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SAMENVATTING 
 
Dit  hoofdstuk  bestaat uit  twee  taalkundige  bijdragen  tot de Leopardi‐herdenkingen  van  1998. 
Hierin werden onder meer twee korte teksten geanalyseerd op taalkundige verschillen tussen de 
taal van Leopardi en het Italiaans van nu. 
 
RIASSUNTO 
 
Questo capitolo contiene due contributi linguistici alla commemorazione leopardiana del 1998, in 
cui si analizzarono fra l’altro due testi brevi per scoprire le differenze tra la lingua di Leopardi e 
l’italiano attuale. 
 
SUMMARY 

This  chapter  consists  of  two  contributions  to  the  Leopardi  commemoration  of  1998,  in which 
mainly two short texts were analyzed in order to discover the differences between Leopardi’s lan‐
guage and the Italian of today. 
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17. DE VERDWIJNWOORDEN VAN LEOPARDI 
 
 
 

DEEL 1 HET ITALIAANS VAN ZES GENERATIES GELEDEN∗ 
Inleiding 
Eeuwenlang heeft de  Italiaanse  taal een statisch karakter gehad. De  taal was  in 
de 14e eeuw gevormd – Dante had zich daarmee belast, nadat hij alle bestaande 
soorten taal had afgekeurd –, hij werd gecodificeerd in de 16e eeuw en bleef bij‐
kans onbeweeglijk vanwege de activiteit van officiële instanties zoals academies, 
literatoren en – later – het schoolsysteem. Vanuit dat gezichtspunt kunnen de on‐
miskenbare veranderingen die  in de  laatste halve eeuw zijn opgetreden gezien 
worden als onvolmaaktheden van een omgangstaal, die nauwelijks de eeuwen‐
oude waarden van de literaire taal vermogen aan te tasten. 

Dit  is een kijk op de ontwikkeling van de  Italiaanse  taal die  tamelijk vaak 
voorkomt in discussies die in Italië gehouden worden. Men kan daar een andere 
visie tegenover stellen, volgens welke de huidige taal – die samenvalt met de om‐
gangstaal, en waarvan de literaire taal een gemarkeerde variant is – voortdurend 
in snelle ontwikkeling  is en zich  iedere dag verrijkt met nieuwe  taalelementen, 
maar ook de oude verwijdert in een nog duizelingwekkender tempo. Vanuit dat 
standpunt is de diachronie een beschouwing die terug gaat in de tijd en tot doel 
heeft de verschillen en de continuïteit te evalueren ten opzichte van het verleden 
van de  taal, met een voorkeur voor de  taal van alledag. Ook  in  Italië ontbreekt 
het niet aan voorbeelden van deze laatste aanpak; een van de meest geslaagde is 
de vermaarde Autodiacronia  (1983) van Giovanni Nencioni, die  een minutieuze 
aandacht voor de kleinste details van zijn eigen taal en die van het milieu waarin 
hij  is  opgegroeid  combineert  met  een  houding  zonder  nostalgie  naar  het 
verleden.1 

Over  het  algemeen  zoekt  men  de  voorlopers  van  de  huidige  Italiaanse 
omgangstaal in de geschreven productie van mensen die in de marge van het al‐
fabetisme verkeerden, zoals de brieven naar huis van soldaten en emigranten en 
de  bloemlezingen  van  herinneringen  van  de  bandieten. Dat  is  een  natuurlijke 
keus  zolang men  de  omgangstaal  ziet  als  een  kwalitatieve  afwijking  van  de 

______________________ 
∗ Deze tekst was gepresenteerd op een studiedag te Amsterdam in september 1998 en gepubliceerd als 
ʹL’italiano di sei generazioni fa: alcune osservazioni sulla lingua delle Lettere e delle Operette morali di 
Giacomo Leopardiʹ, Incontri 13 (1998): 113‐123. 
1 Dit artikel heeft mij het idee gegeven van de zes generaties. Nencioni is geboren in 1916, de taal 
die hij beschrijft dateert dus uit de  jaren  twintig.  In zijn artikel citeert hij zijn nonna collodiana  ‘zijn 
oma uit de tijd van Collodi, auteur van Pinocchio, die dus een taalgebruik van 1880 had. Pinocchio 
scheelt tenminste twee generaties met de dichter uit Recanati. Langs deze lange weg zal wel het een en 
ander verloren zijn gegaan. Collodi hoort tot de manzoniani, maar wie heeft er ooit zijn betrekkingen 
met Leopardi bestudeerd? 

 332 



norm, waar  in  eerste  instantie  juist  het  onontwikkelde  volk  verantwoordelijk 
voor is. Als men de omgangstaal echter beschouwt als een speciaal register – het 
informele  – van de  taal van  iedereen  zonder uitzondering, dan  is het voor de 
hand  liggend om zich te concentreren op de  literair gezien minder pretentieuze 
productie  van  de  grote  schrijvers.  En  zo  kom  ik  tot  de  brieven  van Giacomo 
Leopardi, waarvan ik bij wijze van voorbeeld de bekende brief zal analyseren die 
hij  in Pisa aan zijn zus Paolina heeft geschreven op 12 november 1827, en deze 
zal behandelen als een getuige van het taalgebruik van zijn tijd. 

Als we deze brief onderzoeken dan zien we elementen van continuïteit en 
elementen van slijtage. Continuïteit niet alleen in het lexicon, dat in hoofdzaken 
gelijk is gebleven, maar ook in veel uitdrukkingen en combinaties van woorden. 
Zo lezen we mangio con appetito, een uitdrukking die we even gemakkelijk in 1998 
kunnen gebruiken als in 1827. Maar de brief zit ook vol woorden en zegswijzen 
die uit het gebruik verdwenen zijn, sociaal afgezakt zijn of gebruikt worden  in 
een  andere  betekenis  dan  vandaag.  Zo  lezen  we  met  betrekking  tot  de 
wandelingen  in Pisa:  quella  contrada  è  piena  di mondo,  terwijl we  tegenwoordig 
zouden zeggen: quella strada è piena di gente ‘die straat is vol mensen’. 

Het kan  in deze gevallen realia betreffen, die niet  langer gebruikt worden, 
sociale relaties die veranderd zijn, meetsystemen die door andere vervangen zijn, 
een andere politieke realteit of grammaticale vormen die nu niet meer bestaan. 
De  sociale verhoudingen zijn bijvoorbeeld af  te  lezen aan de groetformules; de 
brieven aan zus Paolina en broer Carlo eindigen met Addio, of zelfs addio addio, in 
de  brieven  aan  vader Monaldo worden diens handen  gekust. Op  reis worden 
vele mijlen afgelegd, Giacomo laat zich het nodige geld sturen in scudi en betaalt 
zijn boeken in paoli en baiocchi2 de datum wordt in het meervoud genoemd (la 
mattina dei nove  ‘de ochtend van de negen  (mv.)’), en de eerste persoon van de 
imperfetto  is  io  aveva  (net  als  de  derde  persoon)  en  niet  avevo,  zoals 
tegenwoordig. 

Een taalkundige benadering in plaats van een filologische 
In de genoemde brief waarin Giacomo aan Paolina schrijft hoe fijn hij het in Pisa 
heeft,  lezen we stando  in grande  impazienza di avere  le nuove di casa  ‘omdat  ik erg 
ongeduldig ben nieuws van  thuis  te krijgen’. Dat zou niemand meer zeggen  in 
1998; de uitdrukking is nu avere notizie di casa. De filoloog zou zich beperken tot 
een voetnoot: nuove betekent notizie, en de huidige lezer is dan in staat de brief te 
begrijpen. De filologische voetnoot wil zeggen: oud woord nuove wordt geïnter‐
preteerd als huidig woord notizie. De vraag die gesteld wordt  is semasiologisch 
(wat is de betekenis van een bepaald woord?) en de gebruikte techniek is die van 

______________________ 
2 Het zou nuttig zijn als we een goed overzicht hadden van de munten die in de oude Italiaanse staten 
gebruikt werden en van hun koopkracht, als  filologische basisinformatie voor veel auteurs. De 
Brieven van Leopardi zouden daarvoor een goudmijn zijn. 
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de glosse  (een onbekend woord vervangen door  een bekend woord). Als  taal‐
kundige stel ik me een andere vraag. Ik wil weten hoe taal x, in dit geval het Ita‐
liaans van 1827, een bepaald begrip uitdrukt, bijvoorbeeld ‘informatie op afstand 
over  dierbaren’.  En  in  dit  geval  plaats  ik  de  informatie  die  ik  verkregen  heb 
tegenover  de manier  waarop  hetzelfde  begrip  in  het  Italiaans  van  nu  wordt 
uitgedrukt. De vraag is onomasiologisch (welk woord of welke woorden worden 
er gebruikt voor een bepaald begrip), en een volledig antwoord zou vereisen dat 
we het  semantische veld van het bewuste begrip vaststellen, hier bijvoorbeeld 
het begrip boodschap. 

 In dit bijzondere geval  levert de brief van 1827 ons twee voorbeelden van 
nuove: naast het al genoemde ook dammi  le nuove di  tutti  ‘geef mij nieuws over 
iedereen’,  terwijl  wij  eveneens  een  voorbeeld  van  notizia  vinden,  in  Aspetto 
qualche notizia da Bunsen quando ripasserà per Bologna questo Dicembre ‘ik verwacht 
wat te horen van Bunsen als hij in december weer in Bologna komt’. Als we deze 
situatie  vergelijken met  die  van  nu  dan  zien we  dat met  één woord  van  nu, 
notizie,  twee woorden van  toen corresponderen: nuove en notizie, en de voor de 
hand  liggende  vraag  is  om uit  te  zoeken wat de  verhouding  tussen die  beide 
woorden  is. Om  die  vraag  te  beantwoorden  analyseren we  het  geheel  van de 
voorbeelden van beide woorden en proberen we uit dit materiaal generalisaties 
af  te  leiden. We constateren dat de Brieven 83 voorbeelden van nuove en 49 van 
notizie bevatten, waarvan 22 in het enkelvoud en 27 in het meervoud. Onder de 
voorbeelden van nuove wordt het merendeel verbonden met  een bepaling  di  + 
eigennaam, bijvoorbeeld  le nuove di Carlo, of met een bezittelijk voornaamwoord, 
le mie nuove. Het woord notizia daarentegen kan ook betrekking hebben op zaken 
of  situaties,  bijvoorbeeld  darmi  notizia  del  ritorno  dei  fratelli  ‘mij  nieuws  sturen 
over de terugkomst van broer en zus’. Dus nuove is gespecialiseerd in de zin van 
informatie  over  dierbaren.  Diachroon  is  het woord  praktisch  verdwenen;  het 
bestaat alleen nog maar in uitdrukkingen als che nuove mi porti ‘wat breng  je me 
voor  nieuws?’,  terwijl  notizie,  dat  deze  functie  al  kon  vervullen,  nuove  heeft 
vervangen in het normale gebruik. 

