorbijʹ. Willen we ze hier combineren, dan zouden we krijgen:  ʹde wolken schoven over 

ons heenʹ. 
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beweging;  als we  het  kenmerk  positief willen  formuleren  zou  het  [+met  omweg] 

kunnen zijn. 

Punt  10:  Er  is  een  gemarkeerd  kenmerk  [+verspreid],  dat  aangeeft  dat  er  meer 

bewegingen  in  verschillende  richtingen  zijn.  Dit  is wat we  eerder  area  genoemd 

hebben. 

Punt 11: Er  is een domeinverandering, waarbij een concrete beweging verandert  in 

een  extensie47 (Jackendoffʹs Extent mode).Voorbeeld: de brug ligt over de rivier. 

Punt 12: Er zijn domeinverschuivingen, waarbij de beweging van een concreet object 

verandert in een abstracte beweging. Voorbeelden zijn: een blik, geluid, en mogelijk 

nog andere domeinen. Ook Jackendoffʹs possessive mode is zoʹn domein‐verschuiving 

(deze komt voor in samenstellingen als overhandigen). 

Punt 13: Er zijn allerlei  combinaties van domeinen mogelijk, bijvoorbeeld gevallen 

waarbij de plaats van de waarnemer van belang is. In het domein van de blik (van de 

waarnemer) speelt het kenmerk [+across] een rol. In een voorbeeld als Hij woont over 

de rivier wordt de blik van de waarnemer gecombineerd met de extent mode. 

Punt 14: De temporele waarden zijn ook domeinverschuivingen, maar met een 0DIM 

referentie‐element: x, de tijdslijn passeert y, een tijdstip. Hierbij is tijd een specificatie 

van  een abstracter domein, namelijk dat van de meetbare elementen: temperaturen, 

rangenstelsels, en financiële domeinen behoren hier ook toe. Dit geldt ook voor alle 

vormen van EXCES.  

Punt 15: De metaforische basis van de ARG‐waarde  is y  is een vlak, met  [+contact]; 

een gesprek ʹgaat overʹ een terrein. 

Punt  16: De metaforische  basis  van  de  DOM‐waarden  is  een  COVER‐situatie met  [–

contact].  

Punt  17: De CAUS‐waarden  zijn  abstracte domeinen waarin  x  en  y, die  in  concrete 

domeinen voorwerpen met dimensie weergeven, vervangen worden door respectie‐

velijk een gebeurtenis en een gevoelen. 

Punt  18:  Bij  de  samenstellingen  kan  het  prefix  over  de  aspectuele  waarde  van 

herhaling weergeven  (deze waarde  komt  ook  voor  bij  het  Engelse  over  and  over, 

waarvan we nog een Nederlands equivalent zullen tegenkomen). 

Met deze 18 punten kunnen we vermoedelijk alle voorkomens van over  in het 

huidige  Nederlands  vangen.  Ze  geven  waarschijnlijk  voldoende  precisie  om  dit 

taalsysteem af te zetten tegenover verwante taalsystemen, zowel synchroon (bijvoor‐

beeld tegenover het Engels, zie de latere delen van dit hoofdstuk, of tegenover locale 

varianten  van  het  Nederlands)  als  diachroon  (de  huidige  tegenover  de  vroegere 

fasen van de beide talen, zie hoofdstuk 11). Ze zullen getoetst worden in de volgende 

delen, die ze confronteren met verschillende corpora. 

 

 

                                                 
47 De Nederlandse  term extensie staat zowel voor extension (uitbreiding van een centrale betekenis) 

als voor extent  (Jackendoffʹs Extent mode of Geeraertsʹ  fictive movement). Als deze dubbele betekenis 

verwarring oplevert, zal ik respectievelijk de termen uitbreiding en extent gebruiken. 
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DEEL 4: ZELFS JIP EN JANNEKE HEBBEN EEN RIJK GEBRUIK VAN OVER 

In dit hoofdstuk wil  ik opnieuw de  relatie  tussen een woord, namelijk over, en het 

gebruik  in  teksten aan de orde stellen. Als  inleiding neem  ik een eenvoudige  tekst, 

namelijk het eerste deel van  Jip en  Janneke, en kijk hoe het woord over  in die  tekst 

gebruikt wordt. De tekst beschrijft het universum van kleuters uit de jaren vijftig en 

is  in  principe  toegankelijk  voor  alle  sprekers  van  het Nederlands  van  die  jaren.48 

Toch is de kennis van over die hij vereist al behoorlijk gecompliceerd. In dit deel wil 

ik nagaan wat je allemaal moet weten over over om deze tekst te kunnen hanteren. 

  Een  tekst  bevat  een woordcorpus  dat  telbaar  is.  De  hele  tekst  bevat  15.250 

woorden,49 waarvan  er  1615  unique  words  zijn,  dat wil  zeggen woordvormen  die 

formeel van elkaar verschillen. Word Counter telt 16 voorkomens van de woordvorm 

over.  Zoals Alinei  1975  zegt  zijn woordvormen  (series  letters  tussen  twee  spaties, 

waarbij in Word Counter de leestekens verwaarloosd worden) de enige gegevens die 

statistisch bruikbaar zijn. Ik stel daarom als tekstfrequentie vast dat over de frequen‐

tie  16/15250  heeft, wat  herleid  tot  een miljoen woorden  een  frequentie  van  1049 

(F1049) inhoudt.50 

   Onder  de  voorzetsels  staat  het  in  de  elfde  positie,  na  de  eenlettergrepige 

voorzetsels op 156, in 139, van 110, naar 97, aan 79, uit 59, te 51, voor 50, om 48 en bij 45; 

het is het eerste tweelettergrepige voorzetsel. 

  Als  ik de vormen nader wil analyseren neem  ik ook de samenstellingen mee, 

waar over deel van uitmaakt.  Ik vind de vormen met contekst via mijn  tekstverwer‐

kingsprogramma  Pages  van Apple’s  i‐Work. De  zoekfunctie  levert  21  resultaten  op, 

waarvan  ik er een moet schrappen omdat het met het blote oog al  laat zien dat het 

niets met over te maken heeft (het gaat om rovertje doen). Dan blijven er 20 resultaten 

over, die ik hieronder citeer: 

 
1.  Zijn jas sleept over de vloer [sc. van Jip als dokter] 

2.  Allebei eten ze twee stukjes en kijk, dan zijn er nog twee over. 

3.  En als ze ieder een hapje op hebben, dan is er nog een stukje over. 

4.  Hand in hand lopen Jip en Janneke over de weg.  

5.  Maar Jip vindt dat heel gek. Hij moet daar eerst eens over nadenken. 

6.  Koud, zegt Janneke. Mijn handen prikken. Dat gaat wel over, zegt vader. 

7.  Dan doen we het over. Dag Roodkapje, waar ga je naar toe? 

8.  Eerst stapt hij over de plassen heen. 

9.  Wacht maar, over een poosje is het groen. 

10.  Ik moest haar wakker maken over honderd jaar. 

                                                 
48  In  principe  ook  voor  sprekers  van  het Nederlands  van  2010,  al  is  er wel wat  veranderd  in  de 

leefwereld van  kleuters  en  kunnen  allerlei verwijzingen naar de  contekst van de verhaaltjes  onbe‐

grijpelijk  geworden  zijn.  Dit  blijkt  al  genoegzaam  uit  het  feit  dat  er  tegenwoordig  een  hertaling 

bestaat. 
49 Dit is de telling van de Readability Statistics van het programma Word Counter, een van de weinige 

KWIC‐programma’s die momenteel voor de Mac beschikbaar zijn. 
50 Een dergelijke herleiding  is nodig om de  tekstfrequentie  in verschillende  teksten vergelijkbaar  te 

maken. 
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11.  Jip speelt in de tuin. Hij gilt over de heg: Janneke! 

12.  Ze krijgt een heel straaltje water over zich heen. 

13.  Jips moeder staat op de stoep. Ze kijkt over straat. Maar geen Jip. 

14.  Over een poosje slapen ze samen in één mandje. 

15.  Er vliegt een vogeltje heel laag over de weg. 

16.  Je doet al een uur over je boterham. 

 

Behalve de 16 voorkomens van over hebben we hier nog voorbeelden van de samen‐

stellingen overal, overmorgen en tegenover. 
 

17.  En hier is een mandje appeltjes, zegt Janneke. Maar overal is een stukje uit, zegt Jip. 

18.  Zo, zegt opa, overal een stukje uit? 

19.  Mijn vader en mijn moeder gaan de stad uit, zegt Janneke. Tot overmorgen.  

20.  Maar het bokje wil niet. Hij maakt een sprong. Hij gaat tegenover Jip staan 

 

De  geciteerde  passages  zijn  tekstfragmenten.  Ze  kunnen  gebruikt worden  als  ge‐

bruiksvoorbeelden van het gezochte woord; dan veranderen ze van status. In plaats 

van unieke passages uit een verhaal dat speelt in een bepaald universum worden het 

voorbeelden die  als  argument  kunnen dienen  in  een  taalkundig discours.51  In die 

hoedanigheid  laten ze nog een verdere reductie toe: alle voorbeelden die als herha‐

lingen van een ander kunnen gelden kunnen geschrapt worden. Zo zijn voorbeeld 2 

en  3  exemplaren  van  hetzelfde  type,  evenals  17  en  18. Ons  corpus  levert  dus  18 

voorbeelden op: 15 van de woordvorm over als zelfstandige eenheid en 3 van over als 

onderdeel van een groter woord.52 

  We kunnen de analyse uitvoeren op  fonologisch, morfologisch, syntactisch en 

semantisch niveau. 

Fonologische analyse. Over is een tweelettergrepig woord. Het hoort dus tot een van de 

beide basispatronen van het Nederlands: de eenlettergrepige en de tweelettergrepige 

(respectievelijk het  type  kar  en het  type wagen). Daarbinnen heeft het de  structuur 

ʹV.CƏC, waarbij de klemtoon op de eerste lettergreep ligt en de vocaal van de tweede 

lettergreep gereduceerd  is  tot een schwa. Bij voorzetsels  is dat het  tweede  type: de 

meest frequente zijn eenlettergrepig.  

Morfologische analyse. Het woord bevat een morfologische kern [ov], die terugkeert in 

boven en eventueel gezien kan worden als variant van op. Potentieel kan het gezien 

worden als vergrotende trap van [ov].53 

Syntactische analyse. We kunnen de syntactische combinaties zien als een uitbreiding 

(projectie)  van  de  categorie  P  (voorzetsel  in  ruime  zin)  en  de morfologische  com‐

binaties  als  combinaties van  een basiswoord  P met  een basiswoord van  een wille‐

keurige categorie. De projectie van P is een PP (voorzetselgroep), die qua binnenbouw 

verschillende types vertoont.  

                                                 
51 Van token worden ze type. De voorbeelden zijn voorbeeldtypes. 
52 In termen van Bloomfield zijn dit respectievelijk free forms en bound forms. 
53 Hierdoor  is het verwant met  opper, waarmee het  als  bound  form  te vergelijken  is,  zie  opperbevel 

tegenover overheersen. 
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Binnenbouw  van  de  PP. De  basisprojectie  van  de  P  is  de woordgroep  [P  NP]PP. We 

vinden in ons corpus acht voorbeelden van dit patroon: over de vloer, over de weg 

(2x), over de heg, over je boterham, over een poosje (2x) en over honderd jaar. In één 

geval blijft het lidwoord weg (over straat), wat duidt op een soort vaste combinatie.54 

Een typische regel van het Nederlands vervangt [P + NP] door er + P, in het geval dat 

de  NP  een  onzijdig  voornaamwoord  is.  Deze  regel,  die  door  Van  Riemsdijk  R‐

verplaatsing  is gedoopt  (ik denk aan het  feest   ik denk aan *[het]   ik denk eraan)  is 
ook van  toepassing voor andere voornaamwoorden  (dit, dat, wat,  ieder, geen  hier, 
daar, waar,  overal, nergens).  In voorbeeld 5 wordt  eerst met dat  terugverwezen naar 

een  vaag  antecedent  (het  gaat  om  vaag  aangeduide  consequenties  van  theevisite 

spelen);  vervolgens  wordt  in  Hij  moet  daar  eerst  eens  over  nadenken  via  daar  naar 

datzelfde vage antecedent verwezen. De R‐verplaatsing  is  in dit voorbeeld gevolgd 

door  een  extractie  van  over  uit  de  combinatie  [[daar][over]]  naar  een  andere 

“landingsplaats”. 

Een  ander  typisch Nederlands  verschijnsel,  de  circumpositie  (ik  zal  het  omzetsel 

noemen) is hier ook tweemaal vertegenwoordigd. Een omzetsel is een combinatie 

van voor‐ en achterzetsel. Het achterzetsel wordt door het voorzetsel geselecteerd: 

zo hebben we [over [...] heen], maar [onder [...] door] en [met [...] mee]. In ons corpus 

hebben we  twee  voorbeelden:  8.  Eerst  stapt  hij  over  de  plassen  heen,  en  12.  Ze 

krijgt  een  heel  straaltje  over  zich  heen.  Er  is  een  uitgebreide  literatuur  over  het 

omzetsel, waaruit blijkt dat er in ieder geval sprake is van beweging; voor de rest 

is de  toegevoegde waarde van  ‘heen’ omstreden: waarschijnlijk gaat het om  een 

intensivering van de handeling. Zin  8 kan geplaatst worden  tegenover Hij  stapt 

(voorzichtig)  over  de  plassen;  heen  suggereert voltooiing van het pad: degene die 

stapt  komt  aan  de  overkant  terecht.  In  zin  12, waar  Janneke met  de  tuinslang 

bewerkt wordt, duidt heen aan dat het water over haar hele lijfje gaat. 

Twee voorbeelden, zin 6 en zin 7, bevatten scheidbare samenstellingen. Het betreft 

de werkwoorden [[over][gaan]] en [[over][doen]], zoals we kunnen zien in Dat zal 

wel  overgaan  en We  zullen  het  overdoen.  In  deze  voorbeelden  is  er  een  regel  van 

toepassing  die  in  hoofdzinnen  de  persoonsvorm  van  het werkwoord  in  tweede 

positie zet. Ruwweg geformuleerd veronderstelt deze regel een structuur van het 

type 
   

    [X] [ø]PV [ Y V]VP,    

 

waarin PV voor persoonsvorm staat en VP voor werkwoordgroep, en een verplaat‐

singsregel  die  het  element  V  in  de  [ø]PV  ‐positie  zet.55  Het  verschil  tussen 

scheidbare en onscheidbare prefixen  is dat de onscheidbare onder de V  staan en 

                                                 
54 Deze reductie is twijfelachtig in mijn eigen taalgebruik; ik zou er een vraagteken voor zetten als ik 

een acceptabiliteitsoordeel over de zin moest geven. 
55  Ik  formuleer  deze  regel  als  een  transformatie  uit  de  standaardtheorie  (Chomsky  1965).  Iedere 

wijziging van de generatieve  theorie heeft zijn eigen  formulering van deze regels, maar  ik prefereer 

hier een formulering die gelezen kan worden zonder alle details van de latere theorieën te kennen. 
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de scheidbare onder de Y; de eerste gaan dus mee naar de PV‐positie, de  tweede 

blijven onder V staan. Voor de toepassing van de verplaatsingsregel moet dan een 

onscheidbaar werkwoord  als  overtreffen  een  structuur  [[over]P[treffen]V]V  hebben 

en een scheidbaar werkwoord als overgaan een structuur [[over]P [gaan]V]VP. 

Een laatste probleem zien we in voorbeeld 2/3. Het voorbeeld luidt: 
   

    dan zijn er nog twee over. 

