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SAMENVATTING 
 
Dit hoofdstuk behandelt het semantische veld van de woningen; het stelt vast welke kenmerken een 
rol  spelen  en wat  de  hyperoniemen  zijn. Met  behulp  van  het materiaal  van  een  jaargang  van  de 
Corriere della Sera worden vervolgens de woorden  casupola en  casale  in hun synchrone en diachrone 
betekenis behandeld. 
 
RIASSUNTO 
 
Questo  capitolo  tratta del  campo  semantico dell’abitazione,  stabilisce  i  tratti  semantici presenti nel 
concetto di abitazione e determina quale sia  l’iperonimo. Con  l’aiuto del materiale di un’annata del 
Corriere della Sera si descrivono poi il significato sincronico e diacronico delle parole casupola e casale.  
 
SUMMARY 
 
This chapter treats the semantic field of dwellings,  it determines the semantic features which define 
the concept of dwelling and establishes the hyperonym. On the basis of the materials of a year of the 
newspaper Il Corriere della Sera the article then describes the synchonic and diachronic meaning of the 
words casupola and casale.  
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15. EEN PLAATS OM JE HOOFD NEER TE LEGGEN 
OVER HET SEMANTISCHE VELD VAN DE WONING* 

 
 
 
Inleiding 
Dit hoofdstuk gaat over het  semantische veld van de woning. Hierbij komen  syn‐
chrone en diachrone problemen aan de orde. Ik zal het hebben over de omschrijving 
van het veld, hoe het onderverdeeld kan worden en welke dimensies onderscheiden 
kunnen worden. Mijn  verhaal  is  niet  alleen  gebaseerd  op woordenboekdefinities, 
waarmee ik de intensie van de betekenissen kan vastleggen, maar ook op citaten uit 
corpora, zoals dat van de Corriere della Sera voor de synchronie en van de LIZ voor de 
diachronie,  waarmee  de  extensie  van  de  begrippen  kan  worden  vastgesteld.  Dit 
laatste zal worden geïllustreerd met een analyse van de woorden casupola en casale. 
 
Analyse van het woordveld 
Op het gebied van het woonlexicon bestaat er een belangrijke  studie, Cottage & Co 
van Hans‐Jörg Schmid,1 die  enerzijds  erg  stimulerend  is, maar anderzijds ook wel 
wat teleurstelt. Hij is stimulerend omdat hij ons parameters oplevert om de verschil‐
lende soorten woningen van elkaar  te onderscheiden. Verder biedt hij ons een con‐
crete  toepassing aan de hand van de Engelse  termen uit dit veld, bekeken met het 
oog van een buitenlander: de Engelse termen zijn dus de onbekenden. Op die manier 
kunnen wij bijvoorbeeld het Engelse begrip Castle identificeren als de vereniging van 
de Duitse begrippen Schloss en Burg.2 Helaas leiden deze overwegingen uiteindelijk 
slechts tot zes synoniemen van house, namelijk mansion, palace, cottage, bungalow, villa 
& hut. Deze beperking  is het gevolg van het  feit dat enkele parameters geweigerd 
worden. Zo heeft het onderscheid tussen house en shelter een negatief effect: alles wat 
in eerste  instantie dient als onderkomen  (shelter) kan geen woning zijn en valt dus 
buiten het terrein van onderzoek. We krijgen daardoor een veld dat typisch  is voor 
de ervaring van een universitaire docent uit de middenklasse, zodat zinnen als  (1) 
totaal buiten beschouwing blijven:  

 
(1) Dopo il terremoto ho lasciato la mia casa e sono andato a vivere in roulotte3 
  ‘Na de aardbeving ben ik mijn huis uitgegaan en in een caravan gaan wonen‘ 

                                                 
* De Italiaanse versie was een bijdrage aan het SLI‐congres van 1998 te Boedapest, verschenen als Dove 
abita la gente in de Handelingen, Semantica e lessicologia storiche. Roma: Bulzoni, 2000: 71‐84. 
1 Het gaat om Schmid 1993a. Er bestaat ook een verkorte versie, Schmid 1993b, die echter veel minder 
informatie biedt dan het Duitse origineel. 
2  In  het  Italiaans  geldt  hetzelfde  voor  Castello  en  Rocca.  Vergelijk  echter  Castel  S.  Angelo met  het 
Nederlandse Engelenburcht. Een vergelijkende studie van de Guides Michelin zou hier nuttig zijn. 
3 Deze  zin  is  afkomstig  uit Mi  tremava  anche  il  sogno  ‘Ook mijn  droom  beefde’,  een  verzameling 
opstellen van de kinderen uit Serravalle di Chienti (uitgegeven door Antonio Mosciatti), p. 68. Let hier 
ook op de afwezigheid van het lidwoord, in roulotte in plaats van  in una roulotte. 
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Omschrijving van het veld 
Ik  neem  aan dat  vivere  en  abitare de  lexemen  zijn waardoor  het  veld  gedefinieerd 
wordt.4 En om dit veld nader te bepalen zou ik me niet willen laten leiden door de 
veertien native speakers die Schmid in 1989 geraadpleegd heeft, maar door een auto‐
riteit van bijna twee millennia eerder: een tekst die ik in dezelfde vorm gevonden heb 
in twee versies van het Evangelie, namelijk Lucas 9:58 en Mattheus 8:20: 

 
(2) Vulpes foveas habent, volucres caeli nidos: Filius autem hominis non habet ubi caput reclinet 
  Le volpi hanno  tane e gli uccelli del cielo nidi; ma  il Figlio dellʹuomo non ha dove posare  il 
capo 

  ‘Vossen hebben holen en vogels hebben nesten, maar de Zoon des Mensen heeft geen plaats 
om zijn hoofd neer te leggen‘ 

 
Volgens dit  citaat behoren holen  en nesten niet  tot het veld dat ons  interesseert  – 
tenminste niet  in hun concrete betekenis5 – maar die caravans wel, want die waren 
speciaal  in Serravalle neergezet om de slachtoffers van de aardbeving  ‘s nachts een 
plek te bieden om hun hoofd neer te leggen.  

Schmid beperkt zijn veld door een categorie op het basisniveau te kiezen. In de 
cognitieve  semantiek  is  het  basisniveau  een  begrip,  ontleend  aan  de  biologische 
taxonomieën die uiteindelijk van Linnaeus6 afkomstig zijn. Het basisniveau bevat de 
meest herkenbare woorden, waarvoor alle talen equivalenten hebben, zoals, om onze 
gedachten  te  bepalen,  liever  aap,  hond  of  kangoeroe  dan  zoogdier  of  buideldier. Het 
basisniveau wordt hierbij bepaald door de plaats binnen de taxonomische hiërarchie, 
maar  ook  door  de  vertrouwdheid  van  de  termen  die  erin  voorkomen.  Meestal 
worden  de  basislexemen  gekozen  door  enige  soorten  woorden  uit  te  sluiten: 
samengestelde woorden,  afgeleide woorden, metaforische  termen  en  leenwoorden. 
Net  zo’n  exclusiviteit  vinden  we  ook  in  de  taaldidactiek,  als  het  erom  gaat  de 
basiswoordenschat vast te stellen, die alle taalleerders moeten kennen.  