 

De Brieven van Leopardi als bron voor de omgangstaal 
De  Brieven  van  Leopardi  hebben  voor  de  taalkundige  een  bijzonder  belang, 
omdat ze een bron zijn die dicht ligt bij het gebruik van alle dag, vooral als het 
gaat om de brieven  tussen broers en zus Leopardi  (die aan vader Monaldo, en 
vooral die aan La Mamma, zijn heel wat ceremoniëler). Ik geef één voorbeeld: in 
de brief waarin Giacomo aan Carlo vraagt hem de manuscripten  te sturen voor 
de  publicatie  van  de Canti,  lezen we dat deze  zich  bevinden  in de  tiratore  del 
comò. We  leren  uit  deze  brief  dat  het  gewone woord  voor  ‘la’,  tegenwoordig 
cassetto,  in Recanati tiratore was, waarschijnlijk een  leenvertaling van het Franse 
tiroir. Volgens  de  LIZ  (dat wil  zeggen  de  cd‐rom  Letteratura  Italiana  Zanichelli) 
vinden we dit woord alleen bij Belli (Rome, eerste helft 19e eeuw) en het ziet er 
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dus  naar  uit  dat  het  typisch  was  voor  de  Kerkelijke  Staat,  en  dus  een  fraai 
voorbeeld van de  regionalisering van de omgangstaal  in de eerste helft van de 
19e eeuw. 

Naast  de  omgangstaal  heeft  Leopardi  zelf  een  speciale  literaire  taal 
gecreëerd, die hij gebruikt in de Operette morali. Maar we moeten de verschillen 
tussen  beide  typen  taal  niet  overschatten;  als we  ons  concentreren  op  afzon‐
derlijke elementen vinden we ze vaak in beide tekstsoorten. 
 
Literaire teksten gebruikt als corpus 
De bestudering van de taalgeschiedenis is in de laatste jaren gerevolutionaliseerd 
door het bestaan van grote corpora, zoals de LIZ. Zo hebben alle wetenschappers 
een materiaal  tot hun beschikking dat  even  rijk  en misschien nog wel  rijker  is 
dan  het  grote  historische  woordenboek  van  Battaglia;  verder  is  het  veel 
gemakkelijker te hanteren en biedt het in weinige minuten interessant statistisch 
materiaal. Zo kan iedere gebruiker gemakkelijk vragen beantwoorden waarvoor 
men  vroeger  een dissertatie moest  schrijven,  gebaseerd  op moeizame  excerpe‐
ringen. Ik heb me er al van bediend voor het voorbeeld dare le nuove, maar ik kan 
ook meer  grammaticale  vragen  stellen,  bijvoorbeeld  naar  het  gebruik  van  een 
aanwijzend  voornaamwoord  als  cotesto.  Leopardi  is  een  groot  gebruiker  van 
cotesto, niet alleen – zoals Maurizio Vitale (1992) heeft laten zien – als vervanger 
van een questo uit de eerste versie van de Operette morali, maar ook in de Brieven 
waar  het  gebruik  spontaan  is. De  aantallen  zijn  15  voorbeelden  in  de  Brieven 
tegenover 89 voorbeelden  in de  teksten die  in de LIZ zijn opgenomen. Maar de 
betekenis  is  niet  geheel  dezelfde.  De  voorbeelden  uit  de  Brieven  hebben 
uitsluitend  betrekking  op  iets  wat  zich  bij  de  gesprekspartner  bevindt,  dus 
meestal in Recanati. Sterker nog, alleen al het gebruik van cotesto is een teken dat 
Giacomo het over Recanati heeft. Als hij dus op 3 december 1822 aan Paolina de 
geweldige architectuur van Rome beschrijft met de zin Io non vedo che bellezza vi 
sia nel porre i pezzi degli scacchi della grandezza ordinaria sopra uno scacchiere largo e 
lungo quanto cotesta piazza della Madonna ‘ik weet niet wat voor moois er aan is dat 
je  de  schaakstukken  van  normale  grootte  op  een  schaakbord  plaatst  dat  even 
lang en breed is als cotesta piazza della Madonna’, dan weten we al dat hij zinspeelt 
op  een  plein  in Recanati.  En  een maand  later  kan  de  aansporing  aan  Paolina 
goditi cotesto nevoso Carnevale ‘geniet van cotesto sneeuwrijke carnaval (10  januari 
1823) alleen maar slaan op het carnaval van Recanati. 

In de andere werken vinden we andere betekenissen van cotesto. Er  is een 
temporele  betekenis,  zoals  in  de  passage  van  de  Zibaldone  (Mengelwerk):  che 
gioventù! che maniera di passare cotesti anni! ‘wat een jeugd! wat een manier om die 
jaren  door  te  brengen!’,  of  in  het  dubbele  gebruik  in  het  gedicht  Il  sabato  del 
villaggio: cotesta età fiorita ‘die bloeiende leeftijd’ of Stagion lieta è cotesta ‘dat is een 
blij seizoen’):  twee voorbeelden die eveneens slaan op de  jeugd van de dichter, 
zonder dat hij dat anders hoeft uit te drukken dan door het gebruik van cotesto. 
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Maar het  frequentste gebruik van  cotesto vinden we  in de Operette morali, waar 
het de typische verwijzing is naar de laatste claus van de gesprekspartner, zoals 
we  bijvoorbeeld  zien  in  de  zes  voorkomens  in  de  Dialogo  di  un  venditore  di 
almanacchi e d’un passeggere ‘dialoog tussen een almanakverkoper en een voorbij‐
ganger’, waarvan ik er twee citeer: 

Venditore  Saranno vent’anni, Illustrissimo. 
Passeggere  A quale di cotesti vent’anni vorreste che somigliasse l’anno venturo? 
Verkoper  Dat is nu twintig jaar, Edelachtbare. 
Voorbijganger   Op welk van die twintig jaar zoudt ge willen dat het komende jaar lijkt? 

of: 
Passeggere  Dunque mostratemi l’almanacco più bello che avete. 
Venditore  Ecco, illustrissimo. Cotesto vale trenta soldi. 
Voorbijganger   Laat me dan de mooiste almanak zien die ge hebt. 
Verkoper  Alstublieft edelachtbare. Deze kost dertig stuivers. 

In dit laatste geval betreft het een almanak die de verkoper in zijn handen houdt, 
dus  als  plaatselijke  deixis  is  hij  vlak  bij  de  spreker,  maar  cotesto  almanacco 
betekent  die  waarover  de  ander  net  gesproken  heeft,  dus  het  gaat  hier  om 
contextuele deixis. 

Als Leopardi in zijn Operette morali cotesto gezet heeft in plaats van een eer‐
der  questo,  zou men de hypothese  kunnen  opstellen dat het  gebruik  als  locale 
deixis  spontaan  is  in het  taalgebruik van Leopardi,  terwijl de andere gebruiks‐
mogelijkheden uitbreidingen zijn die behoren tot zijn literaire register. En als we 
het proces van de  langzame dood van het woord  in de  loop van de 19e eeuw 
willen  volgen,  dan  is  het  zinnig  om  de  verschillende  betekenissen  apart  te 
bekijken om te zien welke het gemakkelijkst teloorgaan. 

Verdwenen realia: het geval ferraiuolo 
In dit voorbeeld hebben we een woord dat een kledingstuk aanduidt. Het leven 
van dat  soort woorden hangt  samen met dat van het object dat het weergeeft, 
maar de modes veranderen en de woorden kunnen sterven met de voorwerpen 
ofwel  overgaan  naar  objecten  die  daar  enigszins  van  verschillen.  Voor  ieder 
voorbeeld moeten we de geschiedenis van naam en zaak vaststellen en proberen 
het  voorkomen  dat  ons  bezighoudt  te  plaatsen  binnen  een  dergelijke 
geschiedenis, ook al om de  tekst beter  te begrijpen. Bovendien geeft de historie 
van dit woord ons een mooi voorbeeld van hoe wij de verschillende middelen tot 
kennis beter kunnen  integreren: de LIZ, als recent middel, geflankeerd door het 
Vocabolario  van  Battaglia  en  speciale  studies  van  etymologen.  De  kouwelijke 
Giacomo draagt een ferraiuolo om zich tegen het gure weer te beschermen. In de 
Brieven wordt het kledingstuk vier maal genoemd, iedere keer om te zeggen dat 
het zulk mooi weer is dat men zijn ferraiuolo thuis kan laten. Wat is een ferraiuolo? 
Volgens de huidige woordenboeken is het een mantel zonder mouwen, die over 
de  schouders  gedragen wordt,  in  gebruik  genomen  in de  16e  eeuw  en  vooral 
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gedragen door de prelaten van de Kerk. Of ook een mantel die vroeger ook door 
anderen  gedragen  werd  en  nu  alleen  nog  door  prelaten  van  de  Kerk.  Wat 
betekent deze onzekerheid? Het betekent dat het enerzijds een woord  is uit de 
omgangstaal,  in  de  tijd  tussen  1600  en  1900,  en  anderzijds  een woord  uit  de 
vaktaal van de kerkelijke mode, of – kunnen we eraan toevoegen – uit de taal van 
de  theaterinspiciënten;  in die vaktalen  is het waarschijnlijk nog  actueel. Alleen 
zijn deze vaktalen niet identiek aan de algemene taal. Daarin wordt het woord – 
volgens de LIZ – voor het eerst door Traiano Boccalini gedocumenteerd, die het 
heeft over schrijvers die  in armoede  leven en zich voorstelt hoe personages als 
Sannazzaro, Ariosto en Tasso op de Parnassus aankomen zonder  ferraiuolo. Dat 
voorbeeld bewijst dat aan het begin van de 17e eeuw –  toen Boccalini schreef – 
het kledingstuk door schrijvers gedragen werd. Het  laatste voorbeeld dat we  in 
de  LIZ  vinden  betreft Mastro  Don  Gesualdo,  uit  de  gelijknamige  roman  van 
Verga  (1889).  Tegen  het  eind  van  de  19e  eeuw werd  het  dus  gedragen  in  de 
Herensociëteit  (Circolo  dei  Civili)  in  de  provincie.  Daarna  vinden  we  het  niet 
meer. 