 

Een  eerste punt betreft de  status van  [er]  in dit voorbeeld. Er zijn namelijk ver‐

schillende soorten [er] in het Nederlands, bijvoorbeeld een locatief [er], een parti‐

tief  [er] en een plaatshoudend  [er].56 Als die bijeen komen  te staan  treedt er een 

samenvoegingsregel (in de literatuur haplologie genaamd) op, waarbij combinaties 

van  [er]  gereduceerd worden  tot  één  [er]. Het  genoemde  voorbeeld  kunnen we 

vergelijken met de zin 

 

          Deze twee stukjes zijn overgebleven   

     

Hier staat het onderwerp (deze twee stukjes) in de eerste positie ([X]). Dat kan in het 

Nederlands  alleen  als de NP bepaald  is. Vervangen we  [deze  twee  stukjes] door 

het  onbepaalde  [twee  stukjes], dan moet de NP  verplaatst worden  en de  vrijko‐

mende positie wordt opgevuld door [er].57 

Hierin  is  [zijn] de  PV,  [nog  twee hapjes overgebleven] de VP  en wordt de  eerste 

(lege) positie gevuld door [er]. Het resultaat is 
 

[Er] [zijn] [nog twee stukjes] [[over][gebleven]] 

 

Er is in het Nederlands ook een regel die een telwoord + N reduceert tot [telwoord 

+ Pro‐N]; Die  regel creëert een nul‐pronomen  [twee  [ø]], dat als zodanig niet kan 

blijven bestaan. R‐verplaatsing zorgt nu weer voor invoeging van [er], in dit geval 

tussen de PV en de onderwerp‐NP. De structuur wordt: 
 

[Er] [zijn] [er] [nog twee] [[over] [gebleven]] 

 

Het  laatste  wat  we  nog  moeten  beregelen  is  het  verdwijnen  van  gebleven.  Dit 

gebeurt  door  een  facultatieve  regel  in  het  Nederlands  die  het mogelijk maakt 

hulpwerkwoorden  te verwijderen. Vergelijk Wij zijn naar huis als vervanging van 

                                                 
56 Ik heb dit onderwerp in contrastieve zin behandeld in De Boer (1983). 
57 Formulering in de standaardtheorie: 

 

      [nog twee stukjes[ [zijn] [over gebleven] 

             1               2            3      [er] + 2 + 1 + 3 

 

Ook  hier  hebben  alle  theorieën  hun  eigen  formulering,  vooral  nadat  om  de  een  of  andere  reden 

bepaald was dat transformaties naar rechts niet geoorloofd waren. De standaardtheorie volstaat echter 

om de analyse duidelijk te maken. 
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Wij zijn naar huis gegaan.  

Het resultaat van dit alles op het gebied van het lexicon is dat we een constructie 

krijgen die  lijkt op die van het scheidbare werkwoord (zoals [[over]P [blijven]V]vp). 

Alleen  kunnen we  niet  zeggen  dat  er  een werkwoord  [[over]P  [zijn]V]VP  bestaat, 

want naast  het  overgaan  van  het  onweer  of  de  overgebleven  orang‐oetans hebben we 

geen  constructies  als  *het  overzijn  van  de  hapjes  of  *de  overgeweeste  dodo’s.  We 

moeten dus concluderen dat we te maken hebben met een verdwenen werkwoord 

(een nul‐werkwoord) in de structuur van de scheidbare werkwoorden, dus: 
 

[[over]P [ø]V]VP,  

 

of, als we lege elementen in de structuur willen vermijden 
  

[[over]P]VP 

 

Buitenbouw van de PP 

De PP met over  is  in de meeste gevallen een zinsdeel van de hogere zin. Dat kan 

soms binnen de VP zijn, als  complement  (voorzetselvoorwerp). Een voorbeeld  is 

nadenken over (zin 5). In andere gevallen hangt de PP van de hele zin af. Zin 11  is 

misschien een voorbeeld: Hij gilt ‘Janneke’, en waar doet hij dat? Over de heg. In al 

deze gevallen kan de zin in kwestie ingebed worden als een afhankelijke vraagzin: 

de plassen waar hij overheen stapt.  

De enige gevallen waar dit niet mogelijk is zijn de tijdsbepalingen. Naast zin 

14 kan  ik niet  zeggen  *Het poosje waarover  ze  samen  in  een mandje  slapen.  In 

termen  van  de  standaardtheorie  betekent  dit  dat  tijdsbepalingen  rechtstreeks 

onder de Zin (S) staan, in een constructie als: 

           

          S 

                 /    \ 

              PP     S 

 

Bouw  van  de  samenstellingen.  De  hier  gegeven  samenstellingen  zijn  allemaal 

combinaties van  [over] met een ander basiswoord:  [al],  [morgen] of  [tegen],  res‐

pectievelijk een pronomen, een bijwoord en een ander voorzetsel. 

Semantische analyse. In de 12 zinnen waarin over als voorzetsel gebruikt wordt (dus 

met uitsluiting  van de  scheidbare werkwoorden)  zijn  zeer  verschillende  beteke‐

nissen aanwezig. Drie van die betekenissen zijn  temporeel, zeven zijn ruimtelijk, 

een betreft het onderwerp van gedachte en een is moeilijk te classificeren vanwege 

het idiomatische karakter.  

De  ruimtelijke behoren allemaal  tot de categorie PAD. Hierbij beweegt een object 

langs een traject dat gedefinieerd is door middel van een of meer punten daarvan. 

Binnen PAD vinden we ondersoorten volgens een indeling via de criteria dimensie 
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en  richting.58  In 4. Hand  in hand  lopen Jip en Janneke over de weg  is de weg het pad, de 

beweging is in dezelfde richting als die van de weg, zonder opgave van begin en einde; 

het gaat om lijn over vlak. 

 In 1. Zijn jas sleept over de vloer gaat het om een vlak over een vlak. In 15. Er vliegt 

een vogeltje heel laag over de weg hebben we opnieuw de weg als referentieobject, maar 

de richting van het pad blijft vaag. In 12. Ze krijgt een heel straaltje water over zich heen is 

het  lichaam  van  Janneke  (via  zich)  het  referentieobject;  het  straaltje  water  is  het 

focusobject; de  richting  is  niet  gespecificeerd.  In  8. Eerst  stapt  hij  over de plassen heen 

vormen de plassen het  referentieobject;  in dit geval  zijn  ze het obstakel waar het 

pad  overheen  voert.  In  al  deze  gevallen  is  het  bewegend  object  een  concreet 

voorwerp. In de volgende twee zinnen (11 en 13) betreft het een abstracte beweging, 

van het geluid in 11. Jip speelt in de tuin. Hij gilt over de heg: Janneke!; van de blik in 13. Ze kijkt 

over straat.     

In de temporele voorbeelden gaat het om een tijdspad. Een tijdspad is lineair 

(eendimensioneel); het heeft een beginpunt, dat altijd het heden is en een maat (een 

poosje;  honderd  jaar). Zie  9. Wacht maar,  over  een  poosje  is  het  groen  en  14. Over  een 

poosje  slapen ze  samen  in  één mandje. Zin 10.  Ik moest haar wakker maken over honderd 

jaar staat  in de vrije  indirecte rede; het heden van deze constructie wordt naar het 

verleden verplaatst. Ten slotte hebben we zin 16. Je doet al een uur over  je boterham. 

Die zin geeft geen afstand aan, maar een duur: het eten van je boterham duurt een 

uur. Deze duur  is  ingebed  in een  causatieve  constructie:  je maakt dat X een uur 

duurt. 

In [[over][gaan]] hebben we opnieuw een abstract pad waarin begin‐ en eindpunt 

aanwezig zijn, in de vorm van beginfase en eindfase en het pad zelf tot nul gere‐

duceerd  is.  Overgaan  kan  in  allerlei modi  gebruikt  worden,  anders  gezegd  de 

fasen  kunnen  in  allerlei domeinen  liggen. Hier  in  dat  gaat wel  over  is  fase  1  het 

prikken van de handen, fase 2 het niet meer prikken van de handen.  

Iets  overdoen wil  zeggen  iets  nog  eens doen. Hier  heeft  het  voorvoegsel de 

betekenis die het ook heeft in óverstemmen, overtellen, overtypen. 

Deze  analyse  laat  zien  dat  in  een  betrekkelijk  korte  tekst  op  een  elementair 

taalniveau toch zeer  ingewikkelde gebruiksmogelijkheden van over kunnen voor‐

komen,  zowel  op  syntactisch  en morfologisch  gebied  als  op  semantisch  gebied. 

Het syntactische gebied bewaar ik graag voor een andere gelegenheid; in deel 6 ga 

ik dieper op het morfologische niveau in.  

 

 

 

 

 

 

                                                 
58 In de theorie van Herskovits zou dit  lijn (x) over  lijn (y) zijn, waarbij een pragmatische regel van 

tolerantie optreedt, die de eendimensionele lijn y interpreteert als tweedimensionale streep. 
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DEEL 5: ANALYSE VAN DE OVER‐VOORBEELDEN BIJ WILLEM RODA 

In deze  afdeling geef  ik  een volledig overzicht van de voorbeelden met  over  als 

woord  (met weglating  van  over  als woorddeel). Alleen  in  de  categorie  ARG  (36 

voorbeelden)  heb  ik  de  voorbeelden  samengevat,  vanwege  de  grote  mate  van 

herhaling. Ik begin met de niet‐ruimtelijke betekenissen. 

 

5.1. ARG  36x     

Het eerste centrale werkwoord  is spreken over  (12x plus 1x praten en 1x vertellen); 

hierbij komen nog 3 gevallen met het zelfstandige naamwoord gesprek en 1 voor‐

beeld met twistgesprek. Driemaal  is het werkwoord denken; daarbij horen als peri‐

fere uitbreidingen gissingen en weddingschappen [sic!]. Een derde gebied is commu‐

nicatie in het algemeen (berichten (znw.) en werken (znw.)), uiteraard behorend tot 

de periferie van spreken. Ook het werkwoord handelen (over) past hierbij. Ten slotte 

zijn  er nog woorden die  op  een  onderhandeling duiden:  eenmaal het werkwoord 

onderhandelen zelf en  tweemaal de uitdrukking het  eens zijn. Dat een gesprek een 

pad is blijkt wel duidelijk uit het volgende voorbeeld:  
 

96/97  Het gesprek liep over allerlei onderwerpen, dwaalde van het weer op de politiek, liep 

vandaar over op het reizen 

 

We hebben hier een metafoor die uitgaat van een ongericht en gespreid pad, wat 

blijkt uit de werkwoorden lopen en dwalen en de samenstelling overlopen (op).  

Enkele voorbeelden van ARG zijn: 
 

204  Er werd verder niet meer over de zaak gesproken 

47  Ze [sc. De uren] werden grootendeels besteed aan het praten over koetjes en kalfjes 

93  daar moet ge oude menschen uit Maastricht maar eens over hooren vertellen 

69   Pollo  jankte  nog,  toen  Willem  reeds  met  den  beurtschipper  te  Harderwijk  on‐

derhandelde over de passagiersvracht van de overvaart naar Amsterdam 

84  en weldra was men het over den prijs van kost en logies eens 

131  Eerst  als  ik  uitgesproken  heb,  kun  je me  zeggen,  hoe  je  denkt  over  hetgeen  ik  je 

voorstel 

129  Tot tijdverdrijf ging men weddingschappen aan over het juiste oogenblik, waarop de 

boot tusschen de hoofden zou doorstoomen 

  

Geheel  in de periferie, op de grens met CAUS,  liggen werkwoorden als  klagen en 

zich beklagen, vanwege de gevoelens die hier een rol spelen: 
 

28  Maar ik zal me beklagen over zooʹn onbeschoftheid, zie je! 

 

5.2. CAUS   15x 
13  De schooier moet zijne spijt over de nederlaag lucht geven   

24  Gijzelaars, wier schuldeischers op deze wijze hun wrok over geleden schade koelden 

25  zou ik me misschien kunnen verheugen over de les, die je ontvangen hebt 

26  Ik heb me al dikwijls bezorgd gemaakt over je opvliegendheid. 

48  Hij had oprecht berouw over zijn vroeger gedrag 

65  ‘Maak oe over ons maar niet bezorgd’ 
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66    en sloeg in zijne blijdschap over den gelukkigen inval met de vuist op de pas gemaakte 

tafel 

70  Heb  je  een  signalement  van dien  jongen?’  riep Willem  in  vroolijke  verbazing  over de 

snuggerheid van den Eper boer. 

90  medelijdend over Willems onkunde glimlachend 

98  De heeren maakten zich vroolijk over de verbaasde gezichten der menschen, die uit den 

donkeren berg plotseling in het helle zonlicht kwamen 

113  Lord Greybury schudde vol verbazing het hoofd over zooveel schotvastheid 

138  en gaven door een helsch gekrijsch  lucht aan hare verontwaardiging over de vermetel‐

heid der indringers 

143  eenigszins geraakt over den geringen dunk, dien de opzichter van zijnʹ moed had 

157  ‘Jij!ʹ riep Knol in ongeloovige verbazing over hetgeen Willem hem fluisterend vertelde. 

196  Je zult tevreden over mij zijn, zooals ik over jou ben 

 

De meest frequente gevoelens zijn 3x verbazing en 2x bezorgdheid, verder spijt, be‐

rouw, wrok, verontwaardiging en geraaktheid, en in de positieve sfeer tevredenheid, 

verheugenis, blijdschap en het werkwoord zich vrolijk maken; ten slotte ook de com‐

binatie medelijdend glimlachend. Globaal gaat het om dezelfde gevoelens die bij Dik 

Trom werden  gesignaleerd. Ook de  analyse die daar  gemaakt werd  gaat  op  voor 

deze voorbeelden. Het betreft een zeer herkenbare categorie.  

 

5.3. DOM  7x 
3  met de geringe middelen, waarover zij te beschikken hadden 
16  De wet! ja, hij is nu immers geen meester meer over zijn kind. 

43  ʹs nachts, wanneer de slaap zich niet over hem wilde ontfermen 

133  A propos, ik heb dezen morgen reeds over je beschikt. 

165  Als je dat Chineesche gebroed niet overbluft, spelen ze den baas over je 

178  met hun beiden zouden ze heerschappij voeren over eene ontzaglijke uitgestrektheid 

187  Tatamboe en die andere zwarte hebben blijkbaar geen macht over hen   

       

In  voorbeeld  178  hebben we  een  geval  van  een  geografisch  oppervlak  als  y;  dit 

voorbeeld laat dus zien hoe de metafoor uit de COVER‐sfeer afkomstig is. X bedekt y 

wordt in de metafoor tot x beheerst y. Hierbij is x een persoon. De uitbreidingen van 

deze betekenis hebben steeds weer betrekking op de  invullingen van x en y:  in 16, 

165 en 187 wordt y een persoon; 133 laat zien hoe beschikken over in dit stramien past; 

in  3  krijgt  ditzelfde werkwoord  beschikken,  dat  in  de Nederlandse woordenboek‐

traditie in deze categorie geplaatst wordt, een andere y (middelen); ten slotte geeft 43 

een  nieuwe  metafoor,  waarin  de  slaap  gepersonificeerd  wordt.  Ik  stel  voor  deze 

betrekkelijk homogene categorie als één betekenis te beschouwen en de  invullingen 

van x en y tot de pragmatische extensies te rekenen. 

 

5.4. DISTR  1x 

Er is één voorbeeld met  een  betekenis  die we  tot  nog  toe  niet  zijn  tegengekomen, 

namelijk de distributieve betekenis uit voorbeeld 176: 

 
176  zijnʹ last zullen we gelijkelijk over onze paarden verdeelen 

 

 182 



Het  ligt voor de hand om hier  te spreken van een ontwikkeling van PAD SPREID: de 

paarden kunnen gezien worden als een  metaforisch  vlak,  waarop  de  last  zich  ver‐

spreidt.      

 

5.5. TEMP  8x 
7  en Willem ging naar bed met de  troostrijke gedachte, dat hij over niet al  te  langen  tijd, 

misschien de steun zijner ouders zou worden. 

32  Dan zal de rechtbank heden over acht dagen, ʹs morgens te tien ure, uitspraak doen. 

45  ‘Over een uur kun je terug zijn,’ had de kommandant gezegd. 

67  Willem was vast besloten het bezoek over eenigen tijd te wagen; 

110  Ik zal u dan over een paar uren komen halen. 

141  Over een paar uur komt de maan op, en dan moet ik je weer roepen 

161  hoe dan, wanneer de zwarte gids hen over eenʹ dag of wat midden  in de scrub  in den 

steek had gelaten?   

199  ʹt gebeurt immers zoo dikwijls, dat de mail later aankomt dan men denkt; ʹt is nog geen 

veertien dagen over den tijd 

 

De meeste voorbeelden zijn gevallen van TEMP TRANS; voorbeeld 32 is een expliciet 

geval waarin het begin van het tijdpad gelijkgesteld wordt met het heden. In 7, 45, 

110, 141 wordt het heden  impliciet  tot begin van het  tijdpad.  In 67  is het heden 

ingebed in de hoofdzin, die zelf in het verleden staat, in 161 betreft het een veron‐

derstelling, waarin het tijdpad toch begint op het moment dat men deze veronder‐

stelling uit.  