Het lijkt me echter weinig zinnig om op die manier woorden uit te sluiten. Het 
veld van de woningen is geschikt als waarschuwing hiertegen, zoals te zien is aan de 
volgende voorbeelden. Als we samenstellingen weigeren kunnen we een woord als 
casa colonica ‘boerderij’ niet in ons veld opnemen, hoewel het in oppositie is met casa 

                                                 
4 Eigenlijk  is het veld (of  liever een subveld) dat ons  interesseert dat van de plaatsen die als plaats‐
bepaling bij abitare  ‘wonen’ kunnen dienen. Vivere heeft een  ruimere betekenis dan abitare want het 
kan ook betrekking hebben op dieren: we kunnen zeggen Il cane vive nella cuccia ‘de hond huist in zijn 
hok’, maar zeggen niet zo gauw Il cane abita nella cuccia ‘de hond woont in zijn hok’. 
5 Zie verderop het voorbeeld uit Pirandello: casupole, tane di miseria (‘holen van ellende’). 
6  Ik heb de  indruk dat de  structuralistische  semantici die deze  taxonomieën hebben opgesteld zich 
baseerden op een populariserend idee van de taxonomie van Linnaeus. De moderne biologie lijkt me 
geraffineerder, vooral na de ontdekking van het DNA. Aangezien het opnemen van de biologische en 
anthropologische  taxonomie  in de  linguistische  theorie dateert uit de  jaren veertig en vijftig van de 
20e eeuw, zou het nuttig zijn zich  te  laten  inspireren door de huidige biologie om de  taxonomische 
theorie te herzien.  
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‘huis’.7 Als we  afleidingen weigeren  kunnen we  palazzina  niet  plaatsen  tegenover 
palazzo  of  villino  tegenover  villa,  of misschien  zelfs  casupola  tegenover  casa,  ook  al 
lijken de begrippen waar de polen van elk paar naar verwijzen elkaar uit te sluiten.  
Als we metaforen uitsluiten krijgen we ook moeilijkheden met castello, in zijn tweede 
betekenis waarvoor Duro  als definitie  geeft:  vasto  edificio  costruito  per  abitazione  dei 
signori  in  campagna,  a  somiglianza  dei  castelli medievali  ‘een groot gebouw waarin de 
heren op het platteland kunnen wonen, naar analogie van Middeleeuwse kastelen‘. 
En tenslotte kunnen we door  leenwoorden uit te sluiten geen verklaring geven van 
termen als residence, cottage, roulotte of zelfs baita.8  

De  lijst  van discutabele  termen  in  een  verzameling die  volgens de woorden‐
boeken zo’n zestigtal lexemen bevat is zo omvangrijk dat het niet acceptabel is alleen 
maar  de  ongelede  termen  uit  de  traditie  te  kiezen.  Het  voor  de  hand  liggende 
alternatief  is om uit  te gaan van het begripsniveau en een aantal dimensies vast  te 
stellen die hokjes in het veld vormen, om daarna na te gaan welke lexemen in elk van 
die hokjes passen. Dit  is de aanpak die Dirk Geeraerts voorstaat  in zijn studie over 
kledingtermen (Geeraerts et al. 1994). Geeraerts is gestuit op soortgelijke problemen, 
bijvoorbeeld het voorkomen in zijn bestand van samengestelde woorden als broekrok. 

 
Het hyperoniem 
Terug naar de definitie van het veld. Schmid gaat uit van de term house, die hij als het 
archisemeem  van  het  hele  veld  beschouwt.  Archisemeem  is  een  term  uit  de 
structuralistische semantiek die de bundel semen, dat wil zeggen semantische com‐
ponenten, aangeeft die de gemeenschappelijke deler vormt van alle  termen uit het 
veld. Hij definieert het als building  that  is used  for dwelling, en  licht  toe dat hij deze 
definitie verkregen heeft via de geraadpleegde woordenboeken. Deze definitie bevat 
drie elementen: gebouw (building), activering van de functie (used  for) en het begrip 
wonen (dwelling).9  
Als we dezelfde operatie uitvoeren voor het  Italiaans  en de definities van  casa na‐
lopen in een aantal woordenboeken, dan komen we tot soortgelijke, maar niet geheel 
dezelfde conclusies.10 Meestal vinden we  formules als die van de Duro:  costruzione 
eretta  dallʹuomo  per  propria  abitazione  ‘gebouw  opgericht  door  de mens  om  erin  te 
wonen’. Hier vinden we  twee extra elementen: de nadruk op de mens  (die we ook 
zagen  in het Evangelie‐citaat)  en de gedachte dat de mens  zijn woning met  eigen 
handen heeft gebouwd. Nou moet ik ‘mens’ waarschijnlijk lezen als ‘mensheid’ en de 

                                                 
7 Casa colonica is een van de termen voor boerderij, naast cascina, casale en fattoria, die uit andere regio’s 
afkomstig zijn.  
8 Baita ‘berghut’ is dan een interdialectaal leenwoord.  
9 Het gaat hier dus respectievelijk om het hyperoniem, het criterium om de hyponiemen van elkaar te 
onderscheiden  (oftewel de dimensie) en de waarde van het distinctieve kenmerk dat het hyponiem 
definieert.   
10 De geraadpleegde woordenboeken zijn de Garzanti, de Zingarelli, de Palazzi/Folena, de DISC, de 
Duro, die het volledigste  is,  en het Dizionario  di Base van Tullio De Mauro, dat  ik  interessant vind 
omdat het de redundanties elimineert, of volgens zijn opzet althans zou moeten elimineren.  
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handeling  van  het  bouwen  opvatten  als  uitgevoerd  door  een  exemplaar  van  die 
mensheid voor zijns gelijken, met een taakverdeling à  la Adam Smith, maar toch  is 
deze romantische nadruk op de mythe van de Homo Faber opmerkelijk. Ik denk dat 
onze definitie soepel genoeg moet zijn om ook het kraakpand in te sluiten, en daar‐
om  zou  ik de handelende persoon  door  de mens  en het bezittelijk voornaamwoord 
eigen (propria) willen weglaten. Dan blijft dus gebouw opgericht om in te wonen, of zoals 
de  Palazzi  zegt  edifizio  costruito  per  scopi  abitativi,  ‘bouwsel  gebouwd  voor woon‐
doeleinden’, formules die slechts verschillen van de formule die we voor het Engels 
gegeven hadden door de nadruk op de handeling van het bouwen.  