Om  informatie  te krijgen uit Leopardi’s  tijd kunen we ons wenden  tot het 
artikel gabbano ‘mantel’ van het woordenboek van Tommaseo‐Bellini, waarin de 
bovenkleding van de man besproken wordt. Hierbij onderscheidt de  ferraiuolo 
zich van de pastrano doordat hij è senza maniche: o mezzo o  intero. L’intero cinge  la 
persona a modo di  cerchio.  ‘hij zonder mouwen  is: of half of heel. De hele wordt 
cirkelvormig om de persoon gewikkeld. Daarna voegt hij een opmerking toe die 
historisch lijkt te zijn en die afkomstig is van Gino Capponi: 

Ma  il  ferraiolo  ch’è  proprio  degl’Italiani  e  degli  Spagnoli,  suol  essere  così  ampio  che  si 
ravvolge  sulla  persona  quasi  due  volte  comodamente;  alzando  cioè  una  delle  estremità 
inferiori di esso  (la destra per  l’ordinario) cosI che venga a posare sull’opposta spalla e a 
ricadere  sopra  la  schiena:  costume nostro  e dignitoso,  e  che  ritiene del bello  artistico,  in 
mezzo alle fogge grettissime che ci vennero da fuori. 
Maar de ferraiolo die typisch is voor Italianen en Spanjaarden, pleegt zo ruim te zijn dat hij 
gemakkelijk bijna tweemaal om de persoon heen gewikkeld wordt; door een van de lagere 
panden  (meestal het  rechterpand) op  te  tillen, zodat het komt  te  rusten op de  tegenover‐
gestelde schouder en over de rug valt: een waardig inheems costuum dat nog iets heeft van 
het  artistiek  mooie,  temidden  van  de  armzalige  modellen  die  van  elders  tot  ons  zijn 
gekomen. 

We  vangen  hier  dus  een  glimp  op  van  het  verschil  tussen  de  biedermeier 
ferraiuolo  van  Leopardi  en  die  welke  de  trots  van  Italianen  en  Spanjaarden 
uitmaakt en die beter past rondom de schouders van een Renaissance‐dichter als 
Ariosto. De herkomst van dit kledingstuk wordt ons uitgelegd door de bekende 
Catalaanse etymoloog Corominas, die hem gelijkstelt aan de Spaanse herreruelo, 
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in Don Quijote3  voorkomend  als  ferreruelo,  en  gedefinieerd  als  ‘capa más  bien 
corta y sin copilla, que cubría solamente los hombros, el pecho y la espalda’ (een 
kortere mantel zonder capuchon die alleen schouders, borst en rug bedekte). Het 
verre etymon zou dan het Latijnse palliolum zijn, een manteltje gedragen door de 
Griekse  filosofen,  vervolgens door de Arabieren  overgenomen  onder de naam 
fariyûl  of  firiyûl  en  in  de  16e  eeuw  in  de  havens  van  de  Middellandse  Zee 
ingevoerd, als een soort matrozenkiel. 

Ook de dood van het woord  is  gedocumenteerd, ditmaal  in de Battaglia. 
Deze verwijst naar Pecoraro, een van de Nuovi Racconti Romani van Moravia (op 
p. 535 van de editie uit 1966, maar het verhaal moet dateren uit de  jaren vijftig4 
waar Moravia een schaapherder uit de Ciociaria als een plomp menselijk  relict 
beschrijft in de volgende woorden: 

 
e in questo deserto sempre spunta il pecoraro con il suo ferraiolo, il suo bastone e il suo pif‐
fero di legno intagliato. 
en  in deze woestenij duikt steeds de schaapherder op met zijn  ferraiolo, zijn stok en zijn 
fluitje van gesneden hout. 
 

Een kledingstuk dat nu onherroepelijk  tot het verleden behoort. Aangezien we 
geen afbeeldingen hebben van Leopardi met zijn  ferraiuolo zijn we er niet zeker 
van hoe hij er uitzag, maar er begint zich een middenweg af te tekenen tussen de 
kiel van de matrozen uit de 16e eeuw en het povere kledingstuk dat de schaap‐
herder uit de Ciociaria van 1950 warm moet houden. 

Locanda: ook een woord met een 19e‐eeuwse bijsmaak 
Ook  locanda  is  een  verouderd woord,  net  zoals  zijn Nederlandse  tegenhanger 
herberg, maar nog niet zo morsdood als ferraiuolo. Het komt nog voor in sommige 
spreekwoorden en zegswijzen en in historische romans, maar noch het Italiaanse 
noch  het  Nederlandse  woord  zou  nog  in  een  VVV‐folder  gebruikt  kunnen 
worden. Merkwaardig  genoeg  kan  deze  informatie  niet  in  de woordenboeken 
gevonden worden. Het is bekend dat woordenboeken tot het cumulatieve model 
behoren:  als  een woord  er  eenmaal  in  is  opgenomen, dan  raakt het  er niet  zo 

______________________ 
3 Pues vuesa merced, señor mio, lo quiere así – respondió Sancho –, sea en buena hora, y écheme 
su  ferreruelo sobre estas espaldas, que estoy  sudando, y no querría  resfriarme, que  los nuevos 
disciplinantes  corren  este  peligro  (Don  Quijote.  II,  hoofdstuk  71).  Nederlandse  vertaling  van 
Werumeus Buning en Van Dam:  ‘Als Ued. het zo wil, mijn beste mijnheer’ antwoordde Sancho, 
‘dan zal het zo gebeuren, maar gooit u mij uw mantel over mijn schouders, want ik sta te zweten 
en ik zou liever geen kou vatten, en nieuwe boetelingen lopen dat gevaar licht.’ 
4 In La Ciociara (1958) komt het woord tweemaal voor, als kledingstuk van de herder Paride, dat 
Cesira  en  Rosetta  bij wijze  van  deken  op  hun  bed mogen  leggen.  Dit  is  dus  nog  een  latere 
attestatie. Maar  de  gebeurtenissen  die  hier  verhaald worden  dateren  van  1943;  en  het  is  best 
mogelijk dat Moravia het kledingstuk  toen,  tijdens zijn onderduikperiode  in de Ciociaria, voor 
het laatst gezien heeft. 
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gauw meer uit.5 In de  tijd van de 18e  tot de  late 19e eeuw heeft het woord een 
reeks veranderingen in zijn connotaties ondergaan, van de camera locanda (huur‐
kamer) van het Rome van de pelgrims tot de Venetiaanse locanda van Goldoni’s 
locandiera Mirandolina, of een armzalig provinciehotelletje aan het eind van de 
19e  eeuw. Leopardi gebruikt het voor  zijn hotel della Fontana  in Florence. Voor 
hem bestond het woord hotel niet en albergo is een abstracter woord, typisch voor 
de Canti.  In  ieder geval heeft de  sociale achteruitgang nog niet plaatsgehad en 
die informatie hebben we nodig om Leopardi te kunnen volgen in zijn omzwer‐
vingen. 

Toen  ik mijn  lezing  hield heb  ik  gemerkt dat mijn  Italiaanse  toehoorders 
protesteerden  tegen mijn kijk op  locanda.  Ik heb het woord daarom zorgvuldig 
nagecheckt  in de Corriere della Sera van 1997. Het heeft daar een  frequentie van 
436 en ze worden  in allerlei conteksten gebruikt. Veel  locande zijn historisch: de 
locanda dell’Orso waar Goethe zijn intrek neemt in 1786 en de locanda alla Rosa in 
Rovereto, waar ongeveer  tegelijkertijd de  familie Mozart overnacht, de  locanda 
van de Revisor van Gogol en twee locande in Madame Bovary, waaronder de Lion 
d’Or  (in werkelijkheid zullen het wel auberges geweest zijn), de  locanda waar  in 
1882 de patriottische terrorist Oberdan gearresteerd werd en de locanda del Libero 
Scambio (Hôtel du Libre‐Echange) uit een klucht van Feydeau (1894), die in de tekst 
een  locanda  equivoca  genoemd wordt. Vassalli volgt  in  zijn  biografie de  sporen 
van  de  dichter  Dino  Campana  in  de  aloude  locanda  van  Omomorto.  De 
verloedering is totaal als we zien dat de journalist Lodovico Corio tegen het eind 
van de 19e eeuw schreef: 

 
Col nome di  locanda  si designa dai milanesi un  luogo dove  la  feccia  riparasi  a dormire 
durante  la notte. Nel quartiere di Porta Garibaldi e  in quello di Porta Ticinese vi sono  le 
locande peggiori. 
Met  de  naam  locanda  duiden  de Milanezen  een  plek  aan waar  de  heffe  des  volks  zich 
tijdens de nacht terugtrekt om te gaan slapen. In de wijk Porta Garibaldi en in die van Porta 
Ticinese zijn de onguurste herbergen. 
 

In onze eeuw (de 20e) worden de locande waar men slaapt steeds onguurder: men 
spreekt over locande in Albanië, in Ethiopië, en de troosteloze locanda in Verona, 
waar Maria Callas  haar  carrière  begonnen  is. Maar  naast  deze  trieste  plekken 
specialiseert  locanda  zich  ook  in  de  zin  van  rustiek  restaurant  met  een 
nostalgische  sfeer;  het  is  de  typische  plek waar men  de  vernissages  van  een 
postertentoonstelling  houdt, waar  de  huwelijksmaaltijd  gegeten wordt,  zowel 
van minister De Michelis als van Alan Greenspan, en Bill Clinton ontmoet Chirac 
______________________ 
5 Zie hiervoor Zes benaderingen van lexicale veranderingen, hoofdstuk 11 van mijn Woordstudies I. 
6 Als we het hebben over de frequentie in de CdS bedoelen we in werkelijkheid de spreiding, dat 
wil  zeggen  het  aantal  artikelen  waarin  het  woord  voorkomt.  Ik  heb  zowel  naar  de  enkel‐
voudsvorm locanda als naar de meervoudsvorm locande gevraagd; soms vinden we beide in het‐
zelfde artikel en dan heb ik ze meegerekend als één enkel voorkomen. 
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in een  locanda  in de Far West.  In Engeland  is  locanda de vertaling van  bed‐and‐
breakfast of pub; het wordt onder andere gebruikt voor de Fox and Hounds op het 
landgoed van de Spencers. In een locanda eten kun je ook op een simpeler niveau: 
zo vinden we de  locande  del mangi  e  vedi  ‘eet‐  en  kijkrestaurants’ op de Olym‐
pische Spelen van Rome, waar  je een bord spaghetti kon eten, en  in de  restau‐
rantgidsen  is  ook  plaats  voor  de  trattorie  e  locande  dov’è  possibile mangiare  alla 
meglio  farinata,  trippa, merluzzo come  le  faceva una volta  la nonna  ‘de eethuisjes en 
locande waar  je eenvoudig meelpap, pens en kabeljauw kunt nuttigen zoals oma 
die  vroeger maakte’. Buiten mededinging  is  verder de  locanda  van Bethlehem, 
waarvan sprake is in een artikel over kerststalletjes. 