Voorbeeld 199  is een geval van TEMP PAD, waarbij het  tijdpad begint op het 

moment waarop de brief verwacht werd en eindigt in het heden.  

 

5.6. De voorbeelden van PAD 

We hebben  in  §  3.3 gezien dat  er  zeer veel  criteria  zijn die onderscheid kunnen 

maken  tussen de  afzonderlijke  voorbeelden. Het  kan  niet de  bedoeling  zijn  dat 

iedere  afzonderlijke  combinatie  van  kenmerken  een  aparte  betekenis  oplevert; 

enige generalisatie is wenselijk. Alleen is er geen automatische procedure die ons 

voorschrijft welke combinaties van kenmerken een eigen betekenis opleveren. De 

keuze tussen nieuwe betekenis en uitbreiding van een bestaande betekenis is een 

keuze van de analist, die zich hierbij laat leiden door een aantal richtlijnen. Enkele 

ervan zijn al genoemd door Geeraerts: zo is er de dubbelzinnigheidstoets: als een 

voorbeeld  twee  onafhankelijke  interpretaties  kan  hebben,  dan  is  er  sprake  van 

twee verschillende betekenissen. Een ander criterium  is domeinwisseling: als we 

een semantische regel, zoals de metafoor, hebben toegepast, dan  is er sprake van 

een nieuwe betekenis. Als ons onderzoek comparatief of diachroon  is dan  is een 

systematisch afwijkend gedrag een aanwijzing dat we met een andere betekenis te 

maken hebben. Geeraerts heeft dat  laatste criterium gebruikt voor het herkennen 

van marginale categorieën indien er in bepaalde referentiële situaties stelselmatig 

meer woorden met elkaar concurreren.  

  Als kernbetekenis van over hebben we de combinatie van PAD met  ʹsuperio‐

riteitʹ aangenomen. Wie deze combinatie hanteert bij de voorbeelden van Willem 
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Roda  vindt  gemakkelijk  91  voorbeelden.  Voor  de  analyse  heb  ik  een  aantal 

groepen  gedefinieerd,  die  hier  in willekeurige  volgorde  genoemd worden, met 

alle  bijbehorende  voorbeelden.  Ik  zal  een  schema  opstellen, waarin  negen  PAD‐

betekenissen worden onderscheiden, volgens vijf criteria; het gaat om PAD‐COVER, 

PAD‐ONGERICHT,  PAD‐ALONG,  PAD‐SPREID,  PAD‐VIA,  PAD‐OBST,  PAD‐TRANS,  PAD‐BUIG 

en  PAD‐REFL.  Vervolgens  wordt  aangenomen  dat  voor  elke  PAD‐betekenis  een 

EXTENT‐betekenis  gedefinieerd  kan  worden,  en  dat  een  aantal  betekenissen  de 

basis kunnen zijn voor metaforische betekenissen (modi in de zin van Jackendoff). 

  Het eerste criterium onderscheidt tussen PAD en COVER volgens het kenmerk: 

aard van x. Voor PAD is het een object, voor COVER een vlak. Dit criterium isoleert 

een betekenis PAD‐COVER van alle andere pad‐waarden. 

  Het tweede criterium betreft de beweging van x ten opzichte van y: het PAD 

kan al of niet gedefinieerd worden door een of meer punten waar het doorheen 

loopt. Dit  criterium  isoleert  een  betekenis  PAD‐ONGERICHT  van  alle  andere  over‐

gebleven PAD‐waarden.  

  Het derde criterium betreft de inherente as van y: het PAD kan die as volgen 

of er haaks op staan. Dit criterium isoleert een betekenis PAD‐ALONG van alle PAD‐

ACROSS‐waarden. 

  Het vierde criterium betreft het aantal paden dat we kunnen herkennen; het 

criterium wordt  gevormd  door  het  kenmerk  [±spreid]  en  isoleert  een  betekenis 

PAD‐SPREID, waarbij een complex van paden uitgaat van een punt, ten opzichte van 

losse paden. 

  Het  vijfde  criterium  betreft  de positie  van  de  definiërende punten. Hierbij 

onderscheid ik vier betekenissen:  

  PAD‐VIA: het  PAD heeft  een beginpunt  a  en  een  eindpunt  b; verder  is  er  een 

middenpunt dat niet op de lijn ab ligt. 

  PAD‐OBST: het PAD wordt gedefinieerd door het middenpunt, dat een obstakel 

vormt.  Dit  obstakel  kan  horizontaal  of  vertikaal  zijn;  begin‐  en  eindpunt  zijn 

impliciet aanwezig, maar hoeven niet gedefinieerd te worden. 

  PAD‐BUIG:  het  PAD  voert  een  kwart  cirkel  uit;  er  is  een  beginpunt  en  een 

eindpunt dat samenvalt met het obstakel. 

  PAD‐REFL: het PAD voert een hele cirkel uit en komt terug in het beginpunt; x 

en y vallen in principe samen. 

 

5.6.1. PAD COVER 21x 

Het gaat in de 10 gevallen van deze betekenis om een beweging over een vlak. Uit de 

voorbeelden blijkt dat  in de centrale voorbeelden x een hand  is en y een  lichaams‐

deel. Het gaat hier dan om vlak over vlak. Strijken, wrijven,  strelen en vegen zijn de 

gebruikte werkwoorden, allemaal bewegingswerkwoorden die  een  contact aandui‐

den. Voorbeeld  101  is daarop  een uitzondering, omdat  alleen het  resultaat van de 

beweging contact aangeeft.  
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15   Roda strijkt de handen over het klamme voorhoofd 

54   Willem wreef zich over de streek, waar dat  lastige  instrument zoo onaangenaam  jeukte 

en kriebelde [sc de maagstreek] 

56   en streelde het met de andere hand over den zachtharigen kop 

78   ze veegde met haarʹ voorschoot telkens en telkens weder over de oogen 

91   en hij streek met de toppen der vingers over den wand 

101   Daarop zette hij langzaam zijn hoedje op, sloeg den sluier over den rug 

106   dikke tranen rolden over zijne wangen 

112   een  jong  ventje,  wiens  baard  aan  het  uitkomen  was,  en  die  onophoudelijk  over  het 

stoppelveld zijner kin streek 

175   Een oogenblik stond hij als verbijsterd, en streek met de hand over het voorhoofd 

203   Roda streek met de hand over het voorhoofd 

 

In  de  volgende  voorbeelden  is  x  een  kledingstuk;  y  is  opnieuw  een  lichaamsdeel 

(direct in 184; en volgens het pragmatische principe van tolerantie in 21). 

 
21  Hij trok de kleeding‐stukken over zijn eigen pak aan, en zette de kap op 

184  Daarop trokken ze de mantels over hun gelaat 

 

Ook kan x staan voor een vloeistof: PAD‐COVER is dan in concurrentie met PAD‐SPREID. 

Verwant hieraan zijn damp en nevel als vertegenwoordigers van x.  

 
92   Het angstzweet gutste Willem over het gelaat 

105  ʹt Was hem of er plotseling koud water over zijn hoofd werd geworpen 

106   dikke tranen rolden over zijne wangen 

188   Herman biggelden de tranen over de wangen 

142  Een blauwachtige, dikke damp hing over het landschap 

172   Een dikke  nevel, die  hunne  beenen  tot de  knieën  onzichtbaar maakte,  rolde  over den 

grond 

 

Metaforische ontwikkelingen vinden we in de volgende voorbeelden, waar eerst het 

licht  in  plaats  van  de  x  komt  te  staan  (we  zien  de metafoor  in  actie  in  58),  en 

vervolgens de blik. 

 
57  De volle maan goot haar zacht licht over het landschap uit 
58  en spande een net met zilveren mazen over den Gelderschen IJsel 
62  hij liet zijn oogen weiden over elk deel van den omtrek, 

 

Net als we al bij Dik Trom gezien hadden kan x ook een rillende/huiverende bewe‐

ging worden. 
 

140  toen begon hij  [sc. de hond] over het geheele  lichaam  te  rillen  en hief  een  erbarmelijk 

gehuil aan 

163  dan zwoegde zijne borst en huiverde hij over het geheele lichaam 

       

In het  laatste voorbeeld  is het  PAD vervangen door  een EXT  (het woord uitgestrekt 

geeft dit al aan, al weten we niet of de handen nog in beweging zijn).  
 

64  Oldejan hield zijne beide knokelige handen zegenend over Willem uitgestrekt 
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Als notatie zou ik in plaats van PAD COVER hier EXT COVER gebruiken. Niettemin is 

de betekenis COVER voldoende homogeen om al deze ontwikkelingen als conteks‐

tuele extensies te beschouwen.  

 

5.6.2. MOV ONGERICHT 
1   Op  de  maat  dier  muziek  dansen  vroolijke  paren  bijna  onhoorbaar  over  den 

gladgewreven vloer 

12   Een oogenblik later rollen ze over de steenen 

192   Sommigen rolden uitgelaten van blijdschap over den grond 

 

In de geciteerde voorbeelden  is wel sprake van een beweging, maar niet van een 

pad  (als we  pad  definiëren  als  gerichte  beweging).  In  het  eerste  voorbeeld  kan 

men  twisten of de paren  corresponderen met x of met de gebeurtenis  (de paren 

dansen).  Ik ben geneigd hier voor de  tweede optie  te kiezen. Rollen  is een werk‐

woord dat goed past bij een ongerichte beweging, al kun je natuurlijk ook best in 

de richting van de berm rollen.  

 

5.6.3. PAD ONBEGRENSD  

Het  betreft  een  gerichte  beweging  van  een  object  over  een  vlakte;  PAD  heeft  geen 

grenzen 
61   Het loopen over den golvenden bodem viel hem hoe langer hoe moeielijker 

74   in  plaats  van  die  lange  bochtige  baan  over  de  oppervlakte  [sc.  van  de  aarde]  te 

beschrijven 

77   Hoe vermoeid hij ook was van den afmattenden tocht over hoog en laag 

82   de  anderen,  die met  het  touw  een  striem  over  het  gelaat  gekregen  hadden,  dropen 

insgelijks af 

108   toen hij op Willems schouders zat, sleepten zijn beenen nog over den grond 

114   Het ging berg op, berg af, door kreupelhout en over kale hoogvlakten 

125   Eenige uren  later  stoomden beiden over bergen en dalen, dwars door het onvolprezen 

Zwitserland 

128   met forsche riemslagen doet de Hindoe het lichte vaartuig over de watervlakte vliegen 

173   het riviertje bruiste en kookte en vormde watervallen, telkens als het over groote steenen 

stroomde 

179   Hé! als ik me niet vergis, sloop daar ginds [...] eene zwarte gedaante over den grond 

194   het bosch werd gaandeweg lichter en de paarden vlogen over den effen bodem 

180   de  lange  grijze mantel  van  aan  elkander  genaaide  opossumhuiden  sleepte  over  den 

grond 

 

Ik zet ook het volgende voorbeeld  in deze  rubriek; wie  schrijft maakt een gerichte 

beweging, ook al wordt deze  regelmatig herhaald. Het werkwoord knarsen  is hier 

een bewegingswerkwoord, met een secundair geluidspredicaat (ʹgingen knarsendʹ). 
 

22   Duidelijk hoorbaar knarsten de twee pennen over het papier 

 

In twee voorbeelden wordt onbegrensd verbonden met [–CONT]: 
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164   ʹStilte!ʹ gebood Jacky met een duidelijk gebaar en wees op een insekt, dat over den plas 

gonsde 

189   De  revolvers  vlogen  over  de  vlakte  en  onmiddellijk  daarop  kwamen  de  wilden 

aanstormen 

 

de volgende zijn object over lijn 
 

83   wierp Willem zijn aanmerkelijk  lichter geworden knapzak weer over den schouder een 

zette zijne reis voort 

99   Allen  hadden  hunne  jassen  uitgetrokken,  aan  den  wandelstok  over  den  schouder 

gehangen, en sprongen in hunne hemdsmouwen rond 

102   hing over den rechterschouder den kijker, over den  linker zijne reistasch, over den arm 

zijnʹ shawl, trok zijne handschoenen aan 

124   Over de tafel heen stak hij Willem zijne hand toe en fluisterde:... 

 

PAD EXT  
34   Het plein  is aan de vierde, open  zijde  afgesloten door  eene gracht of  liever door  eene 

breede sloot, waarover een houten brugje ligt 

35   de geladen geweren, die de geleiders over den rug droegen 

42   en dat stokje, dat hij over zijn rug draagt, is niets meer of minder dan een geladen geweer 

 

5.6.4. PAD VIA (=ROUTE) 

In deze betekenis gaat het pad (dat wil zeggen de reisroute) onrechtstreeks door een 

punt:   
73   Ik ga over land naar Duitschland of België en dan zullen we verder zien 

95   ʹt Liefste ging hij naar Engeland; daarover liep de gemakkelijkste weg naar Australië 

202   De mail wordt  niet  voor  de  volgende week  verwacht, maar  er  kon  ook  over  Londen 

bericht zijn gekomen 

 

Binnen deze groep  speelt de  richting van de beweging  ten opzichte van de waar‐

nemer een rol: van hem af in 73 en 95; naar hem toe in 202. De geografische namen 

zijn punten: Engeland  in 95 en Londen  in 202. In 73 hebben we een afgeleide vaste 

uitdrukking: de route kan over land of over zee lopen. De beperking van de keuzemo‐

gelijkheden en de afwezigheid van het  lidwoord zijn allebei  indicaties dat we met 

een vaste uitdrukking te maken hebben. 
 

5.6.5. PAD OBST 13x 

Er zijn 13 voorbeelden waarin een obstakel overschreden moet worden: 
 

20   en eenʹ hoogsprong zooals hij er nog nooit een over het lijntje had gemaakt 

37   het hek, dat, hoe goed ook gesloten, wel over te klimmen was 

38   het hek, dat zoo gemakkelijk over te klimmen was 

50   en meer dan eens struikelde hij over eenʹ boomwortel, dien hij in zijne haast niet had 

gezien 

137   een poosje later waren ze [sc. de ruiters] weer gedwongen op te stijgen, om over eene 

kloof in den weg of eenʹ omgevallen boomstam te springen 

147   Hij vond het dan geraden aan eene andere zijde over de schutting te klimmen 

149   zoodat hij ijlings terug moest keeren en over de heining springen 
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150   Jacky klimt onbevreesd over de schutting en begint den uitverkorene met zweepslagen 

rond te jagen 

153   en komen de naakte zwarten huilende aanstormen. Ze springen over de schutting 

170   Kijk! Nu laat hij weer steentjes met water over den rand glippen 

 

75   Een meesterlijke sprong over de sloot 

109   Alleen toen Willem vertelde, hoe hij nijdig Van Dals tienguldenstukje over de sloot 

wierp, had er iets geflikkerd in die oogen 

 

115   sprong Turk met ongelooflijke behendigheid over het zwijn heen 
 

Het referentie‐element  is  in alle gevallen een obstakel dat het pad onderbreekt: het 

pad wordt  als  het ware  gedefinieerd  door  een middenpunt. Het  obstakel  is  hori‐

zontaal in voorbeelden 75 en 109: de sloot kan gelden als centraal voorbeeld voor deze 

betekenis. De meeste  andere voorbeelden hebben  een vertikaal  obstakel; bijna  alle 

voorbeelden betreffen een schutting, dat hier als centraal voorbeeld mag gelden.  In 

137  vinden we  een  combinatie  van  beide:  een  horizontale  kloof  en  een  vertikale 

boomstam.  In 20  is  er  sprake van  een  lijn, maar ook hier hebben we  een vertikaal 

obstakel, waarvan het lijntje de bovenkant is. De typische werkwoorden zijn klimmen 

en  springen,  dat wil  zeggen  respectievelijk met  en  zonder  contact.  In  deze  voor‐

beelden zien we ook een tegenstelling tussen klimmen over de schutting, waarin over de 

schutting  een  PP  is  die  afhangt  van  een  werkwoord  van  beweging,  en  het  hek 

overklimmen,  waarin  over  in  een  samengesteld  werkwoord  geïncorporeerd  is  als 

scheidbaar prefix, en het hek het  lijdend voorwerp  is. Dit  is een zuiver syntactische 

tegenstelling; er is geen betekenisverschil.  