Dat in casa de beide elementen, woning en bouwsel, even belangrijk zijn kunnen 
we zien in het volgende voorbeeld waar ze van elkaar gescheiden worden. Dit betreft 
de slagzin verzonnen door een firma die het sick building syndrome wilde bestrijden:  

 
(3) Chi cambia casa cambia la casa  

‘Wie van huis verandert [d.w.z. wil verhuizen] verandert [= verbouwt] zijn huis‘ 
 

We noteren ook dat in het Italiaans casa de beide betekenissen van het Engelse house 
en home combineert. Omdat hij zijn huis (casa, house) op de rug draagt is de slak altijd 
thuis (a casa, at home).  
 
Een scala van hyperoniemen 
Dit brengt ons ertoe om nader  in  te gaan op het hyperoniem, namelijk building,  tot 
dusver uitgedrukt door de lexemen costruzione en edificio, een begrip dat samengaat 
met het kenmerk per abitare ‘om in te wonen’. In mijn corpus van termen, vind ik een 
grote hoeveelheid synoniemen voor building: Ik heb tenminste de volgende woorden 
gevonden: costruzione, edificio, dimora, abitazione, stabile, fabbricato en immobile. In veel 
gevallen  hebben we hier pure synonymie, in die zin dat de spreker meer keuzes kan 
maken  voor  dezelfde  referent  en  naar  behoefte  kan  variëren.  Ik  heb  een  artikel 
gevonden  over de  verkoop  van  gebouwen door  instellingen  voor  sociale woning‐
bouw (CdS 20.09.97). In de titel wordt gesproken van een lijst van edifici die te koop 
zijn. Dan gaat het artikel verder: 

 
(4)  [...] lʹInpdap ha predisposto due elenchi separati, il primo con 37 immobili ʺcommercialiʺ e 

lʹaltro, di riserva, con 25 stabili di alloggi. Inps, Inail e Inpdai vendono invece 54 fabbricati di 
cui  soltanto  cinque  non  sono  ʺresidenzialiʺ.  Anche  la  seconda  lista  Inpdap  è  di 
appartamenti: 50 palazzi su 61. 
De  Inpdap heeft  twee  afzonderlijke  lijsten opgesteld,  één met  37  ‘commerciële‘  immobili, 
daarnaast  een  reservelijst, met  25  stabili om  in  te wonen.  Inps,  Inail  en  Inpdai verkopen 
daarentegen 54  fabbricati waarvan er slechts vijf niet zijn om  in te wonen. Ook de tweede 
Inpdap‐lijst bevat flats: 50 van de 61 palazzi.  
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We zien dus dat voor dezelfde referent de termen edifici, immobili, stabili, fabbricati en 
palazzi gebruikt worden. Deze zin moet  een nachtmerrie zijn voor  eventuele verta‐
lers.11  

Maar dezelfde referent wil nog niet zeggen dezelfde betekenis. Dirk Geeraerts 
heeft, in een bekend artikel,12 een soortgelijk geval bestudeerd met betrekking tot de 
Nederlandse woorden vernielen en vernietigen  (die  in het Italiaans ruwweg overeen‐
komen met  rovinare  en  annientare). Hij  citeert  hierbij  veel  voorbeelden waarin  de 
beide werkwoorden in een identieke contekst worden gebruikt. Uit zijn analyse blijkt 
dat  in werkelijkheid de  kern  van de  betekenis  van de  twee woorden  zich niet  op 
dezelfde plaats  in de semantische  ruimte bevindt en dat het verschil  in etymologie 
direct of  indirect het betekenisverschil  tussen beide werkwoorden heeft bepaald.  Ik 
denk  dat we  hier  net  zo’n  geval  van  schijnbare  synonymie  hebben;  ik  heb  geen 
definitieve gegevens, maar kan enkele suggesties doen. 

Abitazione  en  dimora  concentreren  zich  op  het  begrip  ‘woning’,  en  laten  het 
begrip  ‘gebouw’  terzijde.  Dimora  verbindt  als  juridische  term  het  huis  aan  een 
persoon: de plaats waar die persoon normaal te vinden is. Zo hebben we een groep 
mensen senza dimora of senza  fissa dimora  ‘zonder woning’ of  ‘zonder vaste woning’, 
die in het gewone spraakgebruik senzatetto ‘daklozen’ worden genoemd.13 Maar ook 
zonder juridische implicaties vind ik een zin (CdS 23.08.97) waarin gesproken wordt 
van uno stabilimento balneare a Nuova Ostia [omgebouwd] nelle loro dimore abituali ‘een 
strandcomplex  in Nuova  Ostia  dat  ingericht  is  als  normale woningen  voor  deze 
mensen.14 Trouwens dit wooncomplex wordt hier ook aangeduid als una favela in riva 
al mare ‘een favela aan de kust’.   

Maar de meeste gevonden voorbeelden behoren  tot een  tweede betekenis van 
dimora, die we onder meer terugvinden  in de activiteiten van de Associazione dimore 
storiche  ‘vereniging voor historische woningen‘. Deze  dimore komen uit de Renais‐
sance,  zijn  aristocratisch of behoorden  toe  aan patriciërs,15  en  in  een van de voor‐
beelden wordt de verjaardag van de dood van Diana gevierd  in de dimora van de 
familie Spencer. Het voorbeeld van de Polen toont aan dat de beide betekenissen nu 
los van  elkaar  staan, want de plek waar  zij wonen heeft niets  aristocratisch. Toch 
vinden we ook voorbeelden waarin ze samengaan, bijvoorbeeld wanneer er sprake is 
van de villa Feltrinelli di Gargnano del Garda, ultima dimora di Benito Mussolini  ‘laatste 
verblijfplaats van Benito Mussolini’: het was zijn reguliere woning, maar tegelijk een 
luxe villa.   

                                                 
11 Ik heb daarom ook maar geen poging gewaagd. 
12 Het betreft hier Geeraerts 1985. Zie ook § 5.1 van Geeraerts 1997.  
13 Tetto ‘dak’ is een veel voorkomende metonymie voor abitazione ‘woning’.  
14 Loro ‘hun’ heeft hier betrekking op de Polen, die – zoals we verderop lezen – [dit pand] als woning 
gebruiken, en zich daardoor onderscheiden van de echte daklozen.  
15 Ik vond ook een voorbeeld in de roman van Gina Lagorio, Il bastardo, Milano, BUR, La Scala, p. 99: 
nella sua patrizia dimora  ‘in zijn patriciërswoning’  (namelijk die van Sebastiano Ponziglione di Borgo 
dʹAle).  De roman speelt in het begin van de zeventiende eeuw.  
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Ook  abitazione heeft  een  juridische  klank:  in  een  fiscale  contekst16  vinden we 
veel vermeldingen van bewoners die hun pand als abitazione principale ‘hoofdwoning’ 
gebruiken. Abitazione wordt ook in statistieken gebruikt, wanneer alleen het aantal en 
niet de  soort woningen  van  belang  is. Zo wordt  er  gesproken  (26.04.97)  over  tien 
miljoen abitazioni die met optische vezels aan de kabel verbonden worden. Hoe die 
huizen eruit zien doet er niet  toe, het belangrijkste  is dat er  iemand woont. Vaak  is 
abitazione het bureaucratische woord voor casa, zoals  in 03.11.97 waar sprake  is van 
chi  decide  di  automatizzare  la  propria  abitazione  ‘wie  besluit  zijn  woning  te 
automatiseren’ met het doel om te governare la casa automatica ‘ een automatisch huis 
te  beheren’.  Trouwens  de  titel  van  het  artikel  luidt  Casa,  dolce  casa,  quanto  sei 
intelligente ‘huis, lief huis, wat ben je slim’. Als we de voorbeelden samenvatten zijn 
dit  de  situaties  waarin  abitazione  gevonden  wordt:  de  belastingen,  statistieken, 
aardbevingsschade, huiszoekingen,  financiering, bouw  en verkoop. En de  titel van 
25.03.97,  Rinnovare  lʹabitazione  ‘zijn  woning  vernieuwen’,  is  bureaucratisch  voor 
ʹrifarsi la casaʹ ‘zijn huis verbouwen’, dat in de tekst van het artikel te vinden is.  