Dit soort voorbeelden laten ons zien wat er gebeurt als een alledaags woord 
zijn  oude  semantische  kern  verliest:  als  het  nostalgische  element  de  overhand 
krijgt dan accentueert men bepaalde connotaties (het rustieke en de traditionele 
gerechten),  als het  realistische  element het wint dan  accentueert men het  rom‐
melige en  smerige van vroeger. Verder  is het altijd nuttig een woord  tot  je be‐
schikking  te  hebben  om  exotische werkelijkheden  te  benoemen  of  te  vertalen 
waarvoor geen precieze tegenhanger bestaat in de taal van je eigen land. 

Een verdwenen vervoermiddel: de postkoets 
Het woord posta duidt een vervoermiddel aan dat niet meer bestaat. Als we er‐
over willen spreken, bijvoorbeeld  in een historische  roman moeten we ons wel 
bedienen  van woorden  uit  de  vorige  eeuw. Maar  de  aard  van  de  referent  is 
veranderd: in 1827 ging het om een goed zichtbare werkelijkheid van alledag, nu 
gaat het om een virtuele werkelijkheid, die we wel kunnen noemen maar waar 
we geen directe ervaring meer mee hebben. Als we dus lezen Partii da Firenze la 
mattina dei 9  in posta  ‘ik ben om negen uur  in de ochtend met de postkoets uit 
Florence  vertrokken’,  dan  is  het  duidelijk  dat  het  een  vervoermiddel  betreft 
waarvan we misschien wel  eens  een plaatje hebben gezien,  en dat we  zelfs  in 
andere  talen  kunnen  vertalen,  maar  we  hebben  geen  idee  meer  wat  het  in 
werkelijkheid  betekende  om  in  een  postkoets  te  stappen.  En  daardoor  is  de 
opmerking van Leopardi aan het eind van zijn brief, dat hij om geld te sparen en 
per non fare lo splendido ‘om niet de grote heer uit te hangen’ heeft gereisd con una 
di queste piccole diligenze toscane, che fanno pagar meno che le vetture ‘met een van die 
kleine Toscaanse diligences die goedkoper zijn dan de rijtuigen’,  tamelijk vaag, 
de tekst zelf leert ons het verschil tussen una piccola diligenza en una vettura, maar 
deze kennis wordt niet ondersteund door bestaande mentale beelden: de brief 
biedt ons een blik op een stukje taal uit 1827. 

Trouwens ook het woord posta verandert van betekenis, als – zoals Franco 
Musarra me vertelt – enkele decennia geleden in de Marche posta het woord was 
waarmee de streekbussen werden betiteld. 

 
 
 

 340 



Een stukje Zeitgeist: romantico 
 
Nel resto poi, Pisa è un misto di città grande e di città piccola, di cittadino e di villereccio, 
un misto così romantico, che non ho mai veduto altrettanto. 
Trouwens, Pisa is een mengsel van grote stad en kleine stad, van stedelijk en landelijk, een 
mengsel dat zo romantisch is als ik nergens in die mate gezien heb. 
 

Dit is een van de eerste passages waarin een stad romantisch wordt genoemd. Is 
dit de  toeristische betekenis van romantisch? Als we dit  lezen met de ogen van 
vandaag  staan we  verbaasd: we hebben  er moeite mee het pittoreske  van  een 
Lorelei terug te vinden in Pisa. Om te begrijpen wat Leopardi in gedachten had 
moeten we de LIZ raadplegen. Een van de eerste auteurs die romantico gebruiken 
is  Leopardi  zelf, wanneer  hij  reageert  op  een  artikel  van  de  eerste  Italiaanse 
romanticus  Lodovico  di  Breme.  Het  begrip  is  dan  literair;  het  gaat  om  een 
nieuwe literaire stroming die bekend is geworden door de lectuur van Madame 
de Staël, De l’Allemagne. Maar Leopardi heeft ook een kenmerkend eigen gebruik 
van ‘romantisch’, waarvoor ik twee citaten geef. 

 
Perché il moderno, il nuovo, non è mai, o ben difficilmente, romantico; e l’antico, il vecchio, 
al contrario? Perché quasi tutti i piaceri dell’immaginazione e del sentimento consistono in 
rimembranza. Che  è  come dire  che  stanno nel passato più  che nel presente.  (22 Ottobre 
1828) 
Waarom  is het moderne, het nieuwe nooit of slechts met moeite  romantisch, het antieke, 
het  oude  daarentegen  wel?  Omdat  haast  alle  genoegens  van  de  verbeelding  en  het 
sentiment bestaan  in herinnering. Dat  is net zoiets als wanneer we zeggen dat ze meer  in 
het verleden verkeren dan in het heden. 
Notano  quelli  che  hanno molto  viaggiato  (Vieusseux  parlando meco),  che  per  loro  una 
causa di piacere viaggiando, è questo: che, avendo veduto molti  luoghi,  facilmente quelli 
per cui si abbattono a passare di mano  in mano, ne richiamano  loro alla mente degli altri 
già veduti 
innanzi e questa reminiscenza per se e semplicemente li diletta. (E così li dilettava poi, per 
le stesse cause  l’osservare  i luoghi, passeggiando ec., dove fissano  il  loro soggiorno). CosI 
accade: un luogo ci riesce romantico e sentimentale, non per se, che non ha nulla di ciò, ma 
perché  ci desta  la memoria di un  altro  luogo da noi  conosciuto,  nel  quale poi  se  noi  ci 
troveremo attualmente, non ci riescirà (nè mai ci riuscì) punto romantico né sentimentale. 
(10 Marzo 1829).  
Zij die veel gereisd hebben merken op (zoals Vieusseux  in een gesprek met mij) dat voor 
hen een reden tot genot bij het reizen  is dat ze, nadat ze veel plaatsen gezien hebben, die 
waar  ze  toevallig  van  tijd  tot  tijd  langs  komen  hun  gemakkelijk  andere  voor  de  geest 
roepen  die  ze  al  eerder  gezien  hebben  en  deze  herinnering  geeft  hun  op  zich  al  een 
eenvoudig genoegen. (En zo vonden ze het later om dezelfde redenen plezierig de plaatsen 
te observeren, onder het wande  len en dergelijke, waar ze neerstrijken). Zo gaat dat: een 
plaats  is voor ons  romantisch  en  sentimenteel, niet om  zichzelf, want hij heeft  zelf niets 
romantisch, maar omdat hij  in ons de herinnering oproept aan een andere plaats die wij 
hebben gekend, maar die als we ons er momenteel zouden bevinden ons niet romantisch 
en sentimenteel zou voorkomen (en ook nooit zo is voorgekomen). 

Als deze betekenis van  toepassing  is op onze passage, dan doet Pisa Giacomo 
denken aan Recanati, de stad die hij eens tot elke prijs wilde ontvluchten, maar 
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die  in  zijn herinnering  steeds mooier wordt. En  romantico  is niets  anders meer 
dan  een  van  die  woorden  die  de  rimembranze  verheerlijken,  die  Leopardi  zo 
dierbaar zijn. 
 
De Brieven en de Operette Morali 
Na deze opmerkingen over de  taal van de Brieven zou  ik kort over de Operette 
morali willen  spreken.  Ik neem  als voorbeeld de dialoog  tussen  een Elf  en  een 
Dwerg.7 Dit  is  een  erg  actuele  dialoog, met  zijn  toespeling  op  een  duurzaam 
gebruik  van  de mineralen,  een  terugkeer  naar  een  ruilhandeleconomie  en  het 
probleem van de varkenshouderij. 

 
Folletto: Ma  i porci,  secondo Crisippo,  erano pezzi di  carne  apparecchiati dalla natura a 
posta per le cucine e le dispense degli uomini, e, acciocchè non imputridissero, conditi colle 
anime in vece di sale. 
Elf: Maar de varkens waren, volgens Chrysippus, stukken vlees die door de natuur speciaal 
bereid waren  voor  de  keukens  en  kelders  van  de mensen,  en  die  om  ze  niet  te  laten 
bederven gekruid werden met zielen in plaats van met zout. 

 
Maar de taal van deze tekst is geen vaktaal, zoals in een moderne verhandeling 
over dergelijke onderwerpen: de  auteur wilde  een  taal  gebruiken die  iedereen 
kon begrijpen. Er zijn aanwijzingen dat Leopardi voor deze bundel een geheel 
eigen  taal heeft geschapen. Zo heeft het variantenonderzoek uitgewezen dat hij 
figlio  heeft  vervangen  door  figliuolo,  en wel  in  de  hele  tekst  van  de  Operette, 
terwijl de Brieven  alleen maar  figlio hebben. De brieven  aan Monaldo  eindigen 
met  il  suo obbedientissimo  figlio Giacomo  ‘uw allergehoorzaamste zoon Giacomo’, 
niet met il suo obbedientissimofigliuolo. Dat kan men gemakkelijk aantonen met de 
LIZ,  terwijl de  volledige  tekst  van de Brieven  gedownload  kan worden  van de 
website van Lexis. 

Maar  in de meeste gevallen zijn de  lexicale verschillen verbonden met de 
behandelde onderwerpen.  In de Brieven heeft Leopardi het niet  over  elfen. De 
woorden  en  vormen  die  op  het  eerste  gezicht  typisch  lijken  voor  de Operette 
morali vanwege hun enigszins archaïsche karakter blijken ook in de Brieven voor 
te komen. Leopardi heeft dan ook een grote variatie in zijn gebruik van woord‐
vormen: naast dimandare  ‘(vragen, archaïsch) vinden we, met grotere  frequentie 
domandare  (vragen, modern), en dat zowel  in de Operette als  in de Brieven. Een 
ander  voorbeeld  is  het  gebruik  van  het  ontkennende  voornaamwoord  niuno 
(niemand, archaïsch), naast nessuno (niemand, modern). De statistieken zijn: 

 
 

______________________ 
7 Dit  is een van de weinige dialogen die  in het Nederlands vertaald zijn, helaas onder de  titel 
‘Spook en gnoom’. Vooral ‘spook’ staat mij niet aan. Voor mij gaat het om een luchtgeest en een 
aardmannetje, zodat de  titel zou kunnen  luiden  ʹElf en dwerg’. De vertaling van mijn  favoriete 
Franse Leopardi‐vertaler, Michel Orcel, is dan ook Dialogue d’un Elfe et d’un Gnome. 
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Brieven  niuno 3  nessuno 32 
Operette morali  niuno 24  nessuno 24 
 

De  Operette  hebben  een  grotere  frequentie  van  de  oudere  vorm,  maar  toch 
ontbreekt die niet in de Brieven. 

