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SAMENVATTING 
 
Het woord spiaggia  ‘strand’ wordt besproken binnen het veld van woorden die een scheiding tussen 
land en water aangeven. Hierbij worden historisch verschillende scenario’s (frames) onderscheiden, al 
naar  de  functie  de  het  strand  destijds  had.  Spiaggia wordt  vergeleken met  zijn  synoniemen;  alle 
voorbeelden  stammen uit het  corpusmateriaal van de  LIZ. Speciale  aandacht wordt besteed  aan de 
relatie  tussen woord  en  referent.  Ten  slotte wordt  de  historie  van  de  uitdrukking  ultima  spiaggia 
beschreven. 
 
RIASSUNTO 
 
Si discute la parola spiaggia all’interno del campo delle parole che indicano la separazione tra terra e 
acqua.  Facendo  questo  si  distinguono  quattro  scenari,  che  differiscono  secondo  la  funzione  della 
spiaggia nel periodo in questione. La parola spiaggia si confronta con i suoi sinonimi; tutti gli esempi 
vengono dal  corpus della  LIZ. Si dedica un’attenzione  speciale  alla  relazione  tra parola  e  referente. 
Infine si descrive la storia dell’espressione ultima spiaggia. 
 
SUMMARY 
 
The word spiaggia ‘beach’ is discussed within the field of words indicating the separation of land and 
water. Four different frames (scenario’s) are distinguished, according to the function of the beach  in 
the different periods. The word spiaggia is confronted with its synonyms; all examples come from the 
materials of  the  LIZ‐corpus.  Special  attention  is given  to  the  relation between words  and  referents. 
Finally there is a discussion of the history of the expression ultima spiaggia.  
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18. OP HET STRAND 
HISTORIE VAN HET ITALIAANSE WOORD SPIAGGIA 

 
 
 

Inleiding 
In het achtste hoofdstuk van zijn roman I promessi sposi (De verloofden) vertelt Man‐
zoni over de vlucht van Lucia en haar moeder Agnese over het Como‐meer: 

 
(1) Il barcaiolo, puntando un remo alla proda, se ne staccò; afferrato poi lʹaltro remo, e vogando a 

due braccia, prese il largo, verso la spiaggia opposta (VIII,  655).1 
  De schipper zette zich met een roeispaan tegen de oever af, greep de andere roeispaan en, 

met  twee  armen  roeiende,  koos  hij  het  ruime  sop  in  de  richting  van  het  strand  aan  de 
overkant. 

 
Even  later verwijst hij opnieuw naar die gebeurtenis, maar nu gebruikt hij voor de 
plaats van aankomst  respectievelijk de woorden  riva en proda, en voor het vertrek‐
punt le ghiaie del lido: 

 
(2) Di tal genere, se non tali appunto, erano  i pensieri di Lucia, e poco diversi  i pensieri degli 

altri due pellegrini, mentre la barca gli andava avvicinando alla riva destra dellʹAdda (VIII,  
719). 

  Zo ongeveer, of misschien wel precies zo waren de gedachten van Lucia, en niet heel anders 
dachten de beide andere reizigers erover, terwijl hun boot langzaam de rechteroever van de 
Adda naderde. 

(3) Lʹurtar che fece la barca contro la proda (IX, 1). 
  De schok die de boot maakte tegen de oever. 
(4) Sʹudiva soltanto il fiotto morto e lento frangersi sulle ghiaie del lido (VIII,  662). 
  Je hoorde alleen maar de langzame, dode golfslag breken tegen het grint van de kust. 

 
Zin (1) beschrijft een eenmalige gebeurtenis, die zich afspeelt in een fictionele tijd, zo 
rond 1630 gesitueerd, maar twee eeuwen later verhaald in een taal waar Manzoni en 
zijn tijdgenoten vertrouwd mee waren, en die ook het publiek van 2000 nog zonder 
verklarende voetnoten kan begrijpen. Weliswaar vluchten de boat–people van nu op 
een heel wat dramatischer wijze, in een gevaarlijke zeereis, georganiseerd door mis‐
dadigers die zich er stevig voor  laten betalen, en niet door de  liefdadigheid van fra 
Cristoforo,  wiens  schipper  zelfs  niet  betaald  wil  worden.  Zie  voor  een  overeen‐
komstige zin uit 2000: 

 
(5)  Il gommone  sul quale viaggiava Artur  trasportava una  trentina di persone. Lʹaltro  aveva 

preso il mare per Valona, dopo aver scaricato la propria ”merce” umana sulla costa leccese 
(CdS 26.10.98). 

  De  rubberboot waar Artur  in voer vervoerde een dertigtal mensen. De andere zette koers 
naar Valona, nadat hij zijn menselijke “koopwaar” gelost had aan de kust van Lecce.2 

                                                 
1 Ik citeer uit de uitgave die verzorgd is door Piero Nardi, waarin de regels per hoofdstuk genummerd 
zijn. 
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De ervaring van Lucia en Agnese was eenmalig, maar valt gemakkelijk in te passen 
in een categorie van soortgelijke ervaringen. Hierbij kunnen we abstraheren van de 
hier  genoemde personen,  van het Como‐meer,  van de  organisatie die  in dit  geval 
voor de  reis zorgt en van de motieven van de vlucht. De  standaardsituatie die we 
aldus beschrijven is nog altijd een bootreis en de aankomst op een plaats die de grens 
tussen  land en water aangeeft. Deze  situatie bevat drie geografische begrippen die 
we moeten benoemen: het water, het land, en de grens tussen beide. Verder maakt hij 
deel uit van een speciaal scenario, namelijk een vaarscenario, en daarom bekijkt hij 
deze drie elementen vanuit een vaardersstandpunt. 

De plaats van aankomst is steeds dezelfde, maar er worden vier namen aange‐
geven: spiaggia, riva, proda en lido. Deze woorden hebben niet dezelfde betekenis, het 
betreft hier vier verwante begrippen en de vier woorden zijn synoniem, althans in de 
deelbetekenis waarin ze hier gebruikt worden.  