  Voorbeeld 115 is ook een geval van [–cont], zoals blijkt uit het gebruik van het 

werkwoord springen. In feite is het contact discutabel als we naar de contekst kijken: 

de meeste honden maken geen kans tegen het zwijn, maar Turk bijt zich zo stevig in 

het oor van het zwijn vast dat hij eroverheen komt. Maar het contact tussen tanden 

en oor is niet het contact van het springende lichaam (dit geval is vergelijkbaar met 

Dik Troms beentjes over de schoolbank uit afdeling 1 van dit hoofdstuk).  In plaats 

van het voorzetsel over wordt hier het omzetsel over ... heen gebruikt; hierdoor wordt 

het  duidelijk  dat  het  eindpunt  bereikt  wordt.  Zie  punt  5  van  3.3:  het  kenmerk 

voltooiing. 

Ik stel voor al deze variatie als uitbreidingen binnen een en dezelfde betekenis 

te beschouwen. Die betekenis, PAD OBST, is dan gekenmerkt door beweging + [across], 

waarbij y als obstakel gezien wordt. 

 

5.6.6. PAD SPREID  
27    Toen ze bij ongeluk den inkt over je teekening wierp 

111   De wijn stroomde over de tafels 

 

In deze voorbeelden start de beweging  in een bepaald punt en verspreid ze zich  in 

verschillende  richtingen.  In  het  eerder  geciteerde  standaardvoorbeeld  (the  bottles 

scattered over the floor) is het focuselement x telbaar, in de voorbeelden van WR hebben 
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we een vloeistof. Stromen  is een  typisch werkwoord voor deze betekenis, maar het 

bepaalt deze niet; het werkwoord kan ook gebruikt worden voor rechte paden.  

  

EXT SPREID 2x 
135  De goudvelden waren meer dan  een maand reizen verwijderd en lagen over eene groote 

uitgestrektheid verspreid 

136  schijnbaar zonder eenige regelmaat lagen woonhuizen en eene menigte groote en kleine 

schuren en stallen, hutten en hokken over eene groote uitgestrektheid verspreid 

 

5.6.7. PAD ALONG 
10   hoe de paarden over den effen straatweg vliegen, hoera! 

31   Wanneer het  bloed,  als  een  bergstroom  over  eene  rotsige  bedding,  onstuimig door de 

aderen golft 

49   Eerst ging het door het park vóór de gebouwen den weg naar Doetinchem op, het stadje 

door en daarna over den grintweg tusschen wei‐ en bouwland door 

130   Ruwe karren [...[] dreunden over de slecht geplaveide straten 

 

In deze voorbeelden hebben de referentie‐elementen  (straatweg, bedding, grintweg en 

straat) een inherente richting; het focuselement (paarden, karren, bergstroom) volgt deze 

richting; ʹalongʹ staat in dezen tegenover ʹacrossʹ. 

Er  is  één  voorbeeld waarin  PAD  ongespecificeerd  voor  [±along/across]. De  infor‐

matie  is hier onvoldoende om uit  te maken of het pad  langs of dwars over de weg 

loopt, of misschien nog in een heel andere richting. Alleen de haas weet het. 
 

59   een enkele haas, die over den weg sprong, uitgezonderd 

   

5.6.8. PAD TRANS 7x  
51   Deze  beide  kleedingstukken  en  het  geld,  dat Willem  eerlijk  met  hem  had  gedeeld, 

hadden Kees waarschijnlijk veilig over de Duitsche grenzen doen komen 

53   als ik nu maar vóór morgen over den IJsel ben 

76   dan over den Rijn en de Waal, en langs der Maas naar het Zuiden trekken 

174   Ik wil verder zoeken, verder tot over de bergen 

181   Verder! Veel verder, over het groote groene water! 

198   Kom over met Herman. 

160   daarop  steeg het  zonderlinge wapen hooger, beschreef  eenʹ grooten  cirkel  in de  lucht, 

draaide  in wijde  spiralen  terug  over  de  rivier,  en  viel  voor  de  voeten  der  verbaasde 

Nederlanders in het gras 

 

Grenzen, een  rivier of de bergen vormen het obstakel dat de y van deze betekenis 

vormt. In al deze voorbeelden gaat het om dat gedeelte van het pad dat voorbij het 

obstakel  ligt.  In  198  hebben  we  een  voorbeeld  van  een  intransitief  over  in  deze 

betekenis; hierbij is de zeereis tussen Australië en Nederland het impliciete obstakel. 

Ik ga  ervan uit dat over  in dit voorbeeld geen  scheidbaar prefix van  overkomen  is, 

maar daarover  zou discussie mogelijk  zijn. Voorbeeld  160, waarin het pad van de 

boemerang wordt beschreven, verschilt van de andere doordat de beweging naar de 

waarnemer toe gaat. 

 

 189



5.6.9. PAD BUIG 4x 
14   Een andere beambte bukt zich over de lange lijst 

139   Een  buidelvos, met  langen  over  den  rug  gebogen  staart,  ‐  opossum  noemen  hem  de 

inboorlingen – was door de honden opgejaagd 

156   De man lag over zijn schaap gebogen en keek in zijnʹ ijver niet op 

171   op  sommige  plaatsen  helden  naakte  brokkelige  steenklompen  over  den  smallen  berg‐

stroom heen 

 

Bij deze voorbeelden gaat het om een half pad; we kunnen ons een heel pad voor‐

stellen dat over een obstakel gaat, maar hiervan wordt alleen maar het gedeelte  tot 

het middenpunt geactiveerd. Alleen in 171 gaat het pad verder; het is de functie van 

over ... heen om de voltooiing van het pad te activeren. In zin 14 is het PAD dynamisch 

(wat  morfologisch  aangeduid  wordt  door  het  wederkerende  werkwoord)  in  de 

andere zinnen  is het  statisch, dus  een  EXTENT    (wat  in  twee gevallen morfologisch 

aangeduid wordt door het voltooid deelwoord, dat het resultaat van een beweging 

aangeeft). Buigen (en het frequentatief bukken)  is het typische werkwoord voor deze 

betekenis. 

 

5.6.10. PAD REFL 7x  
44   ‘Vrij,  ik  ben  vrij!ʹ  gilde  hij  buiten  zichzelven  van  blijdschap  en  buitelde  over  het  gras 

langs den weg 

145   Nu duwde een oud man met sneeuwwitte haren de vrouwen en kinderen met geweld op 

zijde, zoodat verscheidene hals over kop van den heuvel rolden 

151   Brullend valt het [sc. rund] op de knieën en stort over den breeden kop 

185   terwijl ze als bezetenen rondsprongen, met zwaarden en boemerangs zwaaiden, elkander 

aangrepen; omverwierpen of over elkaar heen sprongen 

186   en hals over kop vluchtten de wilden naar het bosch 

190   mannen, vrouwen een kinderen rolden in hunne haast naderbij te komen over elkander 

heen 

191   tegelijk ging hij op zijne handen staan en buitelde op straatjongensmanier over het hoofd 

 

Lakoff heeft deze betekenis reflexive genoemd, omdat in zijn gedachte x en y samen‐

vallen. Als de zin luidt Hij buitelde over zichzelf, dan lijken hij en zichzelf dezelfde refe‐

rentie te hebben. In werkelijkheid wordt het lichaam van de referent gesplitst in twee 

lichaamsdelen, waarvan het  ene over het  andere  rolt. Er  zijn dus wel degelijk  een 

verschillende x en y. Zo is in 151 het lijf van het rund de x en de kop de y. Geeft het 

onderwerp van de zin een multiplex weer, dan splitst dat zich uit in twee delen: de 

zwarten rolden over elkaar heen, dat wil zeggen iedere zwarte rolde over een andere 

heen.  

  Rollen  en  buitelen  zijn  de  favoriete werkwoorden.  Terwijl  normaal  een  pad 

over een obstakel een halve cirkel maakt, wordt hier een hele cirkel uitgevoerd. Zin 

44, hoort hier eigenlijk niet echt bij, want het pad wordt gevormd door het gras langs 

de weg. Maar net als  in de andere voorbeelden wordt hier wel  (herhaaldelijk) een 

hele cirkel uitgevoerd. 
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5.7. Metaforische paden  

 

5.7.1. BLIK 8 x 
23   toen hij over zijn bril heen, onder de witte wenkbrauwen door, Willems ontstelde gezicht 

beschouwde 

116   zelfs de kinderen staken hun spel en rekken de halzen om over de verschansing te zien 

117   Terwijl de grijsaard de harp stemt,  laat het meisje haar oog over de oevers weiden, als 

zoekt ze naar een onderwerp voor haar lied 

119  wierp  hij  van  tijd  tot  tijd  eenʹ  steelschen  blik  over  den  rand  van  zijn  reusachtig 

nieuwsblad 

120  en schreef er met potlood achterop, zoodat de student, die vrijpostig over zijnʹ schouder 

keek, het lezen kon 

126  zelfs Lord Greybury neemt de moeite, over Willems schouder eenʹ blik uit het raampje te 

werpen 

144  een  tweede  heuvel,  evenals  de  eerste  koepelvormig, maar  niet  zoo  hoog,  zoodat  de 

mannen er tusschen de struiken door gemakkelijk over heen konden zien 

152  de van begeerte fonkelende oogen van een paar dozijn zwarten gluren over den rand 

 

Een blik is een beweging van de ogen van een persoon langs een fictief pad, dat altijd 

hoger ligt dan het referentie‐element. De y is in de meeste gevallen een lijn, althans 

zolang de persoon zijn hoofd niet beweegt. Als hij dat wel doet, dan wordt de y een 

vlak, zoals in 117. In de gegeven voorbeelden concurreert over (of over ... heen in 23 en 

144)  met  onder  ...  door  (23)  en  tussen  ...  door  (144)  en  activeert  het  het  kenmerk 

ʹsuperioriteitʹ. Het pad wordt gedefinieerd door twee punten: de ogen van de agens 

en een middenpunt (het fictieve obstakel). Onderwerp van de zin kan zijn: de ogen, 

de persoon van wie die ogen zijn of de blik die geworpen wordt zelf, (dat wil zeggen 

het pad zelf); in 117 staat de ogen voor  ʹde blikʹ en laat weiden voor  ʹwerpenʹ. De blik 

over de rand van de bril is het metaforische equivalent van het pad over de brug.  

 

5.7.2. GEDACHTEN  1x  
79   Zijne gedachten voerden hem over heide en weide 
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DEEL 6: OVER ALS PREFIX 

Allereerst  zal  ik  een voorbeeld kiezen  en nagaan wat  er aan de hand van dat  ene 

voorbeeld opgemerkt kan worden. Dit voorbeeld is overrijp. De aspecten die bespro‐

ken zullen worden kunnen de vorm en de betekenis betreffen; bovendien zal aan‐

dacht  besteed  worden  aan  de  vraag  wanneer  er  sprake  is  van  een  Nederlandse 

woord.  

 

6.1. Opmerkingen over de vorm. 

Dit woord is een samenstelling gebaseerd op twee basiswoorden, het voorzetsel over 

en  het  adjectief  rijp,  waarbij  het  voorzetsel  voorafgaat  aan  het  adjectief.  Deze 

samenstelling kunnen we weergeven in de volgende formule:   
       

(1) [[over]P‐1 [rijp]A‐1]A0 

 

De formule geeft de volgende informatie: 

1. We hebben hier te maken met een woord, in tegenstelling met een woordgroep als 

erg rijp. Dit wordt weergegeven door de buitenste haken plus door de index 0, die 

staat voor woordniveau. 

2. Dit woord behoort  tot de woordsoort adjectief. Dit wordt weergegeven door het 

etiket A bij het meest rechtse haakje.  

3. Het woord  is opgebouwd uit  twee andere woorden, namelijk het voorzetsel over 

en het adjectief rijp. Dit wordt aangeduid door deze twee woorden,  inclusief hun 

etiket,  op  te  nemen  binnen  de  buitenste  haken  en  ze  de  exponent  ‐1  te  geven 

(onmiddellijk onder het woordniveau). 

4. In  die  samenstelling  gaat  het  voorzetsel  vooraf  aan  het  adjectief.  Dit  wordt 

weergegeven door de lineaire volgorde in het schriftbeeld.  

Dezelfde informatie kan ook weergegeven worden door een boomdiagram, namelijk: 

 

  (2)      A0 

     /      \ 

    P‐1     A ‐1 

    |  | 

        over   rijp 

 

Een  boomdiagram  is  beter  leesbaar,  vooral  als  de  structuur wat  gecompliceerder 

wordt. De constructie erg rijp kan op dezelfde wijze weergegeven worden, maar dan 

met het etiket A1 aan de top en daaronder respectievelijk P0 en A0. 

Deze notaties geven structuur aan de combinatie over+rijp. Combinaties waarin over 

het  eerste  element  is kunnen ook gecompliceerder  structuren hebben, bijvoorbeeld 

een woord als over+een+komst, dat we kunnen weergeven als 

  (3) [[[over]P‐2[een]Num‐2]W‐1 [[kom]V‐2 [stAf]N‐1]N059 

                                                 
59 Ik gebruik W als etiket voor bijwoorden. 

 192 



of: 

(4)         N0 

            /        \  

           W‐1          N‐1 

          /     \         /    \ 

        P‐2  Num‐2   V‐2        Af 

            |        |       |       | 

        over een  kom  st 

 

Het woord overeenkomst staat in het woordenboek in de lijst van woorden die met de 

letters over beginnen. Voorbeeld (4) maakt echter duidelijk dat dit woord niet behoort 

tot de samenstellingen met over. Het is het woorddeel overeen, dat een onmiddellijke 

samenstelling met over is. Dit betekent dat we bij het werken met een corpus overeen‐

komst niet als samenstelling met over moeten opnemen. Wel moeten we het woord‐

deel overeen opnemen. Dat gebeurt bij delegatie.60 

  Teruggaande naar voorbeeld  (1) kunnen we  abstraheren van de  fonologische 

inhoud van de bestanddelen. We reduceren de formule dan tot: 

 

(5) [[x]P‐1 [y]A‐1]A0 

 

of, wanneer we het alleen over samenstellingen met over willen hebben tot: 

 

(6) [[over]P‐1 [y]A‐1]A0 
 

Ook kunnen we voor het gemak, als uit de contekst duidelijk  is dat we het over de 

binnenbouw van woorden hebben, de exponenten weglaten: 

 

(7) [[over]P [y]A]A  

 

of alleen de etiketten vermelden: 

 

(8) [P + A] A  

 

Al  deze  formules  zijn  equivalent,  afhankelijk  van  het  doel waarvoor  ze  gebruikt 

worden. 

Voor de discussie over de vorm van de samenstellingen van over zal  ik overrijp nu 

reduceren tot   

 

(9) [over + A] A  
 

                                                 
60 Het begrip delegatie komt uit Alinei’s boek La struttura del  lessico  (Alinei 1974), waar het gebruikt 

wordt in verband met woorddefinities. Zie hiervoor hoofdstuk 21 van deze bundel. 
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Formule 9 past ook op andere samenstellingen die van adjectieven afgeleid zijn.  In 

het materiaal van de HvD vinden we de volgende exemplaren:61 

 

(10a)    overdwars, overgroot, overluid, overoud, overrijp, overvet, overvol,  

            overwaard 

(10b)     overbekend, overbeleefd, overduidelijk, overheerlijk 

(10c)    overactief, overcompleet 

 

Formule (9) geeft aanleiding tot twee vragen: is A de enige categorie die met over ge‐

combineerd kan worden, en moet de binnenste categorie identiek zijn aan de buiten‐

ste (afgezien van de exponent)? De eerste vraag betreft een generalisatie, waarin we 

[over + A] vervangen door [over + X]; de tweede vraag betreft de endocentriciteit van 

de  structuur:  is  rijp de kern  (het hoofd) van  overrijp; anders gezegd:  is  overrijp een 

projectie van rijp? 

Zijn alle waarden van X mogelijk? Voor X=N  is het antwoord positief;  ik citeer een 

kleine keuze: 

 

(11)     overbuur,  overgewicht,  overgordijn,  overgrootvader,  over‐

hemd,  overjas,  overmoed,  overpad,  overschoen,  overuur, 

overweg, overwerk. 
 