Hoe kunnen we dan het  lexicon van de Operette kenschetsen? Aan de ene 
kant vinden we een keuze uit heel eenvoudige woorden: dagelijkse woorden, die 
we  terugvinden  in  alle  frequentielijsten.  Aan  de  andere  kant  is  ieder  stuk 
gekenmerkt door enkele specifieke woorden, complex van bouw, verbonden met 
het onderwerp van het  stuk, zonder nu precies  thematisch  te zijn.  In  sommige 
gevallen  betreft  het  zelfs  hapaxen  (woorden  die  je  alleen maar  in  deze  tekst 
vindt). Een van de voorbeelden  in Elf  en Dwerg  is polizzina  (het papiergeld dat 
volgens de  elf  en de dwerg  in de  ruileconomie  vervangen moet worden door 
schapen).  In  de  Brieven  daarentegen wordt  een  polizzino  genoemd,  een  briefje 
bijgesloten  in  een  brief  aan  Giacomo’s  oom,  die moet  proberen  om  hem  een 
paspoort  te verschaffen. De LIZ geeft ons de volgende  informatie over de beide 
woorden: 

polizzino mannelijk; 10 voorbeelden, waaronder: 
Alfieri, Vita: polizzino di visita ‘visitekaartjeʹ 
Foscolo, Ortis: afscheidsbriefje aan Teresa 
Leopardi, Zibaldone: een briefje waarop hij een filologische noot heeft 
geschreven Nievo: polizzino di comunione ‘bidprentje’ 
idem; ook een briefje om aan iemand af te geven 
Boito: zelfde gebruik. 
polizzina vrouwelijk 
Pirandello: 5 voorbeelden in de novelle La Madonnina, waar het gaat om polizzine della riffa 
‘lootjes voor een loterij’ 
en het voorbeeld van de Operette morali van Leopardi: papiergeld (bankbiljet). 

Een ander voorbeeld van een hapax in dezelfde tekst is fiammellina. Leopardi is 
gek op verkleinwoorden en deze specifieke vorm is verder nergens in de LIZ te 
vinden. 
 
Conclusie 
Ik heb gewezen op het belang van een frisse aanpak van het lexicon van klassie‐
ke  auteurs  als  Leopardi.  Terwijl men  zich meestal  concentreert  op  de  rol  van 
schrijvers als taalscheppers en dus ook woordscheppers, stel ik voor ze eerder te 
zien  als  getuigen  van  een  taal die  in  voortdurende  beweging  is, waar  nieuwe 
elementen bijkomen en oude elementen verloren gaan. We hebben gezien dat de 
dagelijkse omgangstaal zijn historie heeft, die met taalkundige middelen gedocu‐
menteerd en geanalyseerd moet worden, en dat de afwijkingen van het huidige 
gebruik zo ver kunnen gaan dat het moeilijk is de teksten te begrijpen, vooral op 
het vlak van de materiële zaken, maar zoals we bij romantico hebben gezien ook 
wat betreft het intellectuele lexicon. Om dergelijk onderzoek te doen hebben we 
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nu  nieuwe  instrumenten  en  dus  ook  een  nieuwe  aanpak.  De  LIZ  voor  het 
verleden en de jaargangen van de Corriere della Sera voor de huidige taal zijn het 
corpus waarmee we de diepte in kunnen gaan, en dat is nu ook mogelijk voor de 
individuele  lezer. Ten slotte ben  ik van mening dat de zo bewogen historie van 
het  lexicon van de  laatste  twee eeuwen minstens even  interessant  is als die van 
het ontstaan van het Italiaans. 

 
DEEL 2. DE LANG VERVLOGEN TAAL VAN LEOPARDI*∗ 

Inleiding 
In  dit  hoofdstuk  zal  ik  het  hebben  over  de  lang  vervlogen  taal  van Giacomo 
Leopardi  en  ik  zal  mijn  opmerkingen  illustreren  met  de  Dialoog  tussen  een 
almanak‐verkoper en een voorbijganger.8 

Maar ik had ook kunnen spreken over de lang vervlogen wereld van Giaco‐
mo Leopardi.  In mijn persoonlijke geschiedenis kan  ik nog wel  iets herkennen 
van de wereld van Leopardi, maar voor mijn  studenten, die geboren zijn  rond 
1980, opgegroeid zijn met televisie en zich uitleven op internet, is het erg moeilijk 
om  verbinding  te  krijgen met  het  Recanati  uit  het  begin  van  de  negentiende 
eeuw. Ze  lezen  niet  veel,  hun  geschiedbeeld  heeft  geen  diepte  en  hun  gevoe‐
ligheid is eerder gevoed door visueel materiaal en vooral door muziek dan door 
teksten.9 Toch  veronderstellen de  literatuurhandboeken de  historische  traditie, 
waarbinnen de  Italiaanse  literatuur ontstaan  is, min of meer bekend en zijn ze 
uitgesproken verbaal van aard. En de taal? Tja, de taal is behoorlijk veranderd en 
ook daarvan zijn de literatuurgeschiedenissen zich weinig bewust. 

In het  laatste nummer van het  tijdschrift  Italienisch viel mij het artikel van 
Norbert Becker op, waarin onder meer de Dialoog  tussen  een almanakverkoper  en 
een voorbijganger besproken werd, in het kader van het literatuuronderwijs op het 
lyceum. Zijn probleem lijkt vooral te zijn dat er voor literatuuronderwijs zo wei‐
nig  ruimte beschikbaar  is  in de programma’s. Daardoor kan maar een beperkt 
aantal  teksten van Leopardi gelezen worden, en die  teksten moeten vooral kort 

______________________ 
∗ Het  tweehonderste  geboortejaar  van  Leopardi werd  niet  alleen  in Amsterdam maar  ook  in 
Brussel herdacht  (op 3 december 1998). Als spreker over de  taalkunde bij de eerste herdenking 
werd  ik opnieuw uitgenodigd voor de tweede. Het onderwerp bleef hetzelfde, namelijk de vele 
veranderingen die  in zes generaties  in een  taal kunnen optreden (het zou aardig zijn een soort‐
gelijk experiment uit te voeren met de Camera Obscura, om te zien of alle talen eenzelfde tempo 
van  verjonging  vertonen).  Dit  hoofdstuk  bevat  tevens  een  modelbehandeling  van  woord‐
geschiedenis aan de hand van het woord almanacco. De  Italiaanse  tekst  is eerder verschenen als 
ʹLa lingua remota di Giacomo Leopardiʹ, in Leopardi in Europa. Firenze: Franco Cesati, 2000. 
8 Aangezien het geen  literaire analyse betreft voeg ik hier de tekst niet apart bij. Hij maakt deel 
uit van de Operette morali. Een Nederlandse vertaling is te vinden in Giacomo Leopardi, Frederik 
Ruys  en  zijn mummies &  andere  dialogen,  vertaald  door  Tine Riegen  en Anna Maria Domburg. 
Leiden: De Lantaarn, 1988. De vertalingen van de hier gegeven voorbeelden zijn mijn eigen. 
9 Dit pessimistische beeld van de niet‐lezende student dateert uiteraard van voor Harry Potter. 
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zijn. De auteur onderschat echter de taalproblemen, want werkend in een situatie 
waarin Italiaans de derde of vierde vreemde taal  is staat hij een receptieve aan‐
pak van de studenten voor. Dat  is  in Nederland anders. Daar heeft men vooral 
belangstelling voor het  actieve  gebruik van de  taal,  en  alles wat daarvoor  een 
obstakel vormt wordt als weinig nuttig beschouwd. Becker meent dat de Dialoog 
tussen  een almanak‐verkoper  en  een voorbijganger een erg geschikte  tekst  is om de 
leerlingen in te leiden tot het denken van Leopardi (die Schüler in die Gedankenwelt 
Leopardis einzuführen). De Dialoog  tussen een almanak‐verkoper en een voorbijganger 
‚schliesst  sich  an  die  Sprache  der  Lehrwerke  nahtlos  an,  ist  gut  überschaubar, 
vermag  durchaus  die  Schüler  zu Nachdenken  anzuregen,  und  enthält  gleich‐
zeitig  einige wichtige Aspekte  der  Gedankenwelt  von  Leopardi.10  Persoonlijk 
ben ik wat sceptischer: vorig jaar heb ik de tekst gelezen met een groepje tweede‐
jaars studenten en daarbij kreeg  ik de  indruk dat ze hem erg abstract vonden – 
oninteressant geklets over het geluk – , en dat de taal voor hen behoorlijk moei‐
lijk is. 

Ik heb geprobeerd een overzicht te maken van alle afwijkingen van het hui‐
dige Italiaans. Dit brengt een aantal problemen met zich mee. Door de ervaring 
die ik met het Italiaans en de Italiaanse literatuur heb – en dat moet gelden voor 
iedereen die al geruime tijd in het vak zit – is het erg lastig om de kennisafstand 
tussen mij en de studenten aan te voelen. Dat geldt ook voor de taal: dat gedeelte 
van mijn woordenschat dat op lectuur gebaseerd is, is voor die studenten onbe‐
kend, tenzij die woorden ook op de televisie te horen zijn. Maar met een Italiaans 
publiek te spreken over het verdwenen lexicon is nog veel moeilijker, omdat dit 
publiek per definitie meer competent is in zijn eigen taal dan ik dat ben en zo is 
het denkbaar dat  ik dingen  als verouderd bestempel die de native  speaker  als 
dagelijks  taalgebruik  beschouwt.  Ik  geef meteen  een  voorbeeld.  In  de  bijeen‐
komst van drie maanden geleden beweerde ik dat het voltooid deelwoord veduto 
voor  ‘gezien’,  dat  ik  tegengekomen  was  in  de  bekende  brief  van  Giacomo 
Leopardi aan zijn zus Paolina  (Pisa, 12.11.1827), deel uitmaakte van het verou‐
derde  deel  van  Leopardi’s woordenschat.  Grote  protesten  onder  het  publiek; 
sommigen zeiden dat ze de vorm dagelijks gebruikten. Ik heb daar mijn twijfels 
over, maar wie ben ik om aan de overtuigingen van de native speakers te tornen? 

Gelukkig bestaan er controlemiddelen. We bevinden ons nu  in het  tijdvak 
van de  corpora, die men kan  raadplegen om  te  controleren hoe het  echte  taal‐
gebruik is, in plaats van het denkbeeldige. Een eerste controle heb ik uitgevoerd 
in een tekst van 40 jaar geleden, La Ciociara van Moravia, die – als woordindex uit 
het SEILC‐project11 – een traditioneel corpus vormt, dat ik goed ken. In die tekst is 
de  situatie  nog  onbeslist:  17  voorkomens  van  veduto  tegenover  236  van  visto. 