De woorden die voor deze begrippen gebezigd worden behoren tot het manzo‐
niaanse Italiaans van 1840. Of nog preciezer uitgedrukt, het zijn woorden die Man‐
zoni speciaal gecreëerd heeft voor deze gebruikssituaties, want  in de eerdere versie 
van zijn roman, uit 1827, gebruikt hij nog piaggia voor spiaggia, een  formele variant 
van een en hetzelfde woord.3 

En  zo heb  ik naar  aanleiding van deze  standaardsituatie, die behoort  tot  een 
vaarscenario,  een  grondslag  gelegd  voor  een discussie  over drie  semantische pro‐
blemen die mij  speciaal  interesseren:  (1) de  relatie  tussen woorden  en hun buiten‐
talige referentie, hier vastgelegd  in een standaardsituatie;  (2) de eenheid (van vorm 
en betekenis) van een woord; (3) taalverandering. Ik zal deze discussie voeren aan de 
hand van het woord spiaggia. 

 
Verschillende scenario’s waar het strand een rol in speelt. 
Manzoni  gebruikte  het woord  spiaggia  in  de  betekenis  van  ‘kiezelstrook  langs  het 
meer’. Als wij tegenwoordig over een spiaggia of een strand spreken, dan denken we 
in eerste instantie aan de zee. In de tijd van de 19e tot de 20e eeuw heeft de kern van 
de betekenis zich verplaatst. In de 19e eeuw moet voor ons huidige begrip nog een 
verwijzing naar de zee  toegevoegd worden. Deze verwijzing  is al aanwezig  in een 
regieaanwijzing van Goldoni in zijn stuk La Dalmatina (1758), waar hij zegt: Spiaggia 
marittima al termine di un bosco con alcune capanne (vierde bedrijf, scene 1) ‘Zeestrand 
aan de rand van het bos, met enkele hutten’. In plaats van spiaggia marittima hebben 
we  in de 19e eeuw meestal de uitdrukking spiaggia del mare. Dit kwam ook voor  in 
het Duits, met Meeresstrand (Goethe) en het Latijn sprak van  litus maris. In Pinocchio 

                                                                                                                                                         
2 Hier gaat het om Lecce  in de hiel van Italië, niet om Lecco aan het Como‐meer. De roeiboot  is een 
rubberboot geworden, de plaats van aankomst de kust bij Lecce en Agnese en Lucia de menselijke 
“koopwaar”.  
3 Deze laatste opmerking wordt niet gedeeld door de moderne woordenboeken, die er aparte lemmata 
van maken. Opmerkelijk is dat de allereerste versie van de roman, die dan nog Fermo e Lucia heet, in al 
deze passages het woord riva gebruikt. 
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(1883) gaat de hoofdpersoon enige keren naar zee; bij wijze van introductie heeft hij 
het dan over  la  spiaggia del mare;  later, als de plaats van handeling vastligt, kan hij 
zich beperken tot spiaggia. 

Zoals we gezien hebben kan de zandstrook langs de zee betekenis krijgen via de 
scenario’s waarin hij een plaats vindt. Laten we er een paar opnoemen. 

 
1) Er is geen scenario. 
De  eenvoudigste  situatie  is  dat  er  geen  enkel  begrip  van  deze  aard  bestaat.  De 
mensen kunnen over deze strook  land  lopen zonder over een woord  te beschikken 
dat het benoemt. Dat betekent dat er nog geen stabiel begrip bestaat. Zo’n situatie is 
erg frequent; er zijn talloze soorten terreinen in de wereld die te onbelangrijk zijn om 
in  een  begrip  gecategoriseerd  te worden. Volgens Cortelazzo  (1966/67) hadden de 
Romeinen aanvankelijk slechts weinig woorden voor landschappen die met water te 
maken hadden, wat te verklaren is uit hun niet‐maritieme herkomst. Het woord litus 
schijnt dan ook afkomstig geweest te zijn van een substraat.  

Vooruitlopend op het historische deel van dit verhaal zien we dat de  etymo‐
logie van  spiaggia naar een  soortgelijke  situatie verwijst: hetzelfde woord werd ge‐
bruikt voor een berghelling en voor een strand.  

 
2) Het agrarische en juridische scenario 
Voor boeren is het strand een onvruchtbaar stuk land, dat aan niemand toebehoort.4 
Daarom hoort het  economisch gezien  tot de zee, zoals men kan zien  in de  Institu‐
tiones  van  Justinianus,  die  in  hoofdstuk  2,  over  de  goederen,  beginnen  met  een 
juridische definitie van het gemeenschappelijk goed, een definitie die de vorm van 
een opsomming aanneemt. 

 
(6) communia omnium: aer et acqua profluens et mare et per hoc litora maris. 

Gemeenschappelijke  goederen  zijn de  lucht  en  stromend water  en de  zee  en dus  ook de 
zeestranden. 

 
Als we  in  2000  dit  begrip  spiaggia willen  hanteren,  dan  hebben we  opnieuw  een 
nader bepalend adjectief nodig, we spreken van spiaggia libera ‘vrij strand’. 

 
(7) Lo scorso fine settimana ho dovuto constatare che la spiaggia libera di Spotorno è ridotta a 

un misero  fazzoletto  recintato  e  sovraffollato,  rispetto  alle  centinaia di metri di  litorale  a 
pagamento (Corriere della Sera van 24.07.94). 
Het afgelopen weekend moest ik constateren dat het vrije strand van Spotorno gereduceerd 
is tot een miezerig lapje land, dat overbevolkt is en waar een hek omheen staat, tegenover de 
honderden meters betaalde kuststrook. 

 
De Romeinen zouden deze opmerking niet begrepen hebben; voor hen zou spiaggia 
libera  een tautologie geweest zijn. Justinianus voegt er dan ook aan toe: 

 
                                                 
4  Vandaar  de  uitdrukking  arare  la  spiaggia  ‘het  strand  ploegen’,  dat wil  zeggen  ‘nutteloze  arbeid 
verrichten’. 
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(8) nemo igitur ad litus maris accedere prohibetur, dum tamen villis et monumentis et aedificiis 
abstineat.  
Niemand mag dus de toegang tot de zee ontzegd worden, zolang hij zich maar verre houdt 
van de landhuizen, de graftombes en de gebouwen. 

 
En deze grote vrijheid van het  strand  is heel  lang  in  stand gebleven; we  zien nog 
tegen het eind van de 18e eeuw hoe de schrijver en snelheidsmaniak graaf Vittorio 
Alfieri met zijn paard langs de Tyrrheense stranden galoppeert: 

 
(9) E me nʹandava sempre solitario cavalcando per quelle amene spiagge di Posilipo e Baja, o 

verso Capova o Caserta, o altrove, per lo più piangendo, [...] (Vita, Epoca 4, cap. 8.9) 
En  ik reed aldoor maar eenzaam  langs de  lieflijke stranden van Posillipo en Baia, of  in de 
richting van Capua of Caserta, of naar andere plaatsen, meestal wenend […] (Leven, Vierde 
tijdperk, hoofdstuk 8.9) 

 
Trouwens, in het huidige Italiaanse Burgerlijk Wetboek staat nog altijd: 

 
(10) Appartengono allo stato e fanno parte del demanio pubblico il lido del mare, la spiaggia, le 

rade e i porti, [...] (Codice Civile, art. 822) 
De zee‐oever, het strand, de reden en de havens behoren aan de staat en maken deel uit van 
het publiek domein.  