Voor  X=V  is  het  antwoord  ook  positief;  we  moeten  echter  twee  aanvullende 

opmerkingen  maken.  In  de  eerste  plaats  is  het  tweede  lid  (de  V‐1)  niet  de 

infinitiefvorm, maar de werkwoordsstam.  In de  tweede plaats  is de plaats van het 

woordaccent verschillend: naast het type óverlaten hebben we het type overschríjden. 

Zelfs zijn er talloze voorbeelden te vinden waar beide accentpatronen mogelijk zijn, 

zoals  in  overléggen  tegenover  óverleggen,  overlópen  tegenover  óverlopen  en  overváren 

tegenover óvervaren. Meestal hebben we hierbij verschillende betekenissen, zodat de 

vraag  rijst  of  er  een  correlatie  bestaat  tussen  betekenis  en  accentpatroon. De  HvD 

onderscheidt systematisch tussen lemmata met het ene en het andere accentpatroon, 

en  is  daarin  zeer  scrupuleus,  zodat  we  vaak  een  extra  lemma  krijgen  voor  heel 

marginale betekenissen: woorden die het normaal niet gehaald zouden hebben in een 

woordenboeken krijgen een eigen lemma.62 

  Voor X = W (dus bijwoord) heb ik de volgende lijst gevonden: 

 

                                                 
61 In deze lijst heb ik een onderscheid gemaakt tussen eenlettergrepige adjectieven, meerlettergrepige 

adjectieven, en adjectieven die uit een  ‘buitenlandse’  laag van de woordenschat komen.  Ik heb alle 

adjectieven weggelaten  die  gezien  kunnen worden  als  een  adjectivisch  gebruikt  deelwoord  (zoals 

overbevolkt of overstelpend). Het woord overwaard komt voor in combinaties als een bezoek overwaard, dat 

wil zeggen een adjectief met een verplichte bepaling. 
62  Marginaliteit  kan  gemeten  worden  met  Google:  als  er  tussen  honderd  voorbeelden  van 

accentpatroon  a  ook  een  geval  van  accentpatroon  b  gevonden  wordt,  dan  is  dat  laatste  patroon 

duidelijk  marginaal.  Uiteraard  is  marginaliteit  een  gradueel  begrip  en  hangt  het  verder  van  de 

onderzoeker af hoeveel marginaliteit hij in zijn beschrijving wil accepteren. 
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(12a)   overal,  overboord,  overdag,  overdwars,  overeen,  overeind, 

overhand  (Vlaams),  overheen,  overhoop,  overlang,  overmor‐

gen, overnieuw, overstag, overweg (kunnen met iemand), over‐

zee, overzij (hellen) 

(12b)   overhaast, overhands, overlangs, overwegend. 

 

Deze lijsten zijn opgesteld volgens de opgaven van de HvD, die naar de A0 kijkt; de A‐1 

kan  zeer heterogeen  zijn  en  is  in  sommige gevallen niet  eens bekend. De  lijst  12b 

bevat woorden  die  ook  als  adjectief  kunnen  optreden. Alle  vormen  van  (12), met 

uitzondering van overmorgen hebben het accent op het tweede lid. 

 

Opmerkingen over de betekenis. 

Hiervoor  verwijs  ik  naar  de  volgende  paragraaf  die  het  bestand wat  systema‐

tischer aanpakt. 

 

6.2. Over als deel van een woord. 

In deze paragraaf wil  ik de woorden gaan behandelen die gevormd zijn met [over] 

als  basis.  Ik  begin met  een  inventarisatie  en  zal  dan  empirisch  de  problemen  be‐

kijken. Als dit gebeurd  is probeer  ik de  resultaten  samen  te vatten  en bespreek  ik 

welk instrumentarium nodig is om het materiaal te behandelen. 

  Hoe kom ik aan materiaal? Het eenvoudigste middel is om een woordenboek te 

raadplegen en er alle relevante woorden uit te halen. Het woordenboek dat ik kies is 

de  Hedendaagse  Van  Dale  uit  198463  (in  het  vervolg  HvD).  De  achterliggende 

gedachte  is dat de Van Dale autoriteit geniet  (als een woord er  in  staat dan  is dat 

woord Nederlands)  en dat de Hedendaagse de woordenschat up‐to‐date  gebracht 

heeft  door  allerlei  verouderd materiaal  te  verwijderen.  Ik  zal  in  de  loop  van  dit 

verhaal die stelling nuanceren, maar zolang we hem aanhouden houdt hij ook in dat 

een woord dat er niet in staat geen (hedendaags) Nederlands woord is (of althans dat 

niet was in 1984). Om het werk te vereenvoudigen laat ik alle woorden waarin [over] 

niet in eerste positie in het woord staat buiten beschouwing.  

  Het materiaal dat  ik aldus vind  is  telbaar.  Ik heb alle  lemmata geteld, dat wil 

zeggen alle vetgedrukte woorden aan het begin van een artikel.64 In totaal heb ik 482 

lemmata  gevonden.  Ik  heb  ze  overgebracht  in  een  database, waarin  ik  in  eerste 

instantie  de  volgende  velden  heb  opgenomen:  volgnummer,  lemma, woordsoort, 

woordaccent,  aantal  betekenissen  (volgens  de  HvD)  en  woordlengte.  Het 

woordaccent is een binaire keuze: accent op over (1) tegenover accent niet op over (2), 

                                                 
63 P.G.J. van Sterkenburg & W.J.J. Pijnenburg (red.). Van Dale Groot woordenboek van hedendaags Neder‐

lands. Utrecht/Antwerpen: Van Dale Lexicografie, 1984. 
64 Hierbij heb ik dubbele spellingen (overal~overall of overcapaciteit~overkapaciteit) genegeerd, dubbele 

vormen,  zoals  overgaaf~overgave, onder  één noemer gebracht  en  ten  slotte  een  fout gecorrigeerd op 

grond  van  de  definitie,  namelijk  overleveringsplan  vervangen  door  overlevingsplan  (het  ging  om  het 

overleven van een onderneming). 
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zoals  in het voorbeeld óverkomen  (1) ~overkómen  (2). De HvD gebruikt  systematisch 

het woordaccent om lemma’s van elkaar te onderscheiden. Voor de woordsoort heb 

ik  de  opgaven  van  HvD  overgenomen,  vertaald  in  mijn  code  A  =  bijvoeglijk 

naamwoord, N  =  zelfstandig  naamwoord, V  = werkwoord  en W  =  bijwoord. Het 

enige lemma dat geen woordsoortaanduiding had (overheidswege) heb ik onder de bij‐

woorden gerangschikt. 

  Een eerste hypothese zou kunnen zijn dat elk van de 482 woorden gevormd is 

door  [over]  te combineren met een ander woord. De structuur zou dan zijn  [[over] 

[abc]X]Y, waarbij abc  staat voor een willekeurige  reeks klanken, X voor de categorie 

van  het  tweede  lid  en  Y  voor  de  categorie  van  het  hele woord.  Voorbeeld  over‐

schrijven, te analyseren als 

 

(13)     [[over][schrijv]V] V. 

 

In dit voorbeeld is abc gerealiseerd als schrijv (de stam van het werkwoord schrijven), 

wordt X geïnterpreteerd als V (werkwoord) en Y ook als V. Het resultaat is dan een 

complexe werkwoordstam, waarachter we de infinitiefuitgang en kunnen toevoegen. 

Verificatie van onze hypothese levert het volgende op. 

  Er zijn 167 werkwoorden (dat wil zeggen vormen waarvoor geldt Y=V) die aan 

de structuur voldoen. Verder zijn er tien voorbeelden waar het eerste lid niet over is, 

maar een complexe stam die zelf over als bestanddeel bevat. Als voorbeeld neem  ik 

overeenkomen, te analyseren als [[[over][een]]W[kom]V]V. In dit geval wordt komen dus 

niet verbonden met het voorzetsel  [over], maar met het bijwoord  [[over][een]], dat 

zelf samengesteld  is uit het voorzetsel  [over] en het  telwoord  [een]. Het  is dus een 

afleiding van  [over] waarbij het basiswoord één graad dieper  ingebed  is. In de  tien 

gevallen in kwestie is het eerste lid 3x overeen en 7x overhoop.  

Bij  de  zelfstandige  naamwoorden  (Y=N)  vinden we  203  lemmata. Hier  treedt  het‐

zelfde probleem op; alleen  is het aantal complexe eerste  leden groter. De  lijst  is de 

volgende (met aantal lemmata en een voorbeeld): 

 
(14)  overblijf    1x   [lokaal] 

overdruk    1x  [papier] 

overhead    3x  [sheet] 

overhemd    1x  [blouse] 

overleg    4x  [orgaan] 

overlig    1x  [dag] 

overloop    1x  [beveiliging] 

overstap    1x  [kaartje] 

oversteek    1x  [plaats] 

overtrek    1x  [papier] 

overval    2x  [wagen] 

overweg    3x  [boom] 

overwerk    2x  [uur] 

overzet    1x  [veer] 
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(15) overbrugging+s   1x  [periode] 

overdracht+s   2x  [kosten] 

overgang+s    11x  [rapport] 

overgevoeligheid+s1x  [reactie] 

overheid+s    7x  [dienst] 

overleven+s    1x  [plan] 

overlijden+s   2x  [verzekering] 

overreding+s  1x  [kracht] 

overstroming+s  1x  [ramp] 

over+tijd+s    1x  [behandeling] 

overwinning+s  3x  [roes] 

overzicht+s    3x  [foto] 

 

In al deze 58 gevallen is [over] geen bestanddeel van de samenstelling zelf, maar van 

een onderdeel van de  samenstelling. Dat betekent dat de  complexe woorden geen 

deel uitmaken van ons paradigma, maar dat de eerste  leden van die woorden deze 

functie overnemen. Overstapkaartje, dat niet  tot ons paradigma hoort, verwijst naar 

[overstap] dat er wel toe hoort; dit is een kwestie van delegatie: overstap wordt door 

overstapkaartje gedelegeerd  tot de verzameling samenstellingen van het  type  [[over] 

[abc]X]Y.  In  24  op de  26  gevallen  voegt die delegatie  niets  toe  aan de  verzameling 

voorbeelden, omdat de woorden in kwestie toch al tot onze verzameling behoorden: 

de  uitzonderingen  zijn  de  scheepvaartterm  overligdag, waarbij HvD  geen  overliggen 

noemt,65 en de medische term overtijdsbehandeling, die als basis niet één woord, maar 

een woordcombinatie over  tijd heeft.  Indien we over  tijd zouden behandelen als één 

woord dan zou ook dit geval in het geboden patroon vallen. 

  Bij  de  zelfstandigde  naamwoorden  eindigen  58  lemmata  op  ‐ing.  Hiervan 

behoren  10  voorbeelden  tot  complexe  samenstellingen,  die  niet  rechtstreeks  van 

[over] afgeleid zijn; er blijven dus 48 woorden op ‐ing over. Al deze woorden hangen 

samen met een werkwoord. Vergelijk het voorbeeld overplaatsing, dat in verband kan 

worden  gebracht  met  het  werkwoord  overplaatsen.  De  analyse  van  deze  beide 

woorden is: 
   

(16) [[over][plaats]N]V  en  [[[over][plaats]N]V+ing]N 
 

De regel die hier van toepassing is is een eenvoudige nominalisatie van het type 
   

  V  [V + ing] N 
 

Deze regel is productief voor alle soorten werkwoorden. Opnieuw hebben we dele‐

gatie van het substantief naar het werkwoord; met andere woorden:  iedere keer als 

                                                 
65 De definitie is: dag dat een schip langer dan de bepaalde tijd ergens ligt om te laden of te lossen. 

Google vermeldt ook overliggeld en een voorbeeld in een site over ligplaatsen botterbehoud: Passanten: 

Historische vissersschepen mogen een week gratis blijven overliggen tot een maximum van 5 schepen. Elburg ‐ 

Gemeente haven. Dit citaat bewijst het bestaan van een basiswoord overliggen in deze betekenis, zodat 

het woord overligdag toch het normale patroon blijkt te volgen. 
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we een nominalisatie op  ‐ing  tegenkomen kunnen we ervan uitgaan dat het corres‐

ponderende werkwoord ook tot ons bestand behoort. 

 

DEEL 7: VERGELIJKING MET HET ENGELSE OVER 

7.1. Inleiding 

In Tyler en Evans 2002 wordt een lijst van betekenissen (senses) van over gegeven die 

bedoeld is als een verbeterde versie van de soortgelijke lijst van Lakoff. Dit netwerk 

telt 15 senses, plus  twee clusters  (waarvan andere senses afgeleid zijn). De senses zijn 

genummerd: ze beginnen met de proto‐scene, met nummer 1; daarvan zijn vijf andere 

senses afgeleid  (waarvan er  twee clusters zijn), genummerd 2  tot en met 6; de senses 

die daarvan zijn afgeleid krijgen een hoofdletter achter hun cijfer (bijvoorbeeld 2.A) 

en  als  die  nog  weer  afgeleide  senses  hebben  voegen  we  opnieuw  een  cijfer  toe 

(bijvoorbeeld 5.A.1). 

De senses hebben elk een naam. De lijst is de volgende: 

 

1. Proto‐scene 
2. A.B.C Trajectory Cluster 
  2.A. On‐the‐other‐side‐of 

  2.B. Above‐and‐beyond (Excess I) 

  2.C. Completion 

  2.D. Transfer 

  2.E. Temporal 

3. Covering 

4. Examining 

  4.A. Focus‐of‐attention 

5. Up Cluster 

  5.A. More 

      5.A.1. Over‐and‐above (Excess II) 

  5.B. Control 

  5.C. Preference 

6. Reflexive 

  6.A. Repetition 

 

Om de gedachten te betalen voeg ik voor iedere sense een voorbeeld toe. 
 

1.  The picture is over the mantel. 

2.    The cat jumped over the wall.66 

2.A.   John lives over the hill. 

2.B.   Your article is over the page limit. 

2.C.   The game is over. 

2.D.   Sally turned the keys over to the janitor. 

2.E.   Their friendship has remained strong over the years. 

                                                 
66 Zie hoofdstuk 11 van deze bundel voor een kritische beschouwing van dit voorbeeld. 

 198 



3.   The tablecloth is over the table. 

4.  Mary looked over the manuscript quite carefully. 

4.A.   The little boy cried over his broken toy. 

5.     ––––– 

5.A.    He weighs just over 150 pounds. 

5.A.1     The heavy rains caused the river to flow over its banks.  

5.B.     She has a strange power over me. 

5.C.     I would prefer tea over coffee. 

6.     He turned the page over. 

6.A.     He played the same piano piece over. 

 

Zoals we  gezien hebben meent Hubert Cuykens  (1991) dat  er niet veel verschil  is 

tussen het Engelse en het Nederlandse netwerk. Hoezeer hij de plank misslaat blijkt 

wel als we proberen de 16 zinnetjes te vertalen. We krijgen dan voor het Nederlands: 
 

1. Het schilderij hangt boven de schoorsteenmantel. 

2. De kat sprong over de muur. 

2.A.   Jan woont voorbij de heuvel.67 

2.B.   Jouw artikel overschrijdt het toegestane aantal bladzijden.68 

2.C.   Het spel is afgelopen.69 

2.D.   Sara overhandigde de sleutel (gaf de sleutel af) aan de cipier. 

2.E.   Door de jaren heen is hun vriendschap hecht gebleven. 

3.  Het tafelkleed ligt over de tafel. 

4.   Marie heeft het manuscript heel zorgvuldig doorgenomen. 

4.A.   Het jochie huilde om zijn  kapotte speeltje. 

5.  ––––– 

5.A.   Hij weegt over de 150 pond. 

5.A.1.   Door de hevige regen is de rivier over zijn oevers gestroomd. 

5.B.   Zij heeft een vreemde macht over mij. 

5.C.   Ik heb eigenlijk liever thee dan koffie (prefereer thee boven koffie). 

6.   Hij sloeg de bladzij om. 

6.A.   Hij speelde hetzelfde stuk nog eens. 