______________________ 
10 Op. cit. p. 113 
11 Een project van Mario Alinei, waarvan de resultaten gedeeltelijk zijn gepubliceerd bij uitgeverij Il 
Mulino in Bologna. 
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Maar ik heb de controle herhaald met een zeer recent corpus, de cd‐rom van de 
Corriere della Sera van afgelopen  jaar.12 De uitkomst was onmiskenbaar: 6 voor‐
komens van veduto tegenover 9.365 van visto. In werkelijkheid  is de verhouding 
nog dramatischer, want toen ik de gevallen van veduto naliep zag ik dat één van 
de  voorbeelden meteen  uitgesloten  kon worden:  dat  kwam  uit  een  brief  van 
Piero Verri aan zijn broer Alessandro, opgenomen in de rubriek Scritto appena ieri 
‘nog  pas  gisteren’  van  Indro Montanelli.13  Verder was  er  een  vluchteling  uit 
Istrië, die de grote verandering van de Veneto had gezien  (veduto),  een  artikel 
over  een  Vermeer‐tentoonstelling  die  de  auteur  van  het  artikel  had  gezien 
(veduto), een artikel over een kinderboek dat deed denken aan Alleen op de wereld 
van Hector Malot, en een artikel over een miraculeuze operatie, die nogal plecht‐
statig werd besproken: Da  allora,  anche  chi non  ha  veduto,  sa  che  può  ‘Vanaf dat 
moment weet  iedereen  die  [het  licht]  nog  niet  gezien  heeft,  dat  het wel  kan’. 
Tenslotte was er een artikel over bijna‐dood‐ervaringen, waarin over een visioen 
gesproken wordt en een vrouw vertelt wat ze veduto heeft.  In de volgende zin 
heeft diezelfde vrouw het over  ‘wat mijn man heeft gezien  (visto)’, en er wordt 
een derde persoon en tonele gebracht, die dezelfde scène heeft gezien (visto). 

Uit  deze weinige  voorbeelden  concludeer  ik  dat  het  voltooid  deelwoord 
veduto zich in de terminale fase bevindt. En wie dat waagt te betwijfelen confron‐
teer ik met het feit dat we de vorm visto tegenkomen in drie op de vier artikelen 
van de Corriere della Sera. 

Overzicht van de verschillen tussen toen en nu 
De  lijst van verschillen bevat verouderde grammaticale elementen,  lexicale ele‐
menten die om verschillende redenen verdwenen zijn, maar ook lexicale elemen‐
ten die een andere connotatie hebben gekregen. Deze laatste zijn het geniepigst, 
want de veranderingen vallen ons niet meteen op. Dat wil  ik  laten zien door  in 
mijn verhaal iets uitvoeriger in te gaan op de connotaties van het woord almanak. 
Maar ik begin met de grammaticale veranderingen, want die ergeren de studen‐
ten het meest. Zij hebben toch al grote moeite om de werkwoordsvormen van het 
Italiaans te beheersen, niet alleen omdat het systeem op zichzelf ingewikkeld is, 
maar ook omdat ze vaak  last hebben van  interferenties uit het Frans, en vooral 
uit het Spaans, dat ze vaak al kennen. En dus  is de ontdekking dat Leopardi  io 
aveva gebruikt voor  een  student die  geleerd had dat met het  Spaanse  había de 
beide vormen  (io) avevo en  (lui) aveva corresponderen, misleidend en brengt het 
de verworven zekerheden in gevaar. 
 
 

______________________ 
12 Dit corpus bevat waarschijnlijk zo’n 30 miljoen woorden 
13 Ik heb de datum van de brief niet genoteerd, maar de broers leefden in de tweede helft van de 
achttiende eeuw. 
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Grammaticale verschillen 
De lijst van grammaticale verschillen is de volgende. 
1) Het werkwoord  bisognare wordt  persoonlijk  gebruikt,  in  plaats  van  onper‐
soonlijk, zoals  in het huidige  Italiaans. Dat gebeurt al  in de eerste zin van onze 
tekst: Almanacchi,  almanacchi  nuovi:  lunari  nuovi.  Bisognano,  signore,  almanacchi? 
‘Almanakken, nieuwe almanakken, zijn er [hebt u] almanakken nodig, meneer?ʹ 
Persoonlijk gebruik van het onpersoonlijke bisogna, in de zin van occorrono ‘zijn er 
nodig’ is een frequente fout in opstellen, die ik krachtdadig probeer uit te roeien. 
En hier mag het opeens! 
2) Het  Toscaanse  gebruik  van  het  onbeklemtoonde  persoonlijke  voornaam‐
woord  als  onderwerpsvorm.14 We  zien  dat  al  op  dramatische wijze  in Non  vi 
piacerebb’egli che  l’anno nuovo  fosse come qualcuno di questi anni ultimi?  ‘Zou u het 
niet prettig vinden [zou het u niet bevallen?] als dit nieuwe jaar zou lijken op een 
van de afgelopen  jaren?’ Maar we vinden het ook  in Non  tornereste voi  a vivere 
cotesti  vent’anni  ’zou u deze  laatste  twintig  jaar niet opnieuw willen beleven?’, 
waarin voi geen nadruk heeft, en dus  in het huidige  Italiaans niet gebruikt zou 
worden. 
3) Het gebruik van  cotesto, waarop  ik hier niet  inga, omdat  ik dat al uitvoerig 
heb gedaan  in het eerste deel van dit hoofdstuk. Het betreft hier een geval van 
contextuele deixis. 
4) Onzekerheid over het pleonastische gebruik van het onbeklemtoonde voor‐
naamwoord: Cotesto non  vorrei  ‘Dat  zou  ik niet willen’, waarbij het voornaam‐
woord niet herhaald wordt, tegenover lo credo cotesto ‘ik geloof dat wel (letterlijk: 
ʹik geloof het wel, datʹ), waar een kataforisch pronomen gebruikt wordt.15 
5) Congruentie van het deelwoord met het antecedent in een betrekkelijke bijzin, 
hier wel driemaal:  la vita che avete  fatta  ‘het  leven dat u geleid hebt’,  i piaceri che 
avete passati ’de genoegens die u gesmaakt hebt’ en la vita ch’ho fatta io ’het leven 
dat ik geleid heb.’ 
6) De beleefdheidsvormen van het persoonljk voornaamwoord. De voorbijgan‐
ger spreekt zijn gesprekspartner met voi aan (waarbij hij ook werkwoordsvormen 
gebruikt, die tegenwoordig niet zoveel meer voorkomen, zoals de passato remoto: 
da  che  nasceste  ‘sinds  u  geboren  ‘werd’). De  verkoper  spreekt  zijn  klant waar‐
schijnlijk met  lei aan, of misschien wel met Vostra Signoria, wat  ik afleid uit het 
gebruik van  la  in de vorm arrivederla  ’tot ziens’, die hij bezigt,  in plaats van de 
vertrouwelijke vorm arrivederci. 
7) Verouderde  aanspreekvormen,  zoals  illustrissimo,  waar  je  tegenwoordig 
hooguit dottore zou zeggen; en signorno (nee, meneer), dat  je buiten het militaire 

______________________ 
14 In termen van de generatieve taalkunde: Toscaans  is geen pro‐drop taal, wat het gemeen heeft 
met het moderne Frans. 
15 Deze constructies zijn respectievelijk Topicalisatie en rechts‐dislocatie. De regels bestaan ook nu 
nog, maar de frequentie is anders. 
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leven nu slechts schertsend zou gebruiken. 
8) De Toscaanse vragende constructie, die begint met o, door Leopardi met een h 
geschreven; Oh che vita vorreste voi dunque?  ‘wat voor  leven zoudt u dan willen 
(leiden)’. 
 
Verouderd lexicon 
Ten aanzien van het lexicon heb ik de volgende verschijnselen genoteerd: 
1) Allereerst  de  passeggere. Niet  zonder  een  lichte  glimlach  heb  ik  gezien  dat 
Indro Montanelli de dialoog citeert als een Dialogo tra un venditore di almanacchi e 
un  passante  (CdS  01.11.97). Zoals  bekend  onthoudt  het  geheugen de  betekenis, 
niet de woordvorm. 
2) Weliswaar gebruikt Leopardi de Operette om voor zijn eeuw een literatuurtaal 
te  scheppen, wat een grote mate van  standaardisatie veronderstelt,  toch accep‐
teert hij  tamelijk veel synonymie. Zo gebruikt hij  in dit  fragment, dat ongeveer 
450 woorden  telt,  de  drie werkwoorden  cominciare,  incominciare  en  principiare, 
waar het Frans bijvoorbeeld met het ene woord commencer toe kan. 

Hierover  heb  ik  onmiddellijk  een  controle  uitgevoerd  in  de Corriere  della 
Sera. De gegevens zijn: 2208 voorkomens voor cominciare  (alleen de onbepaalde 
wijs is geteld), 102 voor  incominciare (ook hier alleen de onbepaalde wijs) tegen‐
over 7 voor alle vormen van principiare. Deze gegevens laten niet toe om te con‐
cluderen dat incominciare uit het huidige lexicon verdwenen is, maar wel denk ik 
dat principiare nu als archaïsme mag gelden, dat in het huidige taalgebruik alleen 
nog maar wordt ondersteund door het zelfstandige naamwoord principiante ‘be‐
ginner’ of ‘aanvanger’, dat een eigen leven is gaan leiden, en door de voorzetsel‐
uitdrukkingen  a  principiare  da  ‘te beginnen bij’  en  al  principio  di  ‘aan het begin 
van’. De gevonden voorkomens van principiare komen vooral uit kunst‐ of mu‐
ziekrecensies,  toch  al  betrekkelijk  gemarkeerde  tekstsoorten,  bijvoorbeeld:  La 
mostra ‘La Festa a Roma’ che si tiene in palazzo Venezia, principia dal Rinascimento e si 
protrae  fino al 1870 ‘de tentoonstelling  ‘Feesten in Rome’, die in Palazzo Venezia 
gehouden wordt, vangt aan bij de Renaissance, en gaat door tot 1870’. Een ander 
voorbeeld  is de retorische vraag over het Teatro alla Scala: Principiare  lavori alla 
vigilia  della  chiusura  del  teatro  per  restauro  totale?  ‘(Moeten  we)  beginnen  met 
werkzaamheden vlak voordat het theater gesloten wordt wegens totale verbou‐
wing?’ 
3) De vermelding van munten die niet meer gebruikt worden. De mooiste alma‐
nak die de verkoper heeft vale trenta soldi  ‘kost dertig stuivers’. Zoals (econoom 
en eerste president van Italië) Luigi Einaudi zei – en dit bericht vind ik ook in een 
aflevering van Montanelli’s  rubriek  ‘Nog pas gisteren’ – werden kranten  in het 
begin van de twintigste eeuw verkocht voor een stuiver, oftewel vijf centen per 
exemplaar. Als ik aanneem – wat niet onwaarschijnlijk lijkt – dat de negentiende 
eeuw geen noemenswaardige inflatie gekend heeft, constateer ik dat de almanak 
minstens evenveel kost als zes nummers van de krant, wat betekent, uitgaande 
van een Corriere della Sera van vandaag van 1500  lire, dat het werkje  tenminste 
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9000 lire van nu kost16 Ik weet niet hoe een Italiaanse lezer hierop reageert – de 
Italiaanse  literatuur  beweegt  zich  soms  in  nogal  immateriële  sferen  – maar  ik 
vind een dergelijke informatie hoogst interessant, ook voor een goed begrip van 
het fragment. En in het algemeen ben ik van mening dat handboeken letterkunde 
een hoofdstuk zouden moeten hebben over de verschillende munten die  in de 
verschillende Italiaanse staten in gebruik waren, en vooral over de koopkracht in 
de verschillende periodes en in de verschillende regio’s. 
4) Het  gebruik  van  het woord  patto  in  verschillende  betekenissen, waaronder 
‘huurprijs’  en  ‘voorwaarde’.  In  dit  fragment  komt  het wel  driemaal  voor. Né 
anche voi tornereste indietro con questo patto, non potendo in altro modo? ʹZelfs u zou 
niet  terug willen  op  deze  condities,  als  u  het  niet  op  een  andere manier  zou 
kunnen’, Vorrei una volta così, come Dio me  la mandasse, senz’altri patti  ‘Ik zou het 
ooit eens zo willen, zoals God het bestiert, zondere verder voorwaarden’, en se a 
patto di  riavere  la vita di prima,  con  tutto  il  suo bene  e  il  suo male, nessuno vorrebbe 
rinascere ‘indien op voorwaarde dat men het leven van vroeger zou leiden, met al 
het goede en het kwade, niemand herboren zou willen worden.’ 