 
Waarschijnlijk is lido del mare in dit wetboek de directe voortzetting van het litus maris 
van Justinianus en is spiaggia erbij gezet ter nadere precisering om ieder misverstand 
weg te nemen.  

Aangezien het strand vrij was kon iedereen er vrijelijk hutten op neerzetten om 
de netten  te drogen. Deze hutten zijn de voorgangers van de huidige strandhokjes, 
terwijl  de  villae, monumenta  et  aedificia  voortuitlopen  op  de  badinrichtingen  en  de 
privé‐stranden die het tegenwoordig zo moeilijk maken om de prestaties van Alfieri 
te evenaren. 

 
3) Het scenario van de zeevaarder 
Eigenlijk  horen  de  hutten  van  Justinianus  al  tot  het  tweede  scenario,  dat  van  de 
vissers,  een  speciaal geval van de  schippers waarover we het  in het begin van dit 
verhaal hadden. Voor hen is het strand de plek waar ze hun boten op kunnen trek‐
ken  in  die  gebieden waar  geen  natuurlijke  haven  voorkomt. Ook  van  dit  gebruik 
hebben wij nog vele getuigenissen. 

 
4) De toeristische scenario’s. 
Het  strand  kan  ook  gezien  worden  als  verlenging  van  de  zee,  waar  zich  de 
wrakstukken van vergane  schepen verzamelen. Het  is het  scenario van de  strand‐
jutters. 

Als de dingen die uit zee komen wonderbaarlijk zijn om te zien, gaan we naar 
het eerste toeristische scenario: de mensen lopen spontaan te hoop om de walvissen 
te zien die zich op het strand storten. Uit een andere interesse van mij, de historie van 
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het  talenonderwijs,  vond  ik  het  voorbeeld  van  de  potvis  van  Katwijk.  De  brave 
doctor  Peeter Heyns,  auteur  van  een  leerboek  Frans,  komt  in  1598  aan  zijn  eind 
tijdens  een  reis  per  postkoets  van Amsterdam  naar Katwijk  om  de  potvis  te  aan‐
schouwen die aldaar aangespoeld is.5 In de Italiaanse literatuur kennen we een ander 
voorbeeld  van  dit  scenario:  Pinocchio  wordt  door  zijn  schoolvriendjes  naar  het 
strand meegenomen om de Haai te zien.  

Verwant aan dit scenario is dat van het Zeegezicht: in de eerste helft van de 17e 
eeuw ontstaat bij de Hollandse schilders de mode van de zeegezichten.  

Tegen  het  eind  van de  17e  eeuw  begint  het  tweede  toeristische  scenario: het 
strand als plaats van verpozing. In eerste instantie betreft het rijke buitenlanders; het 
accent valt dan op de zeewandeling en nog niet op het bad in zee.  De eerste tekenen 
van  dit  scenario  treft  men  aan  in  Scheveningen,  waar  gewandeld  wordt  op  de 
promenade. 

 
(11) De la Haye, on se rend à Scheveningen par la plus agréable promenade quʹil soit au monde. 

Celle‐ci,  longue  environ une demi‐lieue,  ʺcoupée  à  travers des dunesʺ,  se  compose dʹune 
allée pour les voitures et de deux chemins pour les piétons, elle est bordée ʺdʹarbres des plus 
touffus, des mieux entretenusʺ. Des bornes sont disposées à distance régulière. [Dit citaat is 
afkomstig van Carlo Pilati di Tassulo, die het heeft over een reis op 20  juni 1778]  (Corbin, 
1988: 50). 

 
De Italiaanse tegenhanger van de Scheveningse Promenade is de Chiaia van Napels, 
die beschreven wordt door  alle deelnemers  aan de Grand Tour, de  eerste  toeristen 
dus.  

Met dit scenario hangt ook de verspreiding  samen van het Franse woord plage 
over geheel Europa, zoals het Russische пляж of het Kroatische plaža. In Italië wordt 
dit gebruik niet zozeer met spiaggia verbonden als wel met woorden als Riviera, Lido 
en Marina, die ook deel gaan uitmaken van eigennamen.  

Aan het begin van de 20e eeuw wordt het toeristische strandscenario gedemo‐
cratiseerd; in de Italiaanse literatuur vinden we klassieke beschrijvingen in de korte 
romans Agostino  van Moravia  en  La  Spiaggia  van  Pavese. Naarmate  de  20e  eeuw 
voortschrijdt ontwikkelt zich het  toeristische  strandleven  steeds meer: het  scenario 
vult zich met termen die horen bij het begrip  ‘vakantieoord’ en we vinden een heel 
netwerk van termen als: 

 
(12)  bagnino, Capitaneria di Porto, nave di salvataggio, cabina, ombrellone, lettino, asciugamano 

en sdraio, activiteiten als prendere la tintarella, enz. 
badmeester, strandwacht, reddingsboot, badhokje, strandparasol, ligbank, badhanddoek en 
ligstoel, activiteiten als een zonnebad nemen. 

 
Sommige van deze  termen dienen als  ijkpunt voor deze  fase van het  toerisme. De 
eerste attestatie van tintarella ʹzonnebadʹ dateert volgens Migliorini uit 1942. 

                                                 
5 Ik citeer uit Ruijsendaal 1999, p. 23, waar een prent van dit rampentoerisme wordt overgenomen uit 
Simon Schama.  
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En  tegen  het  eind  van  de  eeuw  gaan  we  een  nieuwe  fase  in,  waarin  de 
badgasten van de vorige fase het strand mijden als de pest, omdat het de plek wordt 
waar de hele nacht de luidsprekers herriën, strandfeesten gehouden worden tot aan 
de  vroege  ochtend, dronkemannen  in  autoʹs  op  elkaar  inrijden  en de  criminaliteit 
zich verzamelt.  

In de tussentijd is ook het geografische begrip spiaggia opgekomen, als vakterm 
uit de fysische geografie, en dit duidt dan een bepaalde kustvorm aan. Hierbij is costa 
ʹkustʹ de bovengeordende term, die kan alta en bassa (ʹhoogʹ of ʹlaagʹ) zijn en de lage is 
dan a delta of a spiaggia. 