 

Van de 16 voorbeelden hebben er vier  over als voorzetsel  (2, 3, 5A1 en 5B) en nog 

eens twee een werkwoord met prefix over (2B en 2D). Bij enkele voorbeelden is over 

een  aanvaardbaar  alternatief, maar mijns  inziens niet de  eerste keus  (2A,  2C,  4  en 

6A). Dan zijn er altijd nog zes voorbeelden waarbij over onmogelijk is.  

Dit resultaat geeft aanleiding  tot een nader onderzoek. Ik neem hiervoor  twee 

Engelse teksten met hun Nederlandse vertaling en vergelijk de overs van het Engels 

en de overs van het Nederlands met hun equivalenten  in de andere taal. De teksten 

                                                 
67 Maar: Sneeuwwitje woont over de bergen bij de zeven dwergen. (Schneewittchen über den Bergen 

bei den sieben Zwergen ist noch tausendmal schöner als Ihr). 
68 Via Google vind ik: Net gebeld met vodafone en krijg ik te horen dat ik over de limiet ben. Aangezien dit 

over de mobiele  telefonie gaat, zal het wel een anglicisme zijn.  ‘Gaat  ...  te boven’ zou ook mogelijk 

zijn. 
69 Google geeft (04.09.2010) het spel is afgelopen (79.800), uit (61.300x), over (24.600), voorbij (13.800x), 

gedaan (7.900x). 
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zijn Winnie the Pooh en hun eerste vertaling,70 en een selectie van Sherlock‐Holmes‐

verhalen, waarvan het Project Gutenberg  een  laat‐negentiende‐eeuwse vertaling  in 

het Nederlands geeft. 

 

7.2. De gegevens van Pooh 

De gegevens van Poeh zijn de volgende.  In mijn database heb  ik alle voorbeelden 

van over zowel van de Engelse als van de Nederlandse tekst opgenomen. Dat zijn er 

in  totaal 221. De Engelse  tekst heeft 68 maal over, waarvan  tweemaal als prefix  (in 

overrated en over‐excited) en eenmaal als suffix (head‐over, vergelijk ook head‐over‐heels), 

de Nederlandse 172 maal, waarvan 20 keer als pre‐ of suffix. Het enorme verschil is 

te  verklaren  door  de  104  voorbeelden  van  denken  of  praten  over, waar  het  Engels 

andere oplossingen heeft; deze frequentie  is thematisch, dat wil zeggen ze hoort bij 

het universum van deze boeken, waarin de personages voortdurend nadenken over 

wat hun overkomt of er met elkaar over praten. Zonder deze gevallen blijven er 64 

Engelse  en  48 Nederlandse  overs  over, waarvan  er  slechts  16 met  elkaar  overeen‐

komen  (plus zes waarin het Nederlands  overal of  overheen gebruikt). Al deze voor‐

beelden betreffen ruimtelijke situaties. Ik zal eerst de 11 voorbeelden behandelen die 

onder pad vallen. 

  Er is één perfect voorbeeld van [above and across]:71 

 

26   It was on this morning that Owl came flying over the water 

       Op dezen zelfden morgen gebeurde het, dat Uil over ʹt water kwam vliegen 

 

Dezelfde betekenis ([–contact] en [+boundary‐traversal]) vinden we in 34, waar it op 

Eeyoreʹs house slaat: 
 

34   And the wind blew it right over the wood, and blew it down here 

       De wind heeft het helemaal over ʹt Woud heen geblazen, en hij blies het hier neer 

 

Met [+contact] hebben we een soortgelijk voorbeeld in 28: 
 

28   when at last he saw the good ship, Brain of Pooh [...] coming over the sea to rescue him 

       toen hij daar dat fijne schip Het Verstand van Poeh [...] over de onmetelijke watervlakte zag     

naderen om hem te redden. 

 

Zes gevallen, waarvan vijf uit de episode van de Poeh‐takjes  (Pooh‐sticks), betreffen 

leunen over, dus [fictive movement], met [contact], waarbij alleen het middelste punt 

                                                 
70  Vertaald  respectievelijk  door  Nynke  van  Hichtum  en  Toos  Blom.  Ik  heb  voor  deze  vertaling 

gekozen omdat ze mij vertrouwd is; de andere, van Mies Bouhuys, die ongetwijfeld het Engels beter 

beheerste, vind ik persoonlijk onsympathiek, met name omdat de naam van het monster Heffalump 

van het vrolijke Flipperdeflap veranderd is in het wanstaltige woord Klontenmichel. Dit is een uiterst 

subjectieve  keuze,  vergelijkbaar met  de  afkeer  van  al  te  jolige  Bijbelvertalingen  voor wie met  een 

klassiekere vertaling opgegroeid is. 
71 De voorbeelden zijn in mijn database genummerd van 1 tot en met 68 voor de Engelse overs en 101 

t/m 254 voor de overige. 
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van het pad genoemd wordt.72 Ik citeer als voorbeeld: 

 

26   But Pooh  had  got  the  biggest  stone  he  could  carry,  and was  leaning  over  the  bridge, 

holding it in his paws 

  Maar Poeh had de grootste steen gepakt, die hij torsen kon, en leunde nu over de brug, 

met de steen in zijn voorpootjes 

 

Er  is  één  geval  van  buigen  over,  dus  beweging,  geen  contact  en  geen  begin‐  en 

eindpunt van de beweging:73 

 

26   and was bending over the tracks in a puzzled sort of way 

  en boog zich met een verlegen gezicht over de sporen op de grond 

 

In het laatste voorbeeld valt het pad samen met het referentie‐element, waarvan het 

de richting volgt: 
 

33   It was still snowing as he stumped over the white forest track 

  Het sneeuwde nog altijd, toen hij over het witte bospaadje strompelde 

 

Laten  we  nu  kijken  naar  de  gevallen  waarin  het  Engels  over  heeft,  maar  het 

Nederlands niet. 

  We  zagen  eerder dat de gevallen waarin  [across] ontbreekt  en  alleen  [above] 

geactiveerd wordt in het Engels verenigbaar kunnen zijn met over, maar dat het Ne‐

derlands verplicht boven moet gebruiken. Ik zal alle drie gevallen citeren: het eerste is 

een centraal voorbeeld (met een fraai contrast met onder),74 het tweede is een extensie 

in de richting van [cover];75 het derde is vaag over het kenmerk [±contact]. 

 

1     It means he had the name over the door in gold letters and lived under it 

  Dat wil  zeggen, dat die  naam met  gouden  letters  boven  zijn deur  stond  en dat  hij  er 

onder woonde 

13   there was a lightness in the sky over the Hundred Acre Wood which seemed to show that 

it was waking up 

  er was een lichtschijnsel boven het Honderd‐Bunders‐Bosch, waaruit Poeh opmaakte, dat 

ze [slaat op de zon, niet op het bos] al bezig was wakker te worden 

40   slowly he got his chin over it ... and then one back paw ... and then the other ... until ... he 

                                                 
72 Leunen over de brug moet natuurlijk pragmatisch opgevat worden als leunen over de brugleuning; 

het enige onderdeel van de brug waarover je leunen kunt. Leunen over de leuning is weer een geval van 

lexicale solidariteit. In het zesde voorbeeld leunde Teigetje over de rug van Roeʹs stoel. Ook hier is de 

rug dat gedeelte van deze stoel waarover je leunen kunt. 
73 Het enige verschil tussen gebogen over en geleund over is [±contact]. Het woord leunen verwijst naar 

het ondersteuningsscenario, het woord buigen naar de boog van de cirkel (die ook een rol speelt in de 

ʹalgebraïscheʹ beschouwingen van Joost Zwarts). 
74  Aangezien  Pooh  lived  under  the  name  of  Sanders  is  het  woordgrapje  hier  dat  de  concrete  [–

superioriteit]‐betekenis van under geactiveerd wordt. 
75 Dat het Nederlands hier boven heeft  (dus de  interpretatie  [’above’] prefereert boven  [‘cover’]) zal 

wel  samenhangen  met  het  weglaten  van  the  sky.  Lightness  is  ook  een  ander  soort  object  dan 

lichtschijnsel. 
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was sitting on it 

  toen kreeg hij langzaam zijn kin boven de tak  ... en toen  ... een achterpoot  ... en toen de 

andere ... en eindelijk zat hij bovenop.76 

 

De  betekenis  die  Lakoff  reflexive  noemt  komt  in  deze wankele  kleuterwereld  ver‐

scheidene keren voor. In deze betekenis is in het Nederlands over uitgesloten en kun‐

nen we alleen om gebruiken. Twee voorbeelden: 
 

56/57  and Tigger accidentally knocked over one or two chairs by accident and Roo accidentally 

knocked over one on purpose 

  en Teigetje gooide toevallig per ongeluk een paar stoelen om en Roe gooide er toevallig 

expres een om 

60   Your tree is blown right over, Owl 

  Je boom is omgewaaid, Uil 

 

Er  zijn  ook  twee  aspectuele  betekenissen die  in het Nederlands  anders  behandeld 

worden. De ene betreft de herhaling van een handeling, die ik de code opnieuw heb 

gegeven. Er zijn vier voorbeelden;  in  twee daarvan wordt  over niet vertaald;  in de 

andere twee vinden we de vertaling nog eens: 
 

3    After breakfast he had said it over and over to himself until he had learnt it off by heart 

  Na ʹt ontbijt had hij ʹt nog eens bij zichzelf geneuried, net zoolang tot hij ʹt geheel uit zijn 

hoofd kende 

 

De  andere  aspectuele waarde  is  in  principe  in  het Nederlands  ook mogelijk  (The 

holidays are over/de vakantie is over), maar er zijn andere vertalingen die meer voorko‐

men: voorbij of uit.77 Zie het volgende voorbeeld: 

 

20    and stayed there for two days until the danger was over 

  en daar twee heele dagen bleef, totdat hij dacht dat ʹt gevaar nu wel voorbij zou zijn 

 

De  omgekeerde  situatie  (Nederlands  over,  Engels  iets  anders)  is  ook  mogelijk, 

waaruit blijkt dat het hier niet om een principiële uitgeslotenheid gaat, maar om een 

vrije keuze uit meer mogelijkheden: 
 

207    Rabbit never minded saying things again 

     Konijn vond het nooit erg, om iets nog eens over te zeggen 

 

De beide aspectuele betekenissen staan bij elkaar in de volgende zin: 
 

61    When it was over, he wanted to ask for one of the verses over again 

   Toen ʹt uit was, zou hij dolgraag één stuk nog eens horen 

 

                                                 
76 Hier is over moeilijk interpreteerbaar. Dit is een duidelijk support‐geval, dus je zou on verwachten; 

ik interpreteer daarom over als [cover]: Tigger’s hele kin rust op de tak. Het Nederlandse boven moet 

hier geïnterpreteerd worden als bovenop, net als even verder in dezelfde zin. 
77 De  suggestie  in de  literatuur  (zie Geeraerts  1992)  is dat naarmate  er meer  alternatieven  zijn de 

bewuste betekenis marginaler wordt in het geheel van de betekenissen van het woord. 
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Verder is er nog een mooi voorbeeld van een metaforisch pad, waar het obstakel een 

gebeurtenis is: 
 

54    Tiggers  never  go  on  being  Sad,  explained  Rabbit.  They  get  over  it with Astonishing 

  Rapidity 

  Teigetjes  blijven  nooit  altijd  verdrietig,  legde  Konijn  uit.  Ze  raken  er met  Verbazing

  wekkende Snelheid overheen 

 

Bij de  idiomatische uitdrukkingen met over  is de meest  frequente all over  (zes voor‐

beelden). Er zijn verschillende vertalingen voor, maar vaak wordt het woord  ʹhele‐

maalʹ gebruikt. Zo in: 
 

2    and rolled and rolled until he was black all over 

  en rolde zich daarin net zoolang om en om, tot hij heelemaal zwart zag 

 

Omgekeerd zijn er een aantal conteksten waarin het Nederlands over gebruikt, maar 

het Engels niet. Niet  alle gevallen zijn  structureel;  soms heeft de vertaalster alleen 

maar voor een andere manier van zien gekozen. Zo in: 
 

192    When Piglet had finished jumping, he wiped his paws on his front and said, ʹWhat shall 

we do now?ʹ 

  Toen Knorretje klaar was, veegde hij met  zʹn pootjes over  zijn voorhoofd  en  zei:  ʹWat 

gaan we nu doen?ʹ  

 

Je kunt je op een vlak bevinden of dat hele vlak bedekken. Dat is ook het geval in het 

al eerder genoemde dekken van een tafel: 
 

181    It goes on the table and you put things on it 

       Het gaat over de tafel en je zet er van alles op 

 

De keuze is hier in principe uitwisselbaar (over the table en op de tafel). 

Soms  prefereert  het  Engels  een werkwoord, waar  het Nederlands  een  voorzetsel 

heeft. Dat is het geval in het volgende voorbeeld, waar de betekenis [across] geacti‐

veerd wordt, maar het Engels het werkwoord to cross gebruikt: 
 

200   There was  a  broad  track,  almost  as  broad  as  a  road,  leading  from  the Outland  to  the 

Forest, but before it could come to the Forest, it had to cross the river 

    Naar het Woud leidde een breed pad, bijna zo breed als een weg, maar voor het bij het 

Woud  kwam, moest het de rivier over 

 

In de volgende voorbeelden kunnen we  zien hoe dezelfde  situatie, namelijk  in de 

scene van het afscheid van de Pooh‐wereld, in de tekst zelf op twee manieren geïn‐

terpreteerd kan worden: 
 

65  and he sat there looking out over the world, and wishing it wouldnʹt stop 

  en dan zat hij stil uit te kijken over de wereld en hij wou maar, dat er nooit een eind aan 

kwam 

237   Christopher Robin, who was still looking at the world with his chin in his hands 
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  Janneman  Robinson,  die met  zijn  kin  in  zijn  handjes,  stil  over  de wereld  had  zitten 

uitkijken 

 

De  structurele  verschillen  betreffen de  volgende  categoriën:  LEFT,  TEMP  en ARG.  In 

andere teksten gaat het ook om CAUS (to cry over  ...), maar hiervoor is het beeld hier 

diffuus. 

  LEFT  is mijn  symbool  voor de  gevallen waar  over  staat  voor  overgebleven. Het 

woord left is namelijk het Engelse equivalent van deze waarde van over. Er zijn zeven 

voorbeelden.  Een echt Poeh‐zinnetje is het volgende: 
 

185    Iʹve got fourteen pots of honey left  

       Ik heb nog veertien potjes honing over 

 

De beide temporele waarden die in deze rubriek aan de orde zijn zijn klokketijd en 

duur met  betrekking  tot  de  toekomst. De  eerste  is  een  vaste  formule,  die  in  het 

Engels weergegeven wordt met  past;  voor  de  tweede  (die  vier  voorkomens  heeft) 

wordt in het Engels steevast in gebruikt: 
 

196    Quarter past eleven, then? 

    Kwart over elf dan? 

137  and he was going to see his first Heffalump in about an hour from now! 

  En over een uurtje of zoo zou hij voor den eersten keer  in zijn  leven een Flipperdeflap 

zien! 

 

De  104  voorbeelden  van  ARG  (onderwerp  van  gedachten  of  gesprek)  kennen  in 

principe drie vertalingen: 

In  47 gevallen hebben we weglating van het voorzetsel. De meeste betreffen  (na)‐

denken over, waar het Engels kan volstaan met to think: 
 

211    Iʹve been thinking, said Pooh, and I think ... 

        Ik heb er eens over nagedacht, zei Poeh, en ik vind ... 

133     Piglet didnʹt think so 

           Knorretje bleef er anders over denken 

190     but the more he thought, the more he felt that there is no real answer to ʹHoho!ʹ 

  maar hoe langer hij erover dacht, hoe zekerder hij wist, dat er geen echt antwoord is op 

zoʹn ʹHo‐ho!ʹ 

 

In enkele gevallen correspondeert  ʹpraten/spreken overʹ met to say of to mention, die 

met een lijdend voorwerp geconstrueerd worden. 