Alleen dit  laatste gebruik  (a patto di)  is nog gangbaar;  in de voorzetseluit‐
drukking is het woord patto als fossiel aanwezig. Voor de rest wordt het woord 
nog wel herkend (bijvoorbeeld vanwege de uitdrukking Patti chiari, amici cari),17 
maar het klinkt als een archaïsch synoniem van condizione. 

In de Corriere della Sera ontbreekt het niet aan voorbeelden met patto: 1861 
voorkomens voor het enkelvoud en 454 voor het meervoud, getallen die ik onder 
voorbehoud  geef,  omdat  deze  lijst  ook  heel  wat  achternamen  bevat.  Als  we 
afzien van klassieke patti, zoals het Patto di Acciaio (het Stalen Pact tussen Hitler 
en Mussolini), het Patto di Varsavia  (Warschaupact)  tussen de communistische 
landen of de Patti lateranensi (pact van Lateranen) tussen Mussolini en de paus, 
een  gebruik  dat  ook  nu  nog  voorkomt met  het  zogenaamde  patto  di  stabilità 
(stabiliteitspact) voor de eurozone, dat gesloten  is  in Amsterdam, gaat het over 
het  algemeen  om  twee  soorten  gebruik. Het  eerste  betreft  accoorden  gesloten 
tussen werkgevers  en werknemers, waaronder  de  patti  di  sindicato  (cao’s)  een 
voorname plaats innemen, het tweede doelt op kortstondige afspraken gemaakt 
voor wederzijds nut, zeer frequent in de politiek, vaak geheim, vaak met Umber‐
to Bossi als partner, en culminerend in de beruchte patti di desistenza (verkiezings‐
afspraken), die de partijen beletten om te vissen in elkaars kiezersbestand. Er zijn 
trouwens ook patti die mafiosi betreffen, of patti  in de wereld van de autoraces. 
Onder de meest frequente combinaties vinden we scendere a patti (tot een verge‐
lijk komen), stare ai patti  (zich aan de afspraken houden) en rispettare  i patti  (de 
afspraken  respecteren). Het verschil  tussen deze  afspraken  en de  patti bij Leo‐

______________________ 
16 Omgerekend in euro’s is dat 4,60 euro voor de almanak en 77 eurocent voor de krant. Inmiddels 
(2008) kost een krant 1,30 euro. 
17 Het woordenboek van Dentici zegt: effen rekeningen maken goede vrienden. 
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pardi  is  groot:  een woord dat  oorspronkelijk deel uitmaakte  van de  algemene 
taal is overgegaan tot de vaktaal van de politiek en dat is juist de reden waarom 
wij er vreemd tegenaan kijken. 
5) Een woord dat haast niet meer bestaat, namelijk lunario, ’maanstandenboekje’. 
In de Corriere della Sera vond ik het vooral in de bekende uitdrukking sbarcare il 
lunario  ‘de  eindjes  aan  elkaar  knopen’. De CdS heeft  46  voorkomens, wat heel 
interessant  is, want door deze voorbeelden  te bestuderen krijgen we  een goed 
idee wie er in onze tijd moeite hebben om rond te komen, en wat die mensen dan 
doen om  in  leven  te blijven. Maar  tegenwoordig  is de uitdrukking niet meer  te 
ontleden. Voor de rest vinden we lunario in een artikel van Guido Davico Bonino, 
die begint met de veelbetekenende aanhef: Lunario  è parola che  stona con  i nostri 
tempi ‘lunario is een woord dat niet meer in onze tijd past’. Verder is er nog een 
ander voorbeeld, waarin het samen optreedt met almanacco; dit  refereert eerder 
aan de tekst van Leopardi dan dat het deze kan verhelderen. 
6) En dan is er almanacco dat, zoals ik nog zal uitleggen, tegenwoordig erg veel 
gebruikt wordt, maar  in een heel andere betekenis dan het bij Leopardi had. In 
andere woorden, de connotaties zijn totaal anders geworden. 

En zo vind ik in een korte tekst van rond 450 woorden met gemak 14 taal‐
verschijnselen die begripsproblemen kunnen opleveren of  irritatie wekken om‐
dat ze afwijken van onze huidige taalkennis. 

Het woord almanacco 
Alvorens  ik  dit  verhaal  beëindig  wil  ik  een  analyse  maken  van  het  woord 
almanacco, waaruit moge blijken dat de Italiaanse woordenboeken, hoe goed die 
in het algemeen ook zijn, niet erg behulpzaam zijn voor het begrip van de dia‐
loog van Leopardi, en dat het echte gebruik van het woord afwijkt van de infor‐
matie die we in de woordenboeken vinden. 

Vooruitlopend op de conclusie kan ik al vast zeggen dat in de betekenis van 
almanacco vijf  fasen onderscheiden moeten worden, die  elk nog onderverdeeld 
kunnen worden. De eerste fase vinden we alleen in het etymologische woorden‐
boek  van  Cortelazzo/Zolli,  namelijk  de  etymologische  betekenis,  die  via  het 
Spaans uit het Arabisch komt. Hierbij gaat het om de astronomische tabellen die 
helpen om de dagen van de week en de positie van zon en maan te berekenen. 
Een vaktalig gebruik dus voor de astronomie en de zeevaart. 

De  tweede  betekenis wordt  door  de woordenboeken  als  eerste  gegeven, 
waarbij de hoeveelheid details kan verschillen. Het is de betekenis die ik ‘kalen‐
der plus’ zou willen noemen, dat wil zeggen een kalender met extra informatie. 
Als we  de  indicaties  van  de  verschillende woordenboeken  bij  elkaar  optellen, 
heeft deze extra informatie betrekking op astronomische en meteorologische aan‐
duidingen,  schijngestalten  van  de  maan,  lijsten  van  feestdagen  (bijvoorbeeld 
naamdagen van heiligen), informatie voor handel en landbouw (de voornaamste 
jaarmarkten,  en  misschien  het  begin  van  de  zaaitijd,  de  graanoogst  of  de 
wijnoogst), en curiositeiten waarmee ongetwijfeld kleine anecdotes, raadsels, en 
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dergelijke bedoeld worden. In een artikel over een tentoonstelling in Parijs wordt 
gesproken over roddel en prentjes, nuttige raad, actualiteiten en kleine adverten‐
ties. Ik weet niet of de lijst van al deze informatie compleet is, geen woordenboek 
geeft ze allemaal. In Nederland zouden almanakken van dat type zeker ook indi‐
caties geven over eb en vloed. Wat de woordenboeken helemaal niet noemen, en 
wat mij essentieel lijkt om de tekst van Leopardi te begrijpen, is dat de informatie 
over het weer voorspellend van aard is en dat de almanakken waarschijnlijk niet 
alleen voorspellen wat voor weer het het komende  jaar  zal worden, maar ook 
welke gebeurtenissen worden verwacht, ongetwijfeld gebaseerd op de stand van 
de sterren. Als dat element niet vermeld wordt wordt niet duidelijk waarom de 
verkoper zo de nadruk legt op het geluk dat de klant het komende jaar te wach‐
ten staat. Wat verder nog ontbreekt in de omschrijvingen van de woordenboeken 
is het verband met de preïndustriële wereld, die van de boeren. In de CdS daar‐
entegen  vond  ik  een  tekst  over  heiligen  en  profeten  op de  voorgevels  van de 
Romaanse kathedralen, die  in verband worden gebracht met de boeren uit de 
almanakken – wel een beetje anachronistisch, moet ik toegeven –  . Hiermee kan 
de genoemde connotatie verklaard worden. 

In de derde fase krijgt de extra informatie de overhand; dan richt de alma‐
nak  zich  tot  nieuwe  groepen  gebruikers.  De  aanwijzingen  van  de  woorden‐
boeken, die vaak te vinden zijn onder een tweede betekenis of onder de vermel‐
ding ‘betekenisuitbreiding’ zijn tamelijk vaag, maar we vinden de volgende soort 
opmerkingen.  Er  worden  statistische  notities  toegevoegd,  of  een  jaarkroniek, 
vaak met betrekking  tot bepaalde sectoren van de maatschappij, bepaalde vak‐
gebieden of  instanties. Terwijl  in de  tweede  fase  calendario het meest  frequente 
synoniem  is, vinden we  in de derde  fase meestal annuario. Haast alle woorden‐
boeken noemen de Almanacco di Gotha, voor de adelijke families – dit werpt een 
speciaal licht op de verborgen ideologie van de woordenboeken – verder zijn er 
literaire almanakken en speciale nummers van periodieke publicaties. Het stan‐
daardvoorbeeld  is de Almanacco  di Topolino  ‘de Mickey Mouse  almanak’. Voor 
Leopardi’s voorbijganger moet het  literaire materiaal de  interessantste ontwik‐
keling zijn: daarom is hij tenslotte bereid zijn dertig stuivers te betalen. 