De woorden costruzione, edificio en fabbricato, daarentegen, zien het huis niet als 
iets waar je in woont, maar als iets wat gebouwd wordt.  

Fabbricato  is  vaak  een  bureaucratische  term  en  heeft  een  ruime  extensie. Het 
komt voor  in de combinatie  terreni e  fabbricati  ‘terreinen en gebouwen’ en heeft dus 
betrekking op datgene wat op die terreinen kan staan. De inhoud wordt gedefineerd 
in  verschillende  juridische  teksten,  bijvoorbeeld  als  abitazioni,  negozi,  uffici,  box  e 
laboratori  ‘woningen, winkels, kantoren, garages  en werkplaatsen’  in  een  tekst van 
belastingtechnische  aard  (CdS  01.12.97).  In  een  andere  tekst  (25.04.97)  wordt 
gesproken  over  fabbricati  o  locali  diversi  da  quelli  ad uso  abitativo:  autorimesse, negozi, 
cinematografi, scuole, opifici, palestre ʹbouwwerken of vertrekken zonder woonbestem‐
ming:  garages, winkels,  bioscopen,  scholen,  fabrieken,  sporthallen’. Men  kan wel 
zeggen dat de gebouwen die hier  tegenover  casa  staan  (dat gedefinieerd wordt als 
fabbricato  ad uso  abitativo  ‘gebouw met woonbestemming’)17 die gebouwen  zijn die 
voorkomen in het denkraam van een overheidsfunctionaris. Daarom denk ik dat wat  
fabbricato genoemd wordt een zeker belang moet vertegenwoordigen: het kippenhok 
met golfplatendak achterin de moestuin valt er niet onder.  

Van de termen  edificio en costruzione, heeft de tweede de grootste extensie. Het 
prototype van een edificio impliceert ongetwijfeld metselwerk, terwijl bijvoorbeeld in 
alle  definities  van  capanna  ‘hut’  die  ik  gevonden  heb  alleen maar  van  costruzione 
gesproken wordt. Dat een edificio meer palazzi kan omvatten blijkt uit het volgende 
voorbeeld: 

 

                                                 
16 De contekst waarschuwt me om voorzichtig om  te gaan met statistische gegevens: de krant geeft 
veel teksten over de belastingaangifte. Alle citaten zijn eigenlijk slechts één enkel citaat dat eindeloos 
herhaald wordt tot de uiterste aangiftedatum verstreken is. 
17  Vergelijk  de  jurdische  uitdrukking  fabbricato  ad  uso  abitativo  met  die  uit  de  woordenboeken 
costruzione eretta per lʹabitazione.  
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(5)  02.01.97  Nel  grande  cortile  interno  dellʹedificio,  nel  quale  si  affacciano  più  palazzi,  la 
baldoria è stata limitata fino allo scoccare della mezzanotte. 
In de grote binnenplaats van het  edificio, waarop verschillende palazzi uitkijken, heeft de 
feestvreugde niet langer geduurd dan tot klokslag twaalf. 

 
Costruzione is allereerst het deverbale substantief van costruire, dat de handeling van 
het bouwen aangeeft; de tweede betekenis is het resultaat van deze handeling. Toch 
lijkt  de  tweede  betekenis  mij  minder  ruim  te  zijn:  niet  alles  wat  gebouwd  kan 
worden kan ook de naam costruzione dragen. Voorbeeld:  la costruzione di un muro di 
sostegno  (CdS  15.06.97)  ‘het  bouwen  van  een  steunmuur’:  zo’n  muur  kun  je 
bezwaarlijk een costruzione noemen. Maar het begrip costruzione is ook ruimer dan de 
eenvoudige  abitazioni:  in  de  voorbeelden  heb  ik  gevonden  (la  costruzione  di)  linee 
ferroviarie, acquedotti, megaparcheggi e reti stradali  ‘het bouwen van spoorlijnen, aqua‐
ducten, parkeergarages en wegennetten’.  

De conclusie van deze observaties  is dat een hyperoniem niet voorgesteld kan 
worden als een eenvoudig boomdiagram, zoals de klassieke  taxonomisten zich dat 
voorstelden, maar dat er een hyperoniem  is voor  iedere  functie van het woord. Dit 
maakt de structuur van het veld heel wat ingewikkelder.  

 
Semantische componenten van het veld 
Wanneer  Schmidt  probeert  het  veld  nader  in  te  delen,  hanteert  hij  twee  soorten 
criteria,  die we  uit  elkaar moeten  houden  om  geen  verwarring  te  scheppen. Het 
eerste  type wordt  gebruikt  om  een  kern  van  bouwsels  vast  te  stellen  die  hoofd‐
zakelijk een woonbestemming hebben. Andere criteria worden uitgesloten, zoals de 
bescherming, (waardoor castello  in zijn eerste betekenis van  ‘Middeleeuws versterkt 
gebouw‘ niet meedoet), de representatieve bestemming (die termen als reggia ‘paleis’ 
of dimora  ‘herenhuis’ zou uitsluiten), tijdelijk verblijf als doel (dat niet alleen albergo 
‘hotel’,  ostello  ‘herberg’,  pensione  ‘pension’  uitsluit, maar  ook  een woord  als  baita 
‘berghut’),  onderdak  als  doel  (waardoor  roulotte  ’caravan’,  tenda  ‘tent’  en  baracca 
‘barak’18 worden uitgesloten).  

Ik zou al deze gebouwen  liever niet willen uitsluiten, want dat  lijkt me nogal 
willekeurig en daarom zou ik liever de tweede serie parameters willen hanteren, die 
betrekking hebben op alle termen. In dat geval zijn de parameters van Schmid: 

 
afmetingen,  ligging  (stad  of  land), materiaal,  details  van  het  gebouw,  soort  bewoners19  en 
houding van de spreker. 

 
Ik  zal  enkele  voorbeelden  geven  om  deze  parameters  te  illustreren  en  zal  daarna 
andere parameters toevoegen die naar mijn mening voor de Italiaanse situatie nood‐
zakelijk zijn. 