 
5) Wisselende en stabiele scenarioʹs 
Die  hele  complexe  geschiedenis  van  het  strand  vindt  zijn weerslag  in  de  huidige 
beschrijving  in  de  woordenboeken.  De  scenarioʹs  wisselen  elkaar  af,  maar  elke 
periode houdt resten over van vorige scenarioʹs. En er zijn ook standaardsituaties die 
nooit veranderen, zoals die van het kind met schep en emmertje, die we bij voorkeur 
associëren met het massatoerisme, maar die  ik  teruggevonden heb  in een prachtige 
beschrijving rond 1300, van de hand van Domenico Cavalca: 

 
(13) Lo terzo exemplo si è che si legge di santʹAugustino cioè in quel tempo che lui componea e 

scrivea li libri della Trinità: andando lui un giorno di ciò pensando alla marina dispartito un 
poco dalli compagni, vide un putto in su la piaggia allato al mare, lo quale con uno cucchiaio 
mettea  lʹacqua del mare  in una piccola  tana  la quale avea quine  fatta, e dicea che vi volea 
mettere tuttʹ el mare. 
Het derde voorbeeld is wat we bij Augustinus kunnen lezen, namelijk dat hij, in de tijd dat 
hij  de  boeken  over  de  Drieëenheid  bedacht  en  schreef,  op  een  dag,  denkend  aan  deze 
dingen, zich een beetje van zijn metgezellen verwijderde in de richting van de kust (marina!), 
en  daar  een  jongetje  op  het  zeestrand  (piaggia  allato  al  mare)  zag,  die met  een  lepel  het 
zeewater  in  een  kuiltje  goot  dat  hij  gegraven  had,  en  zei  dat  hij  er  de  hele  zee  in wilde 
stoppen. 

 
Cavalca gebruikt dit voorbeeld om tegen dat jochie (putto, later in zijn tekst fanciullo) 
te laten zeggen dat zoals het zeewater oneindig is en nooit helemaal in die kuil6 past, 
zo ook de kennis van de Drieëenheid oneindig is en nooit helemaal in een menselijk 
brein past. In dit stichtelijke exempel zien we helemaal bij toeval als een soort minia‐
tuurtje een kleine  strandidylle, geobserveerd  rond het  jaar 1300,  in het vocabulaire 
van die tijd.7  

 

                                                 
6 Het woord voor ‘kuil’ is tana, meestal gebruikt voor het hol van een dier. 
7 Geheel toevallig heb ik een moderne versie van dit verhaal gevonden, waaruit blijkt hoe we de lepel 
van Cavalca moeten opvatten : Tantʹè vero che nel mondo tutto è relativo, e che lo stesso SantʹAgostino trovò 
il modo di fare una nuova riflessione sullʹesempio di quel fanciullino che con una conchiglia travasava il mare in 
una buca della spiaggia, Antonio Baldini, Amici allo spiedo, Firenze, Vallecchi, 1932, p. 165 [geschreven in 
1923]. Zoveel is zeker dat in de wereld alles relatief is, en dat ook de Heilige Augustinus kans zag om 
een nieuwe bespiegeling  te houden naar aanleiding van dat  jochie  (fanciullino) dat met een schelpje 
(conchiglia) de zee overhevelde in een kuil (buca) op het strand. 

 363



 

De eenheid van een woord 
De betekenis  (significato) van een bepaald woord bestaat uit een geheel van deelbe‐
tekenissen (sensi), die in de regel onderling verbonden zijn door middel van seman‐
tische regels. Die semantische regels zijn deels zeer algemeen: metafoor, generalisatie 
of specialisatie, personificatie, de causale versie van een handeling, en dergelijke, of 
anders zijn ze juist erg specifiek. Als we geen semantisch verband tussen de deelbe‐
tekenissen kunnen herkennen, spreken we van homonymie, maar ik ben van mening 
dat ieder homoniem potentieel een nieuwe deelbetekenis kan opleveren: een woord 
kan  een  homoniem  invangen,  zoals  Jupiter  een  asteroïde  kan  invangen  en  er  een 
nieuwe maan van kan maken.  

Maar een woord heeft niet alleen een scala van betekenissen, het heeft ook een 
scala van vormen. Er  is ooit een moment geweest waarop piaggia en spiaggia  in het 
Italiaans  perfecte  synoniemen waren,  en  spiaggia  dus  gezien  kon worden  als  een 
vormvariant van  piaggia. Talen hebben  een  zekere  fonologische  en  fonetische golf‐
breedte.  Eenzelfde  identiteit  kan  men  overigens  ook  tussen  verwante  talen  op‐
merken. Het begrip ʹplek langs de zeeʹ in het domein van de vakantieverblijfplaatsen, 
kan uitgedrukt worden met woorden als spiaggia, plage, beach en strand. Nu zijn beach 
en  strand,  ondanks  hun  semantische  identiteit,  formeel  gezien  verschillende woor‐
den, maar in het geval van het Nederlandse strand en het Duitse Strand hebben we te 
maken met  hetzelfde woord.  En  ook  het  Italiaanse  spiaggia.  het  Franse  plage,  het 
Spaanse  playa  en  het  Portugese  praia  vertonen  een  familiegelijkenis., waardoor  ze 
varianten van hetzelfde woord worden.8 De status van variant blijft bestaan zolang 
men het verband nog kan  leggen; zo niet, dan maken de woorden zich  los van de 
gemeenschappelijke  herkomst.  Strand  bestaat  ook  als  het  Franse  estran,  en  in  het 
Engelse werkwoord  to  strand  ʹstrandenʹ, maar  als  kometen die het  oorspronkelijke 
zonnestelsel  hebben  verlaten.  Uit  wat  tot  dusver  gezegd  is  volgt  dat  het  begrip 
eenheid van een woord los staat van de afzonderlijke talen. 
 
De geschiedenis van het woord spiaggia9 
Het woord komt uit het Grieks, πλάγιον, dat wil  zeggen het  schuine.10 Het wordt 
gebruikt voor berghellingen, maar ook voor de  zeekust. Het woord verbreidt  zich 
overal waar Grieken wonen,  in de vorm van het  enkelvoud plaiu,  langs de Adria‐
tische kust, en in de meervoudsvorm plaia, langs de Tyrrheense kust, met Napels als 
centrum.   