In  41  gevallen  is  het  Engelse  vaste  voorzetsel  about. De meeste  hebben  het werk‐

woord  to  talk, waarvan het het vaste voorzetsel  is, of verwante zelfstandige naam‐

woorden zoals een verhaal, een  liedje of uitleg. De overige  (met één uitzondering, 

waar  to  refer  to  gebruikt wordt)  hebben het  voorzetsel  of.  In praktisch  alle dertien 

gevallen  is  het werkwoord  denken/  to  think;  in  twee  gevallen  hebben we  to  talk  of 

(Talking of Poetry/nu we toch over gedichten praten). Een voorbeeld van to think of is: 
 

233    They walked on, thinking of This and That 
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        Ze liepen maar door, en dachten zo over alles en nog wat 

 

De conclusie van deze analyse van Winnie the Pooh en zijn Nederlandse vertaling is 

dat er wel degelijk overeenkomsten zijn tussen het Engelse en het Nederlandse over, 

maar dat deze heel wat minder frequent zijn dan je op het eerste gezicht zou denken. 

De  overeenkomsten  liggen  vooral  op  het  terrein  van  de  combinatie  ʹabove  and 

acrossʹ, maar  in  tegenstelling  tot  het Engels mag  across  niet uit deze  formule  ver‐

dwijnen. De niet‐ruimtelijke betekenissen hebben meestal andere oplossingen. Voor 

CAUS  (gevoelens  opgewekt  door  een  gebeurtenis)  is  het  beeld  niet  duidelijk, wat 

ongetwijfeld aan het universum van dit boek ligt.78 

   Hierna wil ik een soortgelijke analyse maken van de Sherlock‐Holmes‐verhalen 

uit het Gutenberg‐project. 

 

7.3 De statistische gegevens van Sherlock Holmes 

In mijn analyse van Winnie  the Pooh ben  ik  tamelijk  informeel  te werk gegaan; bij 

Sherlock Holmes wil ik wat preciezer gegevens leveren. Allereerst de teksten. Ze zijn 

afkomstig uit het Gutenberg Project, dat voor het Nederlands één bundel verhalen 

van Conan Doyle bevat;79  ik heb deze verhalen gecopieerd en vervolgens de origi‐

nelen uit de verschillende Engelse bundels van hetzelfde Gutenberg Project  opge‐

zocht.80 Het  betreft  de  volgende  verhalen:  I  The Crooked Man/De  gebochelde;  II  The 

Cardboard  Box/De  afgesneden  ooren;  III  The  Stockbroker’s  Clerk/De  klerk  van  de 

effectenhandelaar; IV The Naval Treaty/Het scheepvaartverdrag; V The Final Case/De dood 

van  Sherlock  Holmes;  VI  The  Adventure  of  the  Priory  School/Het  avontuur  van  de 

opleidingsschool; VII The Adventure  of  “Black Peter”/Het  avontuur  van  “Zwarte Peter”; 

VIII  The  adventure  of Charles Augustus Milverton/Het  avontuur  van Charles Augustus 

Milverton en  IX The Adventure of  the Six Napoleons/Het avontuur van de zes Napoleons. 

Hoewel de maker van de Gutenberg‐tekst  zegt dat hij  zorgvuldig gecorrigeerd  is, 

heb ik toch wel wat foutjes gevonden; soms heb ik die stilzwijgend gecorrigeerd;81 in 

gevallen  van  onzekerheid  heb  ik  ze  laten  staan. De  vertaler maakt  natuurlijk  ook 

fouten, waarvan ik hier een paar afschrikwekkende voorbeelden noem: As we turned 

him over/Terwijl ik mij over hem heenboog (in plaats van: toen we het lichaam omdraaiden); 

I  have  no  doubt  that  you  have  been  annoyed  more  than  enough  already  over  this 

                                                 
78  De  dieren  uit  het  verhaal  hebben  permanente  gevoelens  (Iejoor  droevig,  Knorretje  bang,  en 

dergelijke), geen gevoelens die ergens het gevolg van zijn. 
79 Rijswijk: Blankwaardt & Schoonhoven, zevende druk; de laatste vier uit De terugkeer van Sherlock 

Holmes,  dezelfde  uitgever.  De  naam  van  de  vertaler  wordt  niet  opgegeven.  De  originelen  zijn 

respectievelijk uit 1894 en 1905; ik vermoed dat de vertalingen uit ongeveer dezelfde tijd dateren. In 

ieder geval spreken Holmes en Watson elkaar met gij aan. 
80  De  verhalen  I,  III,  IV  en  V  komen  uit  The Memoirs  of  Sherlock  Holmes  (e‐text  834),  II  is  apart 

gepubliceerd als e‐text 2344 en VI tot IX uit The Return of Sherlock Holmes (e‐text 221). 
81 Bijvoorbeeld overhead als uit het verband en de vertaling blijkt dat er  overheard bedoeld  is, of de 

Rosenlaui‐gletsjer  uit De  dood  van  Sherlock Holmes, waar  de  scanner  van  de Nederlandse  tekst  ten 

onrechte Rosenlani gelezen heeft. 
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business/Zonder twijfel heeft deze geschiedenis u al meer gehinderd dan u lief is (gelezen als: 

has annoyed you; in plaats van: bent u lastig gevallen); His appearance was quite familiar to 

me/Zijn voorkomen heeft overeenkomst met het mijne  (in plaats van kwam mij vertrouwd 

voor) en de ergste blunder:  If my record were closed  to‐night  I could still survey  it with 

equanimity/Ook als heden aan mijn werk een einde kwam,  ik zou het met gelatenheid over‐

leven  (in plaats van: beschouwen; overzien; kennelijk verward met  survive; het betreft 

het moment waarop Sherlock Holmes juist zijn dood voorziet). Bij deze fouten komt 

een groot aantal gevallen waarin de passage met over eenvoudig is weggelaten; voor 

ons onderzoek betekent dit eenvoudig dat we deze voorbeelden buiten beschouwing 

laten. 

  In de 10 verhalen van Sherlock Holmes die ik bekeken heb heb ik alle zinnen in 

mijn database  gestopt die  hetzij  in de Nederlandse  vertaling  hetzij  in  het Engelse 

origineel over bevatten, zowel als  free of als bound  form.  In  totaal zijn dat 443 voor‐

beelden. De Engelse tekst bevat 77.001 woorden; de Nederlandse 76.915. De Engelse 

tekst bevat 167 voorbeelden van over, de Nederlandse 177. In 64 voorbeelden hebben 

zowel de Engelse als de Nederlandse  tekst over; 126 Nederlandse voorbeelden heb‐

ben  een  andere  Engelse  vertaling  dan  over;  103  Engelse  voorbeelden  hebben  een 

andere Nederlandse vertaling dan over.  

  De Engelse  tekst heeft 98 voorbeelden met het voorzetsel over, plus  tweemaal 

over and over (die tellen als 4 voorbeelden) en tweemaal de combinatie over to, twee‐

maal all over, eenmaal over here en eenmaal de combinatie  from over.  In 25 gevallen 

hebben we het prefix over, waarvan 3x het zelfstandig naamwoord overcoat. De ove‐

rige  vormen  zijn werkwoorden:  8x  overtake,  5x  overlook  2x  overhear  en  1x  overcome, 

overhang, overpower, override, overwhelm, overwork en het deelwoord overwrought. Ten 

slotte zijn er 31 verb & particle combinaties: 6x talk over, 5x turn over, 4x hand over, 3x 

take over, 2x run over en think over en 1x brim over, come over, cover over, get over,  look 

over, pass over, read over, throw over en walk over. Dit is een statistiek die op een snelle 

inspectie gebaseerd  is. Er zijn namelijk ook gevallen van het bijwoord over, zoals  in 

That evening James bicycled over (vertaald als: Die avond ging James per fiets daarheen) en 

niet altijd is meteen uit te maken wanneer we met een bijwoord te maken hebben en 

wanneer met een particle. 

  In de lijst van Nederlandse voorbeelden met over, hebben we 174 maal over als 

voorzetsel, eenmaal over als achterzetsel82 en eenmaal over en over.83 In één voorbeeld 

vinden we er overheen. Het zinnetje: Holmes sprong als een acrobaat er op en er overheen 

vertaalt het Engelse he sprang to the top and over; de zes voet hoge tuinmuur wordt in het 

Nederlands tweemaal vervangen door er, maar was in het Engelse origineel wegge‐

laten. Onder de samenstellingen hebben we 9x voorover  (meestal  forward), 8x achter‐

                                                 
82 Maar ik ging het smalle voetpad over, dat er heen leidde. Het origineel heeft een heel andere tekst: I could 

see the curving path, which winds over the shoulder of the hill and leads to it. 
83 Dit is een onhandige vertaling van by telling my story over and over: door mijn verhaal over en over te 

vertellen. In ‘You coward!’ she repeated over and over again is de vertaling daarentegen ‘Gij lafaard!’ riep zij 

herhaaldelijk. 
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over  (meestal  back)  en  16x  het  voorzetsel  tegenover  (vaak  opposite).  Samenstellingen 

met over als eerste  lid komen voor  in 146 voorbeelden, waaronder 25 gevallen van 

overtuigd/overtuigen/overtuiging  (heel  vaak  convince(d)  en  conviction),  23  van  overeen‐

komen/overeenkomst en (dien)overeenkomstig, 13 keer overeind (meestal vertaald met up, 

maar ook enkele malen met to rise), 8 keer overhandigen (haast allemaal vertaald met 

hand, al of niet met particle  (over,  in)), en 7 maal overal. De overige voorbeelden be‐

treffen voor het merendeel combinaties van over met een werkwoord. 

In  de  volgende  paragraaf  geef  ik  een  schema  van  de  correspondenties  tussen  het 

Nederlandse en het Engelse over. 

 

7.4. Schema voor de correspondenties 

De  239  voorbeelden  uit  de  Sherlock‐Holmesverhalen  heb  ik  onderverdeeld  in  19 

categorieën. Hier heb  ik globaal genoteerd welke voorzetsels  in het Nederlands en 

het  Engels  worden  gebruikt;  in  de  volgende  paragrafen  zullen  de  afzonderlijke 

categorieën in detail aan de orde komen. De volgorde is alfabetisch volgens de codes; 

dus in principe willekeurig. 

 

sem categorie  Ned  Eng 

ABOVE  boven  over 

AGAIN  (verschillend) over and over  

ARG  over  (various) 

BLIK  over  over 

CAUS  over  (various) 

COVER  over  over, (up) 

DOM  over  (over) 

EXCESS  meer dan  over 

LEFT  left  over 

PAD  over  across (over) 

PAD‐ACROSS  over  over 

PAD‐ALONG  over  over (up) 

PAD‐BUIG  over  over 

PAD‐COMM  over  through 

PAD‐OBST  over  over 

PAD‐REFL  om  over 

PAD‐SPREID  over  (all) over 

TEMP  over  in 

TEMP‐KLOK  over  past 

 

7.5. Details van de correspondenties 

Terwijl  het  schema  pretendeert  op  het  niveau  van  de  deelbetekenissen  te  zitten, 

worden de afzonderlijke voorbeelden geïnterpreteerd op het niveau van de situation‐

types.  Ik zal de voorbeelden selectief citeren, waarbij  ik me concentreer op centrale 
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en perifere gevallen. 

 

7.5.1. ABOVE 

Zoals al meermalen  ter  sprake  is gekomen hebben we hier  een  categorie waar het 

Nederlands  en  het  Engels  radikaal  uiteenlopen. Waar  het  Engels  een  scheiding 

tussen  over  en  above maakt  op  grond  van  een  scenario  van  bijeenhoren,  kan  het 

Nederlands over alleen gebruiken  in een COVER‐scenario. Drie voorbeelden van over 

in deze betekenis corresponderen in het Nederlands met boven: a bell over his head/‘de 

schel, die boven zijn hoofd hing‘; I read death on his face as plain as I can read that text 

over the fire/‘ik las den dood op zijn gezicht even gemakkelijk als ik die woorden daar 

boven  den  haard  lees‘;  his  brows  knotted  over  his  Teutonic  eyes/‘zijn wenkbrauwen 

trokken zich boven zijn blauwe oogen samen‘. In een ander geval van wenkbrauwen 

wordt in de vertaling de situatie omgedraaid; zodat we onder krijgen: the landlord, his 

heavy eyebrows drawn over his savage eyes/‘de herbergier [...] met oogen, die fonkelden 

van onder de zwarte wenkbrauwen‘. In een  laatste voorbeeld, a  fanlight over the hall 

door wordt over niet vertaald (‘de gang waar een lamp brandde‘).  

  De meubilair‐voorbeelden zijn centraal; ze worden haast altijd  in de discussie 

over above/over aangehaald. De wenkbrauwen zijn secundair: x wordt hier het men‐

selijk  lichaam.  Een  Google‐test  (21.10.2010) wijst  uit:  the  brows  over  his  eyes:  2240 

resultaten; the brows above his eyes: 8 resultaten.  

 

7.5.2. AGAIN 

De beide voorbeelden die bij Sherlock Holmes gevonden zijn hebben de versterking 

over and over. In één geval blijft deze combinatie in de Nederlandse tekst (I am giving 

away valuable copy by telling my story over and over to a string of different people; ‘nu geef 

ik kostbare inlichtingen en kopie, door mijn verhaal over en over te vertellen aan ver‐

schillende  personen‘). Dit  lijkt me  een  onhandigheid  van  de  vertaler:  ‘steeds  op‐

nieuw‘ zou hier beter passen. Het nadere voorbeeld is wel duidelijk: ‘You coward!‘ she 

repeated over and over again/‘ʺGij,  lafaard!ʺ riep zij herhaaldelijk‘.  In de Engelse  tekst 

komt ook het woord again voor, ter versterking van de uitdrukking. 

 

7.5.3. ARG 

De paragraaf over Poeh  liet al zien dat we een scheiding moeten maken  tussen de 

centrale betekenis spreken over en denken over. De resultaten bij Sherlock Holmes zijn 

de volgende. Er zijn 63 voorbeelden die onder deze rubriek gerekend kunnen wor‐

den. In 16 wordt het voorzetsel niet vertaald. About is de vertaling in 13 gevallen; 6 

gevallen hebben as to; er is eenmaal at en eenmaal concerning; 11 gevallen hebben of; 

er  is  tweemaal  on  en  eenmaal  on  the  subject  of; drie gevallen hebben  over; vijf keer 

vonden we upon en in drie gevallen verandert de syntaxis en staat het Nederlandse 

‘spreken  over‘  voor  to  talk  over  something: Let  us  go  back  to  the  bedroom  and  talk  the 

matter over ‘Laten wij naar de slaapkamer gaan en over de zaak spreken‘. 

  Inspectie van de voorbeelden laat zien dat er geen principieel criterium is voor 

het kiezen van een equivalent. Het lijkt meer een kwestie van stijl te zijn, waarbij as to 
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vlotter  is dan  about  en upon  een plechtig  cachet geeft  aan de  zin. Zie de volgende 

voorbeelden: I have spoken to no one/‘ik heb er met niemand over gesproken‘; since you 

think otherwise/‘wanneer u er echter anders over denkt‘ voor het equivalent zero; we 

sat down and we drank and we yarned about old times/‘wij gingen zitten, wij dronken en 

praatten  over  oude  tijden‘;  and  we  had  ceaseless  rows  about  nothing/‘en we  hadden 

zonder oorzaak [sic!] twist over de nietigste zaken‘ voor het equivalent about; with a 

few hurried words  as  to  our plans  for  the morrow/‘na een paar haastige woorden over 

onze plannen voor den volgenden dag‘ voor het equivalent as  to;  [...] Lestrade had 

spoken  of  the weather  and  the  newpapers/‘[...]    had  Lestrade  gesproken  over  het 

weer en de dagbladen‘ voor het equivalent of; at the age of twenty‐one he [=Moriarty] 

wrote  a  treatise  upon  the  Binomial  Theorem/‘op  een‐  en  twintigjarigen  leeftijd 

schreef hij  een verhandeling over het Binomium van Newton‘ voor het  equivalent 

upon.  

  Als we Geeraerts moeten geloven dan  is deze situatie  (veel alternatieven voor 

één en hetzelfde voorzetsel) een aanwijzing dat we hier met een marginale categorie 

te maken hebben. Marginaal is het juiste woord niet; tenslotte is ARG een vaste actant 

bij werkwoorden van  communicatie. Wel kunnen we  stellen dat ARG  een  typische 

afgeleide categorie  is;  iedere  taal vult de categorie op met voorzetsels die  in eerste 

instantie een andere betekenis hebben. Is deze categorie eenmaal gevormd, dan kan 

ze  functioneren  als  aparte  betekenis, met  eigen  prototypisch  gedrag,  bijvoorbeeld 

centrale gevallen (met spreken en denken) en marginale gevallen. In mijn materiaal 

beschouw ik als typisch marginaal geval het type (zich be)klagen over, dat op de grens 

ligt tussen ARG en CAUS (er zijn gevoelens bij in het spel). 