                                                 
18 En ook de casa van Justinianus die in noot 20 wordt genoemd. 
19 Deze categorie is afkomstig van een speciale vraag uit zijn vragenlijst: welk soort mensen associeert u 
met de bewuste term? Zo verkrijgt hij waarderende kenmerken als freddo/caldo ʹkoudʹ of ʹwarmʹ. 
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1) De afmeting, een graduele parameter van groot tot klein. Deze parameter vinden we 
in zijn zuivere staat vooral in woordafleidingen, zoals vergroot‐ en verkleinwoorden: 
casa, casetta, casettina; baracca, baracchetta. Voor andere termen, bijvoorbeeld villa ~ casa 
a schiera  ‘herenhuis ~ rijtjeshuis’ zijn ook andere parameters van belang, zoals soort 
bewoners. Maar ook bij de vergroot‐ en verkleinwoorden zijn er afwijkende gevallen, 
zo  krijgen  we  van    baracca  ‘barak’  de  afleidingen  baracchino  ‘kiosk’  en  baraccone 
‘poppentheater’  die  geheel  buiten  het  veld  van  de  woningen  vallen.  Aan  deze 
parameter zou ik enkele verwante parameters willen toevoegen, zoals: 
1a) Eenvoudig ~ samengesteld: een residence is een verzameling huizen; een cascina, een 
boerderij  van  het  soort  dat  je  in  Lombardije  vindt,  is  een  complex  van  landelijke 
gebouwen. 
1b) Bestemd voor één gezin ~ meer gezinnen: deze laatste waarde definieert bijvoorbeeld 
palazzina ‘meergezinshuis’ of casamento ‘woonkazerne’. 
2) De ligging: in de stad, op het platteland of in de buitenwijken. Hier denk ik dat we 
de parameter uitsluitende woonbestemming  tegenover de combinatie woonbestem‐
ming plus specifieke bestemming moeten toevoegen, om bij de landelijke gebouwen 
de villa van de casa colonica ‘boerderij’ te onderscheiden.  
3) Het bouwmateriaal. Dit is bij uitstek het criterium dat de casa ‘huis’ van de capanna 
‘hut’ onderscheidt.20 Maar ook de  baracca  lijkt mij voornamelijk bepaald door  een‐
voudige materialen zoals hout.  
4)  Details  van  het  gebouw.  Schmid  gebruikt  deze  parameter  om  de  cottage  te 
onderscheiden, die  in de Engelse cultuur bij voorkeur gekenmerkt wordt door een 
strodak. Maar wanneer ik de Italiaanse definities van cottage21 hiermee vergelijk, zie 
ik dat de onderdelen van het huis niet van belang zijn, maar dat ‘omgeven door een 
tuin’ distinctief is. Maar ook ‘met een tuin’ lijkt me op de een of andere manier onder 
deze parameter te horen. 
5)  Soort  bewoner. Hier  hebben we  het  al  genoemde  voorbeeld  van  dimora,  dat  een 
aristocratische bewoner suggereert. Maar zoekende naar voorbeelden van negatieve 
woningen  kwam  ik  het  geval  van  tugurio  tegen,  een  benaming waarvoor  ik  zou 
willen suggereren dat de soort bewoner de voornaamste parameter  is:  in haast alle 
gevonden voorbeelden vinden we een associatie met iets crimineels. 

                                                 
20 De overgang van het Latijnse casa van de betekenis hut naar de Italiaanse van huis veronderstelt dat 
dit onderscheid ooit geneutraliseerd geweest is, dat wil zeggen dat er een situatie heeft bestaan waarin 
de oude Latijnse woorden voor huis, zoals domus en aedes verdwenen zijn, tenminste in die gebieden 
waar deze overgang plaatsgevonden heeft. Voor een betrekkelijk laat gebruik van casa in de zin van 
‘hut’ heb  ik een passage gevonden  in de  Institutiones van  Justinianus  (zesde eeuw) waar gesproken 
wordt  over  een  casa  die  op  het  strand  gebouwd wordt:  II.1.5  Literorum  quoque  usus  publicus  iuris 
gentium est, sicut  ipsius maris: et ob  id quibuslibet  liberum est casam  ibi  imponere,  in qua se recipiant, sicut 
retia siccare et ex mare deducere, ‘ook het vrije gebruik van het strand maakt deel uit van het volkenrecht 
net als dat van de zee, en bijgevolg is het iedereen toegestaan er een hut op te bouwen, waarin hij zich 
kan terugtrekken om bijvoorbeeld zijn netten te drogen of ze uit zee te slepen’  
21 Zo in de Palazzi: casetta, villino di campagna circondato da un piccolo giardino ‘huisje, landhuisje omge‐
ven door een kleine tuin’. 
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6) En zo kom ik tot de laatste parameter van Schmid. De waardering door de bewoner, 
waarbij negatieve waarden domineren, volgens een norm die verbonden  is met de 
spreker of liever met de maatschappij en de sociale en ideologische categorie waartoe 
hij behoort. Er  zijn verschillende  tests mogelijk om vast  te  stellen of  een  term  een 
negatieve waarde aanduidt. Een hiervan is dat de term niet voorkomt in makelaars‐
catalogussen.  Een  andere  is  de mogelijkheid  om  als  eigennaam  op  te  treden:  dat 
capanna in wezen geen negatieve term is wordt geïllustreerd door hotelnamen als La 
Capannina. Verder hangt het negatieve karakter vaak samen met het type bewoners: 
zodra  er  sprake  is  van Albanezen  of  Polen  kunnen we  er  zeker  van  zijn  dat we 
negatieve termen zullen tegenkomen.  

Aan deze lijst, die al aangepast is, zou ik nog tenminste twee andere parameters 
willen toevoegen.  
7) Deel van een geheel: om appartamento af te zetten tegen palazzina, of attico of mansarda 
tegenover casa of palazzo.  
8) Exotische termen: hieronder vangen we termen als  isba en igloo (of iglù). 

Pas als we een totale analyse van alle termen uit het veld hebben, weten we of 
deze  verzameling parameters  voldoende  is  om  het  veld uitputtend  te  kenmerken. 
Voor het ogenblik wil ik alleen maar opmerken dat mijn aanpak niet structuralistisch 
is en dus niet de bedoeling heeft om door middel van opposities de intensie van het 
begrip vast te stellen, maar cognitief, met de bedoeling om de potentiële extensie van 
het  begrip  vast  te  stellen. Zo  kan  een  parameter  als  fatto  di  lamiera  ‘gemaakt  van 
golfplaten’ misschien  dienen  als  onderdeel  van  een  definitie  van  een  referentiële 
categorie om  sommige  exemplaren van  een  catapecchia,  een  casupola,  een  tugurio of 
een baracchetta aan te duiden, zonder dat het daarom een distinctief kenmerk is in de 
definitie van een van deze woorden.  
 