                                                 
8 Lorenzo Coveri wees mij  erop dat door het  liedje Vamos  a  la playa, dat  in de zomer van 2000  erg 
populair was,  onder  Italiaanse  jongelui de  gewoonte  is  ontstaan  om  playa  te  zeggen  in  plaats  van 
spiaggia. Hierdoor  is  het  gevoel  van  eenheid  van  dit woord weer  opgeleefd  in  zijn  onderscheiden 
formele varianten. 
9 Voor dit onderdeel heb ik veel profijt gehad van het lange artikel van Cortelazzo/Zolli, 1999 (2e ed.), 
sub voce piaggia, op p. 1182. 
10 Preciezer gezegd, ‘datgene wat opzij ligtʹ; zo is een phalanx plagia als ze meer breed dan lang is. Zie 
Schmidt. III, 192, pp. 488‐489. 
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In Latijnse teksten vinden we de vorm plagia.11 Overal volgt het de plaatselijke 
fonetische  wetten  en  dus  wordt  het,  zoals  we  al  zagen,  in  Napels  la  Chiaia,  de 
fameuze lange boulevard langs de zee. Deze betekenis van ʹkade langs de zeeʹ maakt 
zich echter  los van de gemeenschappelijke stam van de betekenissen van  (s)piaggia, 
zoals we kunnen zien in het volgende citaat van Alfieri, waar de beide begrippen in 
oppositie zijn.12 

 
(14)  e me le andava poi ruminando soletto alle sonanti spiagge di Chiaia e Portici (Vita, Epoca 2, 

cap. 2.5)  
en die herkauwde  ik dan moederziel alleen  langs de  luidruchtige  stranden van Chiaia en 
Portici (Leven, tweede periode, hoofdstuk 2.5)13 

 
De semantische regel die hier toegepast is keert echter ook in andere situaties terug: 
in Kroatië heeft riva dezelfde betekenis van strandboulevard gekregen.14 

Vanaf de 13e eeuw vinden we het woord in het literaire Italiaans, in vier bete‐
kenissen: 
1) een open terrein, een vlakte.15 
2) een berghelling. 
3) een open (verlaten) terrein langs de zee. 
4) vooral  in het meervoud, maar  in een poetische contekst ook  in het enkelvoud,  in 
de  zin  van  landstreek,  gezien  met  een  zekere  nostalgie. Men  gebruikte  toen  de 
uitdrukking le patrie piagge ʹ de voorvaderlijke strekenʹ, zoals we nu hebben i patri lidi 
(meermalen voorkomend in de Corriere della Sera).  

Ik  denk  dat we  voor  die  vroege  periode  één  enkele  betekenis  kunnen  aan‐
nemen, namelijk  ʹopen terreinʹ, en de nuances kunnen toeschrijven aan de contekst. 
Le  amene  piagge  (de  lieflijke  streken) duiden meestal  op  een  landelijk  gebied waar 
men geniet, de  povere  piagge  (arme  streken), met hier  en daar  een  armzalig  stulpje 
(casuccia) bevinden zich zonder uitzondering aan zee. Een paar voorbeelden: 

Marco Polo beschrijft een piaggia in de grote vlakten van Azië: 
 

(15)  Entro Ciorcia; e in quelle contrade àe grandi piagge, ove non è abitagione, cioè di castelle e di 
cittadi, ma èvi buon[a] pas[tura] e acqua assai (Milione, 63).  
Ik ga Ciorcia binnen, en in die streken zijn grote vlakten, waar niemand woont, en dus geen 
dorpen en steden zijn, maar er is goed grasland en heel wat water. 

 

                                                 
11 Behave  in het maccheronische neplatijn van Folengo, begin 16e eeuw, die de accusatief meervoud 
spiaggias gebruikt.  
12 Dit is dus een geval van een zogenaamde ‘lexical split’. 
13 De Napolitaanse sprookjesschrijver Giambattista Basile (17e eeuw) heeft het (in zijn dialect) over de 
marina de Chiaia (Cunto, p. 326 en p. 636). 
14 Dit  is een ontwikkeling  in het hele Venetiaanse gebied; overal vinden we riva  in plaats van argine 
‘dijk’. 
15 Deze betekenis, die niet etymologisch is, wordt door sommige auteurs verklaard door een kruising 
met piaga ‘vlakte’. In mijn terminologie zou deze betekenis van piaga dus ingevangen zijn door piaggia. 
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Voor Dante  citeer  ik  twee voorbeelden uit zijn Rime: het eerste  (Rime 61) beschrijft 
een jachtscène, die zich dan in de vlakte afspeelt, het tweede (Fiore 33) een schip dat 
op het strand verankerd ligt: 

    (16)   Sonar bracchetti, e cacciatori aizzare, 
  levare, ed isgridar le genti, 
  e di guinzagli uscir veltri correnti, 
  per belle piagge volgere e imboccare, 
  assai credo che deggia dilettare 
  libero core e van dʹintendimenti.16 
 
  Yelping of dogs, and hunters’ rousing shout, 
  starting of hares, and yelling men around, 
  dashing of many a hound from leash unbound, 
  running on lovely meadows in and out— 
  immensely all these things delight, no doubt 
  a heart that free of somber cares is found. 

 
 (17)  Fra me medesmo cominciàʹ a pensare 

Chʹera follïa se più navicava, 
Se quel maltempo prima non passava 
Che dal buon porto mi facéʹ alu[n]giare: 
Sì chʹiʹ allor mʹancolai a una piag[g]ia, 
Veg[g]endo chʹiʹ non potea entrar in porto:17 
 

En Petrarca (Canzoniere, 237, 19):  
 
(18)   Consumando mi vo di piaggia in piaggia 

el dì pensoso, poi piango la notteʺ.18 
 

In de  loop  van de  14e  en  15e  eeuw  treedt  er  een  vormverandering  op:  piaggia → 
spiaggia, met  een  voorvoegsel  s‐,  dat Cortelazzo  en Zolli  rangschikken  onder  hun 
vijfde type van s‐, waarin geen betekenisverandering optreedt. Waarschijnlijk hebben 
we hier een morfologische regel die s‐ toevoegt aan basiswoorden die een betekenis 
van uitgestrektheid hebben (zie ook piazza ‘plein’ – spiazzo ‘open terrein’).  