De vierde fase, die in bijna alle woordenboeken ontbreekt, betreft de zoge‐
heten  Libri  di  Fatti,  waarvan  het  Engelstalige  Book  of  Facts  het  model  is.  De 
almanak van dit type die ik zelf het beste ken is de Fischer Weltalmanach, die nog 
een klein kalendertje bevat, zonder weersvoorspellingen weliswaar, maar waarin 
vooral  de  essentiële  gegevens  over  de  verschillende  landen  staan.  Het  enige 
woordenboek waarin  ik dit  type gevonden heb  is het DIB  (Dizionario  italiano di 
base) van Tullio De Mauro, bestemd voor de schoolgaande  jeugd, een woorden‐
boek dat mij wel vaker van dit soort aangename verrassingen biedt. Hier vind ik 
het  voorbeeld  Hai  già  comprato  l’almanacco  del  calcio  di  quest’anno  ‘heb  je  de 
voetbalalmanak  van dit  jaar  al  gekocht?’. Dit moet de  betekenis  zijn waarmee 
onze studenten het meest vertrouwd zijn. 
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In de vijfde fase ontbreekt de papieren versie. Over deze fase is alleen maar 
informatie  te vinden  in artikelen van de CdS; voorlopig noem  ik alleen de uit‐
zending Almanacco delle profezie van  televisiezender Raidue, waarin 32  ‘bekende 
Italianen’ voorspellingen doen voor het komende jaar: een betekenis die dus ge‐
baseerd  is op die van Leopardi. Verder heb  ik  twee  internetontwikkelingen ge‐
vonden waarover  ik straks wat meer zal zeggen. Terwijl het  in de eerdere ont‐
wikkelingen  ging  om  actualiseringen  van  kenmerken  die  vroeger minder  op‐
vielen (minder salient waren), betreft het hier vooral metaforische uitbreidingen. 

Laten we nu eerst kijken naar het materiaal van de CdS 1997. Ik heb veertig 
voorbeelden  van  almanacco  gevonden.  Sommige  grijpen  terug  op  vroegere  be‐
tekenissen. We vinden ze  in de rubriek  ‘Nog pas gisteren’, waarin we een tekst 
tegenkomen van Benjamin Franklin, een van de gebroeders Verri en  twee ver‐
meldingen van de Parijse tentoonstellng Le temps retrouvé, waar een groot aantal 
voorwerpen  tentoongesteld  zijn:  calendari,  almanacchi,  carnet,  agende  di  viaggio  e 
ogni  sorta di  strumento di  ‘cartaʹ,  adatto  a misurare  i giorni  che passano  ‘kalenders, 
almanakken,  opschrijfboekjes,  reisagenda’s  en  allerlei  ‘papieren‛  instrumenten, 
waarmee  de  dagen  die  voorbijgaan  gemeten  kunnen  worden’:  tussen  twee 
haakjes,  deze  lijst  geeft  een  mooie  definitie  van  het  hyperoniem  waar  de 
almanakken onder vallen. Dit  is het  typische gebruik van historische  termen  in 
een historische  contekst,  zoals wanneer het woord  stadhouder voorkomt  in  een 
Nederlandse historische tekst of podestà in een Italiaanse over de Middeleeuwen. 

We vinden één voorbeeld van de astronomische almanak,  in de naam van 
het handboek van Hoepli, Almanacco astronomico (sterrengids). Zo’n gids waarin 
de stand van de sterrenbeelden in verschillende periodes van het  jaar staat, kan 
moeilijk anders heten. Zoals de reclameslogan al zegt: Chi la testa l’ha tra le nuvole, 
non può  fare a meno dell’Almanacco astronomico  ‘Wie met zijn hoofd  in de wolken 
zit, kan niet zonder de sterrengids’. 

Het voorspellende element vinden we  terug  in een voorbeeld waarin men 
het heeft  over  een  almanacco  oracolare. De  contekst  is  interessant:  er wordt  een 
Amerikaanse auteur gepresenteerd die de gegevens uit de Bijbel interpreteert als 
een code van het  type van de voorspellingen van Nostradamus. Dit geeft aan‐
leiding  tot  het  commentaar:  ‘de  vijf  boeken  van  de  Wet  worden  een  soort 
almanacco oracolare’. Let op het gebruik van una  sorta di om aan de uitdrukking 
een negatieve connotatie te geven. 

Het  agrarische  milieu  speelt  mee  in  het  al  genoemde  citaat  over  de 
almanacchi dei contadini. 

Het  literaire element vinden we terug  in enkele verwijzingen naar  literaire 
almanakken uit de eerste helft van de twintigste eeuw: hier betreft het uitgever 
Mondadori, maar wie zich met Pirandello bezig houdt is ook vertrouwd met de 
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Almanacco Bompiani18 Een ander, recenter, voorbeeld is de Almanacco del Bibliofilo, 
ook genaamd Almanacco degli Almanacchi. Op deze betekenis is ook de gewoonte 
gebaseerd om de naam almanacco te geven aan bepaalde tijdschriften: ik heb een 
Almanacco di psicologia sociale gevonden en de Almanacco Fotografare. 

Almanakken van het type Libro di fatti zijn er erg veel. Vooral de almanacco 
del calcio ‘voetbalalmanak’ wordt vaak geciteerd, en in dit gebruik kan almanacco 
zelfs in algemene zin gebruikt worden: men kan citato sugli almanacchi worden en 
er wordt zelfs gesproken van een almanacco personale, waarin de speler zijn suc‐
cessen  plakt  (Nederlanders  zouden  het  over  een  plakboek  hebben). Maar we 
vinden ook almanacchi voor andere  sporten;  ik vond de  sci alpino,  tweemaal de 
wielersport,  en  eenmaal  de  sport  in  het  algemeen. Verder  zijn  er  ook  andere 
Books  of  Facts:  in  Amerika  hebben  we  de  almanacco  di  politica,  gemaakt  door 
Michael Barone, die  in de CdS enkele malen geciteerd wordt, en dan  is er ook 
nog de almanacco Roma in cifre. 

De meest verrassende ontwikkelingen zijn echter de volgende: 
1) De onderwerpen kunnen op werkelijk alles slaan; zo  is er de almanacco delle 
morti presunte  ‘de almanak van de doodgewaanden’, met 42 biografieën van be‐
kende slachtoffers van de maffia, van de  journalist Mauro De Mauro  (de broer 
van taalkundige Tullio) tot het jochie dat in zoutzuur is opgelost op last van boss 
Brusca. 
2) De  almanak beperkt zich  tot de  rol van  informatiebulletin. Zo probeert  een 
school  leerlingen  te  winnen  door  het  verspreiden  van  folders,  almanacchi  en 
promotievideo’s. Ik stel me voor dat deze almanakken statistieken geven over de 
successen  van  de  school,  maar  als  ze  vergelijkbaar  waren  met  de  almanacco 
europeo del calcio, de Europese voetbalalmanak’, dan zouden de ouders massaal 
op de vlucht slaan. 
3) We  hebben  nog  een  voorbeeld  van  een  negatief  gebruik  van  almanacco.  Er 
wordt een discussie gevoerd over het nut van een vermelding van Lega‐politicus 
Umberto Bossi  in  een  geschiedenisleerboek.  Iemand  zegt dat  je  op die manier 
niet  een geschiedenisboek maakt, maar  een  soort  almanacco. Opnieuw dient de 
uitdrukking una sorta di als aanwijzing dat de connotatie negatief is. 
4) Tenslotte hebben we de drie gevallen van uitbreiding waar geen papier aan te 
pas komt, waar ik het al over heb gehad: op Raidue en op internet. Voor internet 
gaat  het  om  een  metafoor  die  gebaseerd  is  op  de  oude  achttiende‐eeuwse 
almanak. Gianni Riotta schrijft: 

Internet è per noi quello che la fiera era per i borghigiani del Medioevo. I mercanti ci vanno 
per  vendere,  i  gazzettieri  per  distribuire  almanacchi  e  novità.  I  saltimbanchi,  i  poeti,  i 

______________________ 
18 De Almanacco Bompiani van 1938 (uitgekomen in december 1937) was een herdenkingsnummer 
voor Pirandello, die een jaar eerder overleden was. 

 

 353



cantastorie per inseguire il pubblico, i predicatori per convertire le anime, le cortigiane per 
adescar clienti. Tanti troveranno anima e danaro su Internet, tanti perderanno l’anima e il 
danaro. 
Internet  is voor ons wat de  jaarmarkt was voor de dorpsbewoners uit de Middeleeuwen. 
De kooplui gaan er naar toe om iets te verkopen, de gazettiers om almanakken en nieuws te 
venten. Potsenmakers, dichters en straatzangers om hun publiek  te vinden, predikers om 
zielen te bekeren, courtisanes om hun klanten te lokken. Velen zullen hun ziel en hun geld 
op internet vinden, velen zullen er hun ziel en hun geld verliezen. 
 

Het tweede geval is een metaforische uitbreiding van het Libro di Fatti: 
il sito [‘Calciomercato’] appare su Internet da due anni e offre la lista dei giocatori europei 
in scadenza di contratto. Dalla prossima stagione offrirà anche l’almanacco europeo aggior‐
nato partita dopo partita di ogni calciatore. 
de  site  [‘Calciomercato’ = Voetbalmarkt]  staat al  twee  jaar op  internet en presenteert een 
lijst van Europese voetballers van wie het contract afloopt. Vanaf het komende seizoen zal 
hij ook de  almanacco  europeo presenteren waarin alle wedstrijden van  iedere  speler bijge‐
houden worden. 
 

Conclusie 
Bij wijze van conclusie denk ik dat de situatie die de jongste generatie het meest 
vertrouwd is die van de statistische books of facts is, vooral als het de sport betreft. 
Dat zal dus het eerste zijn dat bij de student opkomt als hij de tekst van Leopardi 
leest. Dat is waarom we behoefte hebben aan meer informatie over het tekstgenre 
dat Leopardi voor ogen had, en gezien de niet‐verbale aard van de ervaringen 
van de studenten zou het wel goed zijn om de tekst te voorzien van een afbeel‐
ding van het soort almanak dat bedoeld  is, en misschien een  facsimile van een 
bladzij uit de voorspellingen. 

Bovendien ben ik, om terug te keren naar het begin van deze bijdrage, van 
mening dat de taalkundige moeilijkheden van teksten uit de eerste helft van de 
negentiende  eeuw niet onderschat moeten worden. Hiermee breek  ik  een  lans 
voor nader onderzoek naar de  snelle veranderingen  in de  Italiaanse  taal  in de 
afgelopen twee eeuwen. 
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