Analyse van casupola 
Als voorbeeld van wat men kan doen met de gegevens van de Corriere della Sera wil 
ik  het woord  casupola  analyseren: waarvan  ik  33  verschillende  passages  vond  in 
jaargang 1997. 

De plaatsen waarmee ze zijn geassocieerd zijn: afgelegen  Italiaanse steden, op 
Sardinië (Orgosolo in twee artikelen over de ontvoeringszaak Silvia Melis), Ostia en 
Fregene  (de  Polen),  Albanië  (Tirana  en  Scutari)  en  de  noodgebouwtjes  van  de 
Albanezen  in  Apulië,  Zuid‐Amerika  (Patagonia,  Santiago  del  Cile  en  Lima)  en 
zigeunerkampen.  Er  zijn  ook  functionele  casupole:  schafthokjes  voor  de  arbeiders 
langs de spoorlijn, juryhokjes bij de Palio van Siena, hokjes voor de bewakers van de 
scheepswerf  in Ostia, en de casupole van het Rode Kruis. In deze gevallen raken we 
echter buiten het veld van de woningen en kunnen we beter spreken van een tweede 
betekenis, gebaseerd op de metafoor: lijkend op een huisje.22 In sommige voorbeelden 

                                                 
22 In deze gevallen spreekt men in het Nederlands van een hokje, verkleinwoord van hok, gemaakt van 
hout, zoals een hondehok of een kolenhok. Wat in het Italiaans een tweede betekenis is, is dan in het 
Nederlands een apart lexeem. 
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worden casupole genoemd tegenover de palazzi en de monumenten uit het verleden, 
bij wijze van negatieve pool. Verder zijn  er  casupole  in Gaza  en  in China; Calcutta 
daarentegen  is een  typische plek voor  tuguri.23 Tenslotte vinden we  casupole op de 
kermis.  

Ze kunnen verschillend van vorm zijn:  in het voorbeeld van Gaza hebben ze 
twee verdiepingen,  in het Chinese voorbeeld daarentegen weigeren de mensen hun 
casupole  langs  de  grotten  te  verlaten  voor  een  tweeverdiepingshuis.  Vaak  zijn  ze 
diroccate  en  fatiscenti24  ‘bouwvallig  en  vervallen’,  ze  kunnen  van  steen  zijn  of  van 
hout,  of  ook  van  hout  en  plastic,  op  de  kermis  ook  van  bordpapier,  hun  daken 
hebben  gebroken  dakpannen  of  golfplaten.  Onder  de  bewoners  komen  we 
Marokkanen, Polen  en Albanezen  tegen,  verder wietkwekers, verslaafden,  iemand 
die  zich  voor  de  politie  schuilhoudt,  struikrovers  en  een moordenaar.  En  waar‐
schijnlijk ook een heleboel brave mensen, waarover we niets horen. Als synoniemen 
voor dezelfde referent vinden we bicocca en  tweemaal baracca,  in Rome staat ergens 
een  huis  dat  poco  più  che  una  baracca  ‘weinig meer  dan  een  barak’  is  en  in  Lima 
bevindt  de  casupola  zich  in  een  baraccopoli  ‘een  barakkenwijk’.  Tenslotte  heeft  de 
moordenaar  uit  Cerveteri  voor  zijn misdrijf  een  vervallen  casolare  uitgezocht,  dat 
dienst doet als schaapskooi, en ook wel als casupola wordt aangeduid.25 

Baracca  – dat ook veel vaker voorkomt  –  lijkt  een  algemene benaming  te  zijn 
voor  een negatieve woning,26  casupola vinden we  als  symbool voor  smerigheid  en 
verloedering, half  tussen de  tugurio – die we  in Calcutta waren  tegengekomen – en 
de  catapecchia,  die  vaker  te  vinden  is  in  arme, maar  nette  buitenwijken.  In  twee 
voorbeelden vinden we een zweempje nostalgie: als er sprake is van de casupole van 
het oude Trastevere, en wanneer de oorsprong van de Donau wordt opgeroepen, met 

                                                 
23 Moeder Teresa hield zich bezig met de tuguri. In het Latijn, daarentegen, was een tugurium, afgeleid 
van tegere bedekken, een rustieke woning voor herders en boeren. 
24 Er  zou  een onderzoek gedaan kunnen worden naar de verzameling   van de  zelfstandige naam‐
woorden die door deze adjectieven vergezeld kunnen worden. 
25 Al deze conteksten zijn bij toeval gevonden door de voorbeelden na te gaan. Maar ze kunnen ook 
voortkomen uit typische vragen die we aan woningnamen kunnen stellen: waar bevinden ze zich, hoe 
zien ze eruit (materiaal en afmetingen), met welke bijvoeglijke naamwoorden worden ze geassocieerd, 
door wie worden ze bewoond, waartoe dienen ze en welke synoniemen vinden we in dezelfde teksten  
Deze vragen kunnen in alle gevallen gesteld worden, ook al is in veel citaten de informatie niet precies 
genoeg om er een antwoord op te kunnen geven.  
26 Ook baracca heeft een boeiende geschiedenis. Dit woord, dat van Catalaanse herkomst is, lijkt ver‐
bonden te zijn met de Dertigjarige Oorlog, waarin de barakken het leger volgden. Daarna trekken ook 
rondreizende  komedianten met  hun  baracche  door  het  land  –  een  gebruik waaruit  de  baraccone  dei 
burattini, het marionettentheater, van Pinocchio vandaan komt. De eerste contekst waarin we min of 
meer vaste barakken tegenkomen betreft de  lazaretten van de Promessi Sposi, waarvoor we opnieuw 
de vraag kunnen stellen waar Manzoni zijn taalmateriaal vandaan heeft: heeft hij echt een tekst uit die 
tijd gezien waar het woord zo gebruikt werd – eerder dan alle bekende attestaties en gelijktijdig met 
de invoering van het woord in de Europese contekst ‐ , of gebruikt hij de term anachronistisch?  
Noot  van  2008:  deze  noot  geeft  de  kennis  weer  die  we  in  1998  hadden;  in  hoofdstuk  14  van 
Woordstudies I ben ik op dit probleem teruggekomen, met verrassende ontdekkingen.  
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een verwijzing naar Claudio Magris.27 Maar wie de moeite neemt om de vindplaats 
op te zoeken in Magris’ boek, merkt dat Magris zelf alleen maar spreekt over een oud 
huis  uit  de  achttiende  eeuw:  de  casupola  is  een  uitvinding  van  de  journalist,  die 
misschien wel anachronistisch is. 