 

7.5.4. BLIK 

Dit is een metaforische vorm van PAD, die in principe van verschillende vormen van 

PAD kan uitgaan. Zo hebben we BLIK‐OBST, als metafoor van PAD‐OBST in while Hopkins 

and I gazed over each shoulder/‘ʹterwijl Hopkins en ik over zijn schouders tuurden‘, en 

pad‐onbegrensd  in  looking  gloomily  over  the  rolling  expanse  of  the  moor/ʹterwijl  hij 

peinzend over de golvende vlakte staarde‘. In de Nederlandse tekst hebben we zelfs 

een  voorbeeld  waar  de  ruimtelijke  en  de  metaforische  betekenis  van  PAD‐SPREID 

samengaan, maar hier kiest het Engels  in beide gevallen andere oplossingen:  I  saw 

Holmesʹ eye darting to right and left among the litter of iron and wood which was scattered 

about the floor/‘Ik zag de oogen van Holmes links en rechts gaan over de massa ijzer 

en hout, die over den vloer verspreid lag‘.  

 

7.5.5. CAUSE 17x 

CAUSE  is een bona  fide betekenis  in de Engelstalige  literatuur. Deze komt dan ook 

terug in de lijst van Tyler & Evans, als betekenis 4A The boy cried over his broken toy. 

Hun naam  is Focus  of  attention, wat  eerder doet denken  aan betekenis ARG. Mijn 

reden  om  deze  betekenis  niet  onder  ARG  op  te  nemen  is  dat  het  natuurlijke 

Nederlandse equivalent niet over, maar om  lijkt  te zijn. Bij de analyse van de Poeh‐

voorbeelden  zette  ik  een  vraagteken  bij  de  automatische  equivalentie,  zonder  een 
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duidelijk verhaal. Analyse van de 17 voorbeelden van CAUSE, waarbij y, der oorzaak, 

in verband werd gebracht met een gevoelen, uitgedrukt door x  (deze situatie  is het 

criterium waarom een voorbeeld in deze rubriek wordt opgenomen) leert ons dat er 

helemaal geen automatische correspondentie is. Er is daarentegen een grote variëteit 

van  equivalente  voorzetsels, waarbij  over~by misschien wel  het meest  stabiele  is. 

Twee  voorbeelden:  Phelps,  who,  rejoiced  by  his  returning  health,  [...]  /‘Phelps,  die 

verheugd over den terugkeer van zijn gezondheid [...]‘ en horrified beyond expression 

by the dreadful deed he had witnessed/‘verschrikt over de afschuwelijke daad, waarvan 

hij getuige was geweest‘. Andere oplossingen zijn with: whether he was satisfied or not 

with the position of the case/‘of hij al dan niet tevreden was over den stand van zaken‘ 

en in, Far from feeling guilty, I rejoiced and exulted in our dangers/‘Verre van mij schuldig 

te voelen, verheugde ik me over de gevaren, die wij nu liepen‘. 

  Er  komen  wel  equivalenties  over~over  voor, maar  dat  is  dan  in  de  perifere 

gevallen: I had a row over you with Mawsonʹs manager/ ‘Ik heb twist over u gehad met 

den directeur van de firma Mawson‘. We zitten hier op de grens van betekenis ARG, 

zie bijvoorbeeld  rows  about nothing, dat  aldaar geciteerd werd. Misschien  is het bij 

‘you‘ duidelijker dat hij de oorzaak van de twist is, dan bij de ‘nietigste zaken‘, maar 

hoe dan ook is het verschil subtiel. Marginaal is ook het geval I sat up half the night 

hugging myself  over  it,  dat  nogal  slap  vertaald  is  als  ‘ik  kon  van  blijdschap  niet 

slapen‘; het verschil in formulering is zo groot dat dit voorbeeld amper kan bijdragen 

tot een equivalentie van~over voor CAUSE. 

  Opnieuw kunnen we hier stellen dat de oorzaak van een gevoelen een secun‐

daire  betekenis  is;  hij  komt  in  alle  talen  voor, maar  de  lexicale  invulling  is  zeer 

wisselend.  

 

7.5.6. COVER  

Het criterium voor COVER is vlak over vlak. Als puur ruimtelijke categorie is ze niet 

erg frequent in Sherlock Holmes; een paar voorbeelden zijn: [he] removed his overcoat, 

folded it with great deliberation over the back of a chair, and then took a seat/‘[hij] trok zijn 

overjas uit,  vouwde deze  netjes  op  over de  rug  van  een  stoel  en  ging  vervolgens 

zitten‘;  [with]  grizzled  hair  curving  down  over  her  temples  on  each  side/‘[met] grijzend 

haar, dat in zachte golvingen over haar slapen was gekamd‘. 

  In  dit  laatste  voorbeeld  hebben we  alweer  het menselijk  lichaam  als  y. We 

komen  dit  ook  tegen  in  [I]  poured  the  cold  water  over  his  face, waar  overigens  de 

Nederlandse  vertaling  luidt:  ‘[ik]  sprenkelde  hem  het  koude water  in  ʹt  gezicht‘. 

Verder a veil over her  face/‘een voile voor het gelaat‘; a mask over his eyes/‘een masker 

voor de oogen‘. In de cricketwedstrijd geeft de vertaler het helemaal op: to chevy him 

about the playground and hit him over the shins with a wicket. 

In  de  metaforische  uitdrukkingen  hebben  we  verschillende  voorbeelden  met 

gelaatstrekken.  Ik  zet  naast  elkaar:  a  shadow  passed  over  the  expressive  face  of  the 

statesman/‘er vertoonde zich een trek van misnoegen op het gelaat van de staatsman‘; 

a  look of  surprise passed over his  face/‘zijn gelaat nam een uitdrukking van verbazing 

aan‘; again a swift change passed over the heavy, unshaven face/‘weder kwam er een snelle 
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verandering in het ongeschoren gelaat‘, zinnen die misschien eerder aangeven dat de 

vertaler geen weg weet met het werkwoord  ‘to pass over‘: zou hij  ‘glijden‘ gekozen 

hebben dan was over aangewezen geweest. 

 

7.5.7. DOM 

Er  zijn  vijf  voorbeelden  waar  de  relatie  overheersing  aanwezig  is.  In  de meeste 

gevallen corresponderen de beide zinnen slecht. Waar ze wel overeenkomen hebben 

we eenmaal over en eenmaal upon voor het Nederlandse over. Het gaat om in the event 

of  the French  fleet gaining  a  complete  ascendancy  over  that  of  Italy  in  the Mediterranean/ 

‘voor  ‘t geval de Fransche vloot een volkomen overwicht over die van  Italië  in de 

Middellandsche Zee verkreeg‘;  the claim which he has upon me, and upon his power of 

provoking a scandal/‘de macht die hij over mij had door met een schandaal te dreigen‘. 

 

7.5.8. EXCESS 

In  deze  betekenis  correspondeert  het  Engelse  over met  Nederlandse  vergrotende 

trappen: meer dan, langer dan: the clearing up of over forty mysteries/‘meer dan veertig 

geheimen zullen worden ontsluierd‘; a sum of considerably over a million sterling/‘een 

bedrag, [...] te zamen een waarde van meer dan een miljoen pond‘; young Gorot, who 

[...]  stayed  over  time  in  the  office  that  night/‘de[n]  jonge[n]  Gorot,  die  [...]  op  den 

bewusten  avond  langer  dan  gewoonlijk  op  het  bureau  bleef‘;  here  I  have  lain, Mr. 

Holmes,  for  over  nine  weeks,  unconscious,  and  raving  with  brain‐fever/‘hier, mijnheer 

Holmes, heb  ik  langer dan negen weken gelegen, zonder bewustzijn,  ten prooi aan 

sloopende zenuwkoortsen‘. De laatste voorbeelden betreffen tijdpaden, maar van een 

ander type dan die welke we straks onder TEMP tegen zullen komen. 

 

7.5.9. LEFT 

Deze categorie zijn we nog niet tegengekomen; hij behoort tot de voorbeelden die in 

de  HvD  niet  als  voorzetsel,  maar  als  predicatief  adjectief  zijn  opgenomen.  We 

kwamen het type bij Poeh tegen in het voorbeeld Ik heb nog veertien potjes honing over. 

Bij  Sherlock  Holmes  is  er  één  voorbeeld  waarin  LEFT  correpondeert  met  het 

Nederlandse over, namelijk There was only my trade left/‘alleen mijn zaak bleef over‘. In 

de andere vier gevallen vinden we een vorm van remain, bijvoorbeeld It only remains 

to fix a price/‘alleen blijft nu nog de prijs over‘. 

 

7.5.10. PAD‐ACROSS 

De voorbeelden van deze betekenis kunnen  zowel  in het Engels  als  in het Neder‐

lands  over  hebben,  maar  in  de  meeste  gevallen  in  Sherlock  Holmes  vinden  wij 

daarentegen across. Als de voeten op de grond blijven is het kennelijk niet nodig de 

[superiority]  uit  te  drukken.  Enkele  voorbeelden:  as  we  stole  across  the  grass  plot/ 

‘terwijl wij over het gras naderbij slopen‘ en varianten  (er wordt veel over het gras 

geslopen in deze detectiveverhalen), bijvoorbeeld met het werkwoord to cross: and he 

had  crossed  the  road/‘die over het grasperk  is geloopen‘. Ook heeft het Engels  soms 

idiomatische uitdrukkingen:  this man Fairbairn  is never  to darken my door again/‘deze 
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Fairbairn moet bij mij nooit weer over den drempel komen‘. 

 

7.5.11. PAD‐ALONG 

Een typisch voorbeeld is the garden gate swung open, and a lithe, dark figure, as swift and 

as active as an ape,  rushed up  the garden path/‘werd de  tuindeur open gedaan en een 

slanke, donkere gedaante snel en behendig als een aap sloop over het pad‘. Het komt 

me  voor  dat  over  ACROSS  zou  suggereren  en  dat  up wordt  gebruikt  om  ALONG  te 

forceren.  

 

7.5.12. PAD‐BUIG 

De correspondentie over/over  is aanwezig, al  is dat dan  in de afleiding voorover:  the 

man leaned over and pulled up the front of a kind of hutch in the corner/‘de man boog zich 

voorover en  trok de schuif op van een soort hok, dat  in de hoek der kamer stond‘. 

Een  regelrecht  voorbeeld  van  over/over  vinden we  in  ʺShall  I  sign  here?ʺ  he  asked, 

stooping over the table/‘ʺzal ik hier teekenen?ʺ vroeg hij, over de tafel buigend‘. 

 

7.5.13. PAD‐COMM 

Dit  voorbeeld, waar  COMM  staat  voor  communicatie  is  een metafoor  (Jackendoffs 

posit mode) gebaseerd op PAD‐VIA. Het komt hier alleen maar tweemaal voor  in de 

uitdrukking over de post.  In de Engelse correspondentie valt het element  [superio‐

riteit] weg.  Voorbeeld:  that  it  is  a  rare  event  for  her  to  receive  anything  through  the 

post/‘dat  het  voor  haar  een  buitengewone  gebeurtenis  is,  iets  over de post  te  ont‐

vangen‘. 

 

7.5.14 PAD‐OBST 

Er zijn en twintigtal voorbeelden van PAD‐OBST. Hier is over in beide talen het voor‐

de‐handliggende voorzetsel.  Ik  citeer  twee gevallen:  and  put  him  over  the  rail  in  the 

middle watch of a dark night/‘en hem tijdens de hondenwacht in een donkere nacht [...] 

over de verschansing wierp‘; stepping out into the dark, I nearly fell over a dead man, who 

was  lying there/‘In het donker naar buiten gaande viel  ik bijna over een lijk, dat hier 

lag‘. 

 

7.5.15 PAD‐REFL 

Een voorbeeld waar de correspondentie Engels over/Nederlands om  te zien  is  is het 

volgende: Holmes  turned  the  body  over  reverently,  and  examined  it with  great  attention 

/‘Holmes  keerde  voorzichtig  het  lijk  om  en  onderzocht  het met  groote  nauwkeu‐

righeid‘. 

 

7.5.16 PAD‐SPREID 

Een mooi voorbeeld vinden we in Het avontuur van de zes Napoleons.84 That the broken 

                                                 
84 Dit verhaal van smokkel in bustes van Napoleon is een voorloper van Hammetts vermaarde Maltese 

Falcon. 
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pieces  of  his  second  bust were  strewn  all  over  the  room/‘dat  de  brokstukken  van  zijn 

tweede buste over de grond  lagen verspeid‘.  In  een  ander voorbeeld, waar  his  six 

busts were  scattered  over  London,  vinden we  het  fameuze werkwoord  scatter,  helaas 

slap  vertaald  als  ‘werden  zijn  zes  busten  verkocht  en  gingen  naar  verschillende 

wijken van Londen‘. Het  idee van dispersion  (spreiding) wordt hier wel  juist gede‐

finieerd. 

 

7.5.17 TEMP 

Dit  is  de  categorie  waarbij  het  heden  het  beginpunt  van  het  tijdpad  is.  Het 

Nederlandse  over wordt  hierbij  stelselmatig weergegeven  door  het  Engels  in.  Een 

paar voorbeelden:  I  should  recommend you  to call again  in  ten days/‘en zou u daarom 

aanraden over een dag of tien weer te komen‘; I will order a four‐wheeler. In a quarter of 

an hour, we shall be at your service/‘Ik zal een rijtuig laten voorkomen. Over een kwar‐

tier zijn wij tot uw dienst‘; she is to be married in a fortnight to the Earl of Dovercourt ‘zij 

zou over veertien dagen huwen met den graaf van Dorincourt [sic!]‘. 

 

7.5.18 TEMP‐KLOK 

Dit  is  een  vaste  constructie,  waarin  het  Nederlandse  over  correspondert met  het 

Engelse past. 
 

DEEL 8. SLOTOPMERKINGEN 

In dit hoofdstuk heb ik me beziggehouden met de relatie tussen de betekenissen die 

we  als  taalkundigen  kunnen  onderscheiden  in  een  voorzetsel  als  over  en het wer‐

kelijke voorkomen van dit voorzetsel  in  teksten. Betekenissen zijn hypothesen van 

taalkundigen,  in  teksten  gaan  sprekers  of  schrijvers  deze  hypothesen,  die  in  een 

bepaalde, niet altijd bewuste, vorm ook de hunne zijn, uitrekken tot ze passend zijn 

voor de talloze onvoorspelbare situaties die benoemd moeten worden. Ik heb hier de 

teksten gebruikt als toetssteen voor de betekenissen die ik hier heb aangenomen op 

grond  van woordenboekinformatie,  theoretische  beschouwingen  van  taalkundigen 

en mijn eigen  intuïties. Al werkende met verschillende corpora en op verschillende 

momenten  heb  ik  een  aantal  categorieën  geformuleerd,  die  een  tastend  karakter 

hebben en dan ook niet altijd gelijkluidend zijn;  ik hoop niettemin dat ze  tot mee‐

denken  stimuleren.  Sinds  de  jaren  tachtig,  waarin  ik  me  met  voorzetsels  ben 

begonnen bezig  te houden,  is er een haast onafzienbare  literatuur over voorzetsels 

verschenen,  in de meest uiteenlopende theoretische kaders en voortdurende herzie‐

ningen daarvan. Ik heb die literatuur grotendeels genegeerd, niet omdat ze niet inte‐

ressant zou zijn – in tegendeel  – maar omdat die me zou afleiden van datgene waar 

het me  hier  om  ging:  een  kader  te  scheppen waarbinnen  gedetailleerd  taalverge‐

lijkend onderzoek kan plaatsvinden. Voor zulk onderzoek heb ik wat de synchronie 

betreft  een aanzet gegeven voor Engels  en Nederlands;  in de  toekomst hoop  ik  er 

andere talen bij te betrekken. In hoofdstuk 11 van deze bundel heb ik een soortgelijke 

vergelijking in diachrone zin gemaakt, tussen het Nederlands van nu en dat van vier 

eeuwen geleden. 
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