Deze  nieuwe  vorm  vindt  onmiddellijk  ingang  en  lijkt  al  gauw  de  andere  te 
vervangen. Maar hij dringt niet door  tot het buitenland, en Petrarca heeft de oude 
vorm al vereeuwigd in zijn poëzie. Zo ontstaat er een verdubbeling waarin piaggia bij 
voorkeur  in  de  poëzie  gebruikt wordt,  en  zich  ook  specialiseert  in  positieve  zin 
(amena  piaggia,  piaggia  aprica  ‘zonovergoten  veld’).  In  het  proza wordt  het  steeds 

                                                 
16 Ik heb de prachtige Engelse vertaling van Joseph Tusiani toegevoegd, die ik op internet gevonden 
heb. 
17 Bij mijzelf begon ik te bedenken/dat het waanzin was als ik verder voer/als dat noodweer eerst niet 
voorbijging/dat mij van de veilige haven weghield/zodat ik toen voor anker ging op een strand/ziende 
dat ik niet de haven binnen kon varen. 
18 In Duitse vertaling: ʹSo gehe ich – und verzehre mich – von Ufer/ zu Ufer, sinne, weine in den Näch‐
tenʹ (vertaling Ernst‐Jürgen Dreyer). 
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zeldzamer, met enkele uitzonderingen die uitgelegd kunnen worden als een bewust 
teruggrijpen  op de  taal  van  het  gulden  tijdperk  (periodo  aureo);  hij  is  typisch  voor 
Leopardi en komt een enkele maal voor bij Pirandello. Manzoni, die zoals zo vaak 
het  lexicon van het moderne  literaire  Italiaans heeft gecreëerd, heeft de doodsteek 
gegeven aan piaggia in het proza. 

In het licht van deze ontwikkeling concludeer ik dat al sinds eeuwen spiaggia de 
gewone term is (met riva als concurrent in het Noorden).19  

 
Hoe een lexicale eenheid verandert 
Ik  zou het verschijnsel van de  lexicale verandering willen  illustreren, niet met het 
hele woord spiaggia, maar met een speciaal gebruik: de uitdrukking lʹultima spiaggia, 
gedocumenteerd  in  Cortelazzo  en  Cardinale  in  de  betekenis  ʹde  laatste  hoop,  de 
laatste kansʹ. Wat zouden we kunnen zeggen over deze uitdrukking, die een nieuw 
element in de Italiaanse taal vormt? Laten we eerst de betekenis vastleggen. Volgens 
Duro is de betekenis: de laatste hoop, de laatste kans om een probleem op te lossen, 
en  hij  citeert  het  voorbeeld:  Per  molti  lavoratori  stranieri  il  nostro  paese  è  lʹultima 
spiaggia;  ‘voor veel buitenlandse arbeiders  is ons  land het  laatste  strand‘. Deze uit‐
drukking  is een aanpassing van het Engelse On  the Beach, de  titel van een destijds 
veelgelezen boek van Nevil  Shute, dat  in het  Italiaans vertaald was onder de  titel 
Lʹultima spiaggia  (zie Duro voor deze  informatie). De  terminus a quo  is dus 1957, de 
uitdrukking kan pas sinds de verschijning van het boek overgenomen zijn. Maar de 
betekenis komt niet overeen met die van de roman, waar het Australische strand het 
laatste was waar de kernbesmetting aankwam. Zie de omschrijving in de Zingarelli, 
waarin het gaat om het  slotmoment van het  leven, dat gezien wordt als een  lange 
reis. En dan denken wij onmiddellijk aan het personnage van Ulisse uit de Divina 
Commedia, die dallʹultimo lito – dat is de vorm die het woord bij Dante heeft – steeds 
verder doordrong, infin cheʹl mar fu sovra noi richiusoʹ (Inferno 26: 142).20 Wanneer dus 
de  titel  van  het  boek  van  Shute  vertaald wordt  (1957) wordt  er  een  idiomatische 
uitdrukking  aangemunt,  die  een  begrip  overneemt  dat  al  latent  in  de  Italiaanse 
cultuur  aanwezig  is;  hij  maakt  daarvan  een  onvolmaakte  leenvertaling  die  veel 
succes zal hebben.  

We kunnen nu de gebruikelijke vragen stellen over nieuwvormingen. De datum 
is 1957. De auteur  is de vertaler van het boek. De verspreiding zal waarschijnlijk  in 
1959 zijn begonnen, toen de film uitkwam. De documentatie vindt veel  later plaats. 
Cortelazzo/Zolli verwijst naar 1973, de eerste vermelding  in de kleine Zingarelli, en 
Cortelazzo/Cardinale  geven  als  eerste  citaat  (in  Il Manifesto  van  21  oktober  1979): 
Sono studente universitario, la Fiat è lʹultima spiaggia ʹik ben universitair student; de Fiat 

                                                 
19 Dit kan mooi aangetoond worden met de Bijbelvertalingen van de dialectoloog Lucien Bonaparte. 
De evangelietekst is Matt. 13:2 et omnis turba stabat in litore. De Venetiaane vertaling luidt:  e tuta quela 
zente s’ha fermà su la riva, de Friulaanse: e dùte le int stève su le rive, de Piemontese: e tutta sta furfa a stasia 
sù la riva, maar die van de Romagna luidt: tòtta clá fòlla pu là stêva ins là spiàgia.  
20 ʹAnd over our heads the hollow seas closed upʹ (Vertaling Dorothy Sayers). Voor alle duidelijkheid, 
de term ultimo lito komt niet bij Dante voor (wel lʹun e lʹaltro litoʹ);  het gaat mij hier om de gedachte. 
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is mijn  laatste kansʹ; voordat de zee zich boven zijn hoofd  sluit,  is men geneigd  te 
zeggen. Het vormingsmodel  is het hergebruik van  een bekende  titel,  een  zeer  fre‐
quent model  in de wereld van de mass‐media. Hergebruik  (riciclaggio)  is een  term 
van Michel Bastiaensen (Bastiaensen 1995), die hij gebruikt heeft voor het verwerken 
van  literaire  citaten  in  titels  van  krantenartikelen, maar die  ik  op mijn  beurt  voor 
idiomatische uitdrukkingen hergebruikt heb in De Boer 2000b.  

En  deze  uitdrukking  herneemt  een  oude  latente  betekenis  uit  de  Italiaanse 
cultuur.  Ik  zal drie  etappes van de prehistorie van het moduul geven, die  –  in de 
vorm lʹultimo lido – laten zien hoe het begrip zich geleidelijk gevormd heeft. 