Ik wil daarom nu naar de diachronie kijken, met behulp van de voorbeelden uit 
de LIZ 2.0. Al geeft de Cortelazzo/Zolli voorbeelden uit de veertiende en de zestiende 
eeuw van het woord  casupola, dat ook de vorm  casipola kan hebben,  toch zijn deze 
voorbeelden betrekkelijk geïsoleerd: geen van de auteurs die  in de LIZ zijn opgeno‐
men gebruikt dit woord  eerder dan Manzoni.  Ik veronderstel daarom dat het hier 
gaat om een weinig bekend en misschien dialectaal oud woord, dat Manzoni  in de 
literaire  taal heeft  ingevoerd  en dat na hem  ook door  andere negentiende‐eeuwse 
schrijvers  is  gebruikt.  Dan  moet  Manzoni  ook  de  semantische  nuances  in  het 
moderne  literaire  Italiaans  hebben  ingevoerd.  In  de  eerdere  versie  van  zijn  boek, 
Fermo e Lucia, kwamen zes gevallen van casipola voor, waarvan  in de Promessi Sposi 
twee  voorbeelden  zijn  overgebleven,  een  van  casipola  en  een  van  casupola,  dat 
hiermee zijn negentiende‐eeuwse carrière begint: 

In hoofdstuk 8, §16 lezen we:  
 
(6)   In  faccia  allʹuscio  di  don Abbondio,  sʹapriva,  tra  due  casipole,  una  stradetta,  che,  finite 

quelle, voltava in un campo.  
tegenover de deur van don Abbondio opende zich, tussen twee casipole, een weggetje, dat 
vervolgens over een akker verderliep. 

 
En in hoofdstuk 3, §19:  

 
(7)    Appiè  del  poggio,  dalla  parte  che  guarda  a mezzogiorno,  e  verso  il  lago,  giaceva  un 

mucchietto di casupole, abitate da contadini di don Rodrigo ed era come la piccola capitale 
del suo piccol regno. 
Aan de voet van de heuvel, aan de kant die op het Zuiden,  in de  richting van het meer, 
uitziet,  lag een plukje casupole, waarin boeren van don Rodrigo woonden; het was als het 
ware de kleine hoofdstad van zijn kleine rijk. 

 
Hoofdstad  van  zijn  kleine  rijk: we  zijn  ver  van  de  baraccopoli  van  Lima. Dat  het 
mucchietto  di  casupole  van Manzoni  school  gemaakt heeft  zien we  in de mucchio  di 
casupole  nerastre  die Verga  beschrijft  in Mastro  don Gesualdo. De  casupole  konden 
toen  schilderachtig  zijn.  Zo  beschrijft  Fogazzaro  in  Daniele  Cortis:  le  casupole 
accoccolate  per  i  macigni  sullo  sfondo  pittoresco  della  gola  ‘de  casupole  die  tegen  de 
rotsblokken aangehurkt zaten, tegen de schilderachtige achtergrond van het ravijn‘, 
en Verga, Vita dei  campi:  fra  quelle  loro  casipole  sgangherate  e pittoresche,  che viste da 
lontano  vi  sembravano  ...,  ‘tussen  hun  krakkemikkige  schilderachtige  casupole,  die 
vanuit de verte  leken op …’  en  in Nedda:  colla  chiesuola parata  a  festa, gli usci delle 
casipole  incoronati di  festoni  e  le  ragazze  colle  belle vesti  ‘met het  feestelijk opgetuigde 
kerkje, de deuren van de casupole gekroond met slingers en de meisjes in hun fraaie 

                                                 
27 Claudio Magris. Danubio. Milano: Garzanti, 1995. 
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jurkjes’. In het Noorden ziet men meestal rijen casupole aan het eind van de dorpjes 
langs de weg die het dorp uit voert.  In het oude Bourbonse  rijk begint de verloe‐
dering. DʹAnnunzio heeft  in La Leda senza cigno: Casupole sordide dalle mura sudice di 
filiggine  ‘vuile casupole met door roet besmeurde muren’, en er zijn veel plaatsen  in 
Pirandello, bijvoorbeeld  in L’altro  figlio:  quelle  loro  casupole  basse,  che prendevano  luce 
dallʹuscio,  ‘die  lage casupole van die mensen, waar het  licht door de buitendeur naar 
binnen  kwam’,  en  in  I  vecchi  e  i  giovani,  quelle  vecchie  casupole  del  quartiere  di  San 
Michele, tane di miseria, ‘die oude casupole uit de wijk San Michele, holen van ellende’, 
een beeld waarvoor we nu naar China zouden moeten reizen.  

Laten we dus  eens  zien wat  er  gebeurd  is. Een  vriendelijk,  zij  het wat  neer‐
buigend woord uit het begin van de negentiende eeuw verliest zijn vriendelijkheid 
na verloop van  tijd; het  is niet duidelijk of de armen barbaarser worden of dat de 
literatoren steeds somberder  tegen de armoede aankijken. In  ieder geval plaatst het 
woord zich  letterlijk eerst buiten de beschaafde  Italiaanse maatschappij, en  in onze 
eeuw helemaal buiten de  Italiaanse maatschappij, om zich  te verschuilen  tussen de 
allochtonen, de asielzoekers en de favelas van de hele wereld. Een aanpak als die van 
Geeraerts zou hier  twee parameters vereisen: positief  tegenover negatief en  in  tegen‐
over naast de maatschappij; er ontstaat dan een schema van vier hokjes28 waarin voor 
ieder gevonden voorbeeld een punt kan worden ingevuld: het resultaat is dan dat de 
kern, waar zich de meeste punten bevinden, zich geleidelijk verplaatst van het hokje 
links‐onder naar het hokje rechtsboven. Aan het eind van die ontwikkeling blijven in 
de  Corriere  della  Sera  van  1997  alleen  die  twee  “nostalgische“  punten  over  als 
herinnering aan de oorspronkelijke betekenis van Manzoni. Deze beweging van de 
kern geeft de diachrone ontwikkeling van een woord aan.29 
 
Het woord casale 
Ik wil kort ingaan op het woord casale. Ik was van plan geweest een volledig beeld te 
geven, maar ik ben gestuit op een onverwachte tegenslag. Maar ook zo’n tegenslag is 
leerzaam  in  een  onderzoek.  Ik  had  de woorden  voor  boerenwoning  in  de  negen‐
tiende‐eeuwse  literaire  taal  willen  plaatsen  tegenover  die  uit  de  dialecten,  vol 
vertrouwen  dat  ik  de  hele  documentatie  zou  vinden  in  de  taalatlas  van  Italië  en 
Zuid‐Zwitserland van  Jakob en  Jud, en vervolgens met meer details  in het bijbeho‐
rende boek Bauernwerk van Scheuermeier, die de dialectgegevens van Noord‐Italië 
voor de atlas had verzameld. Maar toen ik daar ging zoeken constateerde ik tot mijn 
verrassing  dat  er  niet  alleen  in  de  atlas  geen  kaart  te  vinden  is  voor  het  begrip 
boerderij, maar  dat  ook  Scheuermeier,  die  de  inrichting  van  de  huizen met  veel 
details beschrijft, een discussie over de termen voor de boerderij zelf achterwege laat. 
Daarom zullen we eventueel zijn aangewezen op een zorgvuldig napluizen van de 
gegevens  in de dialectwoordenboeken. Die had  ik willen vergelijken met de gege‐