Het eerste voorbeeld heeft nog betrekking op de concrete betekenis in een citaat 
van de verzamelaar van reisverhalen Ramusio (ca 1550): 

 
(19)  nellʹultimo lito del mar Oceano, dove la Norvegia e la Svezia [...] si congiungono. 

aan de laatste streek van de Oceaan waar Noorwegen en Zweden samenkomen. 
 

Het  gaat  hier  om  de  beschrijving  van  het  leven  der  Laplanders:  lito  heeft  hier  de 
algemene betekenis van gebied, dat we ook hadden voor de piaggia van Marco Polo, 
en ultimo wil zeggen daar waar de reis voltooid is.  

Het  tweede  voorbeeld  combineert  deze  betekenis met  de metaforische.  Het 
komt voor in een passage uit een gedicht van Vincenzo Monti Nellʹanniversario della 
morte di Luigi XVI (1799): 

 
(20)  Bonaparte ha nel cielo i rivali, 

perché averli non puote quaggiù. 
Lo splendor delle franche bandiere 
gli occhi allʹIndo da lungi percote; 
che si scuote. ‐ e sullʹali leggiere 
lor dirige segreto un sospir: 

     ma del Cafro su lʹultimo lito  
lʹAnglo atterra lo sguardo smarrito; 
che dellʹoro sua forza, già vede 
la gran fonte al suo piede ‐ finir. 

 
Bonaparte heeft in de hemel zijn rivalen 
omdat hij ze hierbeneden niet kan hebben. 
De luister van de Franse vlaggen 
treft de ogen van de Indiër van verre; 
die zich schudt – en op lichte wieken 
er heimelijk een zucht op richt: 
maar op het laatste strand van de Kaffer 
vernedert de Engelsman zijn verloren blik  
want van het goud, zijn kracht, ziet hij reeds 
de grote bron aan zijn voeten – opdrogen. 

 
Sint Helena is het eind van de concrete reis: het verre eiland waarna er geen andere 
meer komen, maar ook de  laatste etappe van het  leven van Napoleon. De metafo‐
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rische betekenis  is de etappe waarna er geen andere meer komen, en die heeft dus 
bepaald nog niet de connotatie van ʹnieuwe kansʹ.  

In het derde voorbeeld zien we de metafoor al geheel gevormd. Het betreft de 
beschrijving van  een bal  in Oro  Incenso Mirra  (ʹGoud, wierook, myrreʹ),  een  roman 
van Alfredo Oriani, geboren in Faenza, waar misschien lido de term voor spiaggia is: 

 
(21) Persino molti vecchi si erano lasciati vincere dallʹorgasmo generale, e passavano a braccetto 

di  qualche maschera  affettando  di  satireggiare  se medesimi  nellʹesagerazione  del  porta‐
mento, ma  in  fondo  trepidanti di una  tale  ripresa di giovinezza,  che  li  rituffava nellʹonda 
inebriante della vita dopo tanti anni trascorsi in secco sullʹultimo lido. 
Zelfs hadden veel oude mannen  zich  laten meeslepen door het  algemene orgasme,  en  ze 
liepen  voorbij  gearmd met  een masker,  ogenschijnlijk  als  een  satire  op  zichzelf  in  hun 
overdreven gedrag, maar  eigenlijk benauwd over  zulk  een hervatting van hun  jeugd, die 
hen weer onderdompelde in de bezwijmende golf van het leven na al die jaren doorgebracht 
op het droge aan het laatste strand. 

 
Ook hier is de metafoor negatief; er is geen sprake van hoop of een nieuwe kans. De 
verandering  ten goede moet opgetreden zijn  tussen 1905 en 1957 en  ik nodig mijn 
lezers uit te beginnen met de naspeuringen. 

Maar  ik zou nog een  laatste opmerking willen maken over deze uitdrukking, 
namelijk dat de woordenboeken niet de juiste omschrijving geven. Want als we in de 
kranten kijken hoe de uitdrukking nu gebruikt wordt, dan ontdekken we  tot onze 
verbazing dat het een tamelijk frequente stijlfiguur  is: 96 voorkomens  in de Corriere 
della Sera van 1998. Hoe komt dat zo? Het antwoord is eenvoudig: l’ultima spiaggia is 
een stereotiepe uitdrukking geworden in de taal van de sportverslagen, bijvoorbeeld 
wanneer de wedstrijden tussen degradatiecandidaten beschreven worden.21 

 
Theoretische beschouwingen 
In deze paragraaf wil ik ingaan op enkele theoretische punten. 

 
1)  De stabiliteit van de begrippen 
Laten we  uitgaan  van  de  contekst  van  de  vlucht  van  Lucia  en Agnese,  zoals  die 
gepresenteerd is in het eerste citaat. Er wordt gesproken over een eenmalige gebeur‐
tenis,  gesitueerd  in  het  jaar  1628  en  uitgedrukt  in  algemene  termen.  In  deze  zin 
vinden we twee soorten begrippen. 
1) geografische begrippen: de rivier en zijn oevers; het idee een rivier over te steken 
(gelexicaliseerd in de uitdrukkingen prendere il largo ‘het ruime sop kiezen‘, staccarsi 
dalla  proda  ‘zich  van de  oever  losmaken‘,  vogare  verso  lʹaltra  proda  ‘naar de  andere 
oever varen‘).  In deze contekst  is het  idee van oversteken al gecombineerd met het 
domein  van  de  scheepvaart;  daarnaast  zou  je  ook  het  domein  van  het  zwemmen 

                                                 
21 Dat de  taal van de  sportverslagen  een vergaarbak van verschaalde  cliché’s  is,  is wel bekend, zie 
Schweickard  1987,  speciaal  pp.  155/6 Redensarten  und  Sprichwörter, maar deze  speciale uitdrukking 
ontbreekt bij deze auteur.  
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kunnen  hebben,  dat  in  de  geschiedenis  stabieler  is, want minder  onderhevig  aan 
technische variatie.  
2) begrippen die te maken hebben met het varen: de schipper en zijn boot, de beide 
roeispanen, het werkwoord vogare ‘roeien‘ (een adverbiale modificatie van het begrip 
‘varen‘), prendere  a due  braccia  ‘met  twee handen  aanpakken‘  (=  een manier  van 
roeien).  

De geografische begrippen kunnen als tamelijk stabiel beschouwd worden, aan‐
gezien ook de referenten stabiel zijn.22 

Boten  zijn  er  nog  steeds, maar de  techniek  kan  veranderd  zijn  (motorboten). 
Dus naast de  techniek van 1840  (die we ook nu nog kunnen  tegenkomen, bijvoor‐
beeld  bij  overstromingen),  hebben  zich  nieuwe  subdomeinen  gevormd,  de motor‐
vaart  en de  roeisport, die  allebei  een  terminologie hebben die gebaseerd  is op het 
vorige domein.  