                                                 
28 Of misschien van zes hokjes als de laatste oppositie gradueel is. 
29 Hiernaast bestonden de “functionele” of “metaforische” casupole waarvoor we een eerste attestatie 
vinden in de casupola dei gabellieri ‘hokje van de belastinggaarders’ in Fermo e Lucia. 
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vens uit de LIZ, die mij de indruk geven dat hier hetzelfde is gebeurd als voor casu‐
pola: de negentiende‐eeuwse taal heeft een keuze gemaakt tussen de bestaande woor‐
den  –  misschien  opnieuw  via Manzoni  ‐  en  zo  kan  Pirandello  afwisselend  casa 
colonica (Liolà) en cascina (La Giara) gebruiken voor praktisch dezelfde woningen; dit 
zijn termen die niet uit het plaatselijke dialect komen, maar behoren tot het literaire 
Italiaans.30 Een van de vragen die ik me bij dit proces stel is hoe het komt dat ik zelf 
toen  ik  Italiaans  leerde  casa  colonica  als  algemene  term  heb  geleerd,  en  nooit  had 
horen spreken over casale, dat tegenwoordig veel vaker lijkt voor te komen. Dit hangt 
natuurlijk samen met de keus die de leerboeken in het buitenland gemaakt hebben, 
maar ook die moeten een bepaald stadium van de taal weerspiegelen.  
Laten we terugkeren naar casale. In de Corriere della Sera vind ik het huidige gebruik. 
In de zin van boerderij is het aan het verdwijnen, terminste in de kranten. Maar in de 
voorbeelden kunnen we nog proeven  in welke regio’s het woord gebruikt werd:  in 
Toskane, Umbrië, Latium, met een toevallige vermelding  in Piemonte. Daarentegen 
komen we casali wel tegen voor de meest uiteenlopende activiteiten: vakantiekampen 
voor  kinderen,  bijeenkomsten  over  het  milieu  in  het  kader  van  het  Wereld‐
natuurfonds, orgieën onder de gegoede burgerij van Rome, die zich afspelen in casali 
of in villette, restaurants en bioscopen die niets anders zijn dan verbouwde casali en 
een  gebruik  als  tweede woning waarvoor  het  klassieke  voorbeeld  is  un  casale  in 
Umbria,  ‘een  boerderijtje  in Umbrië’.31 Naast dit  gebruik  is  er  een  gebruik waarin 
casale stadswijk betekent, vooral  in sommige gedeelten van Rome, of zelfs gebruikt 
wordt voor dorp of stad, zoals we kunnen zien in sommige eigennamen, waarbij de 
stad Casale Monferrato in de Corriere della Sera het meest voorkomt.  
Als we via de LIZ de geschiedenis van het woord bestuderen, zien we dat deze twee 
betekenissen  al  eeuwen  lang  naast  elkaar  bestaan,  maar  dat  de  betekenis  groep 
huizen, gelijk aan een borgo ‘dorp, maar dan zonder kerk‘ – dat lijkt het distinctieve 
kenmerk te zijn32 – erg frequent is; ja, we vinden voortdurend de combinatie casale en 
borgo, die  ik ook  teruggevonden heb  in het negentiende‐eeuwse woordenboek van 

                                                 
30 Verga heeft ook nog  fattorie, bijvoorbeeld  in Vita dei campi of  in Mastro don Gesualdo. En voor een 
ander gebruik van diezelfde term, ook op Sicilië, verwijs ik naar De Roberto, I Viceré:  strappava vecchie 
piante, scavava un pozzo,  ingrandiva  la  fattoria trasformandola  in casina di villeggiatura, spostava  il muro di 
Parte  ...  ‘hij wiedde oude planten, dolf een put, breidde de boerderij uit en maakte er een vakantie‐
huisje van, hij verplaatste de muur van Parte …ʹ, een passage waarin zelfs vooruitgelopen wordt op 
de twintigste‐eeuwse verbouwde boerderij. De aanpassing van de Siciliaanse realiteit aan de nationale 
taal  lijkt  een  fase  doorgemaakt  te  hebben  waarin  vrij  gekozen  werd  tussen  alle  synoniemen  die 
beschikbaar waren, ongeacht de dialectale achtergrond.  
31 Wat verandert is dus de aard van de functionele bestemming: [voor landbouw] wordt iets anders. 
In  één  artikel  heb  ik  de  opmerking  gevonden  dat  je  haast  geen  casale meer  kunt  vinden:  ze  zijn 
allemaal al verkocht aan iemand uit de stad. 
32 Maar  in niet‐Europese situaties voeren andere kenmerken de boventoon: zo komen  in de reisver‐
halen  die  Ramusio  heeft  verzameld  casali  van  dertig  huizen  voor:  hier  wordt  het  kwantitatieve 
kenmerk het belangrijkste. 
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Tommaseo/Bellini.33  Ik denk dat we deze dubbele  functie kunnen verklaren via de 
eerder genoemde parameters, vooral het onderscheid  tussen enkelvoudige en com‐
plexe woning.  In de oorspronkelijke betekenis van  casale moet dit onderscheid ge‐
neutraliseerd geweest zijn: casale betekende een groep huizen, die al naar de situatie 
een boerenhoeve kon zijn of een verzameling losstaande huizen. Pas later splitsen de 
betekenissen  zich uit:  het  archiconcept  van dorp  is dat  van  een  agrarische  onder‐
neming. Ook de term villa moet een dergelijke ontwikkeling ondergaan hebben. 
 
Conclusie 
Ik  eindig met  een paar opmerkingen over mijn werkwijze.  Ik opereer met  seman‐
tische  velden, die  echter niet  voor de  eeuwigheid  vastliggen. Het  zijn  betrekkelijk 
open semantische constructies die door de eeuwen heen kunnen variëren zowel qua 
macrostructuur als wat de dimensies betreft die zich binnen het veld bevinden. Deze 
dimensies vinden en vaststellen wat hun sociale en ideologische functie is, is dan een 
van de belangrijkste doelstellingen van het diachrone onderzoek. Hiertoe maak  ik 
uiteraard gebruik van de collectieve kennis die opgesloten  ligt  in de woordenboek‐
definities, maar in navolging van Geeraerts en zijn diachroon onderzoek raadpleeg ik 
vooral corpora van verschillende aard, om te zien in hoeverre ik daar aanwijzingen 
in  kan  vinden  over  de  parameters  die  zich  in  het  bewustzijn  van  sprekers  of 
schrijvers bevinden. Een dergelijk onderzoek is niet snel afgerond, en ik hoop dat ik 
samen met mijn lezers nog dieper op andere aspecten van dit uitgebreide onderwerp 
kan ingaan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
33 Er zijn ook andere combinaties die een vast karakter krijgen, zoals de combinatie van drie termen 
die we vinden in het citaat uit Don Giovanni: Ogni villa, ogni borgo, ogni paese/è testimon di sue donnesche 
imprese. 
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