 
2) Woorden, referenten en begrippen  
In de semantiek kunnen we onderscheiden tussen: 
1) de referent, dat wil zeggen de speciale waterweg die een rol speelt in de eenmalige 
gebeurtenis die hier beschreven wordt; 
2) Het begrip, dat tracht deze waterweg te categoriseren. In ons voorbeeld vinden we 
twee begrippen: een als autonome categorie, de ander als deel van een andere cate‐
gorie); 
3) het woord dat het begrip benoemt. In dit geval hebben we het woord fiume (rivier) 
voor het autonome begrip, de uitdrukking ramo del lago (ʹtak van het meerʹ) voor het 
complexe  begrip.  In  dit  voorbeeld  bestaat  er  een  benaming  voor  de  eenmalige 
referent, de eigennaam Adda, maar ook de uitdrukking ramo del lago di Como.  

Natuurlijk had het woord in kwestie best meer begrippen kunnen benoemen; in 
dat geval zou de discussie die  ik hier houd betrekking hebben op een van de deel‐
betekenissen van het woord. 

Manzoni  categoriseert de Adda dus als een exemplaar van het begrip  ʹwater‐
weg tussen twee oeversʹ. Aan dit begrip geeft hij de naam fiume. Hij had het ook de 
naam fleuve of flumen kunnen geven (andere benamingen, behorende tot het lexicon 
van een andere taal).23 Maar ook de categorisatie had anders kunnen uitpakken, men 
had een onderscheid kunnen maken  tussen een grote en een kleine rivier  (zoals de 
Fransen  doen,  die  deze  begrippen  dan  lexicaliseren met  fleuve  en  rivière).  En  de 
Franse  vertaler moet  dan  tussen  beide woorden  kiezen  en  dus  zelf  de  beslissing 
nemen – die de auteur achterwege gelaten heeft – onder welke  categorie de Adda 
valt.  

                                                 
22 Daar  zijn wel uitzonderingen op. Bijvoorbeeld  in de  roman La  chimera van Vassalli, die  een niet 
langer bestaand dorp beschrijft (een punt dat hij ook expliciet behandelt).  
23 Op dezelfde manier kan een en hetzelfde begrip weergegeven worden door vogare (I Promessi Sposi) 
of door remigare (dezelfde passage in Fermo e Lucia). En net als in de andere gevallen bij Manzoni heeft 
de verandering het oude woord gedood, althans in de betekenis die het heeft in het domein van het 
varen. 
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3) Over de scenarioʹs 
We  hebben  hier  scenarioʹs  op  verschillend  niveau.  Een  rivier  kan  overgestoken 
worden  om  niet  nader  gepreciseerde  redenen  of  om  aan  machtige  vijanden  te 
ontsnappen. Men kan een rivier oversteken of een zee oversteken (zoals in het geval 
van  de  boat  people).  We  kunnen  abstracties  hebben  op  verschillend  niveau.  We 
kunnen  onderscheiden  tussen  scenarioʹs  die  ontleend  zijn  aan  een  aantal  analoge 
voorbeelden, of scenarioʹs die afgeleid zijn van een bepaalde semantische theorie (die 
misschien nog in uitvoering is). Ik zou de eerste standaardsituaties willen noemen (in 
het Italiaans situazioni tipo) en de term scenario voor de laatste reserveren.  

In de scenarioʹs van dit laatste type moet de abstractie nogal algemeen van aard 
zijn. We  bereiken  dan  het  niveau  waarop  de  lexicale  en  conceptuele  opposities 
gevormd worden. In de praktische uitvoering van een semantisch probleem is het te 
prefereren om meer details toe te voegen bij de keuze van de standaardsituaties: op 
die manieren zijn eventuele taalkundige verschillen gemakkelijker te vangen. Zonder 
het voorbeeld van Cavalca,  een  zeer gedetailleerde  standaardsituatie, had  ik nooit 
het verschil gezien tussen de woorden tana en buca voor dezelfde referent. 

 
4) Synonymie 
In  de  hier  besproken  voorbeelden  hebben  we  een  groot  aantal  synoniemen  ge‐
vonden. Deze synoniemen kunnen we bestuderen op het niveau van de totale bete‐
kenis van de betrokken woorden. De deelbetekenis die ons hier interesseert maakt in 
elk synoniem dan deel uit van een complexer semantische structuur. Ze kunnen ook 
paradigmatisch  bestudeerd  worden:  om  welke  redenen  worden  in  een  bepaalde 
situatie sommige woorden door andere vervangen? Een van de redenen zou kunnen 
zijn  de  wil  van  de  auteur  om  een  zekere  variatie  in  zijn  tekst  te  bereiken,  een 
stylistische eis die behoort  tot de  literaire conventies van de  tijd en de cultuur. Een 
andere reden zou kunnen zijn de diverse kleur die het geheel van deelbetekenissen – 
dus het behoren tot een complexe betekenis – aan de afzonderlijke woorden geeft. En 
tenslotte  zijn  er de verschillen  in  register;  in  ons voorbeeld  schijnt het dat  –  al bij 
Manzoni  –  spiaggia  tot  het  neutrale  register  behoort,  terwijl  lido  een meer  literaire 
variant is.24 In onze recentere voorbeelden zijn arenile en litorale meer bureaucratische 
varianten  van  spiaggia, maar  aangezien  het  gebruik  van  bureaucratische woorden 
veel  voorkomt  in  krantentaal,  kunnen we  ze  hier  gebruiken  als  varianten  van  de 
neutrale.  

 
 
 
 

                                                 
24 Het  is moeilijk om hier definitieve oordelen over uit te spreken, aangezien de huidige connotaties 
van de woorden ook afhangen van het gebruik dat de auteurs er in het verleden van hebben gemaakt 
en van hun betekenis als rolmodel. 
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5) Spiaggia del mare 
We moeten twee soorten verandering onderscheiden: 
1)  Er  heeft  een  conceptuele  verandering  plaatsgevonden:  de  verplaatsing  van  de 
semantische kern. 
2) Er heeft een lexicale verandering plaatsgevonden: een complexe uitdrukking is de 
voorbode van  een nieuw begrip  in wording. Voorlopig moeten we dat  aanduiden 
met een complexe uitdrukking, om het niet te verwarren met het ruimere begrip dat 
door het bestaande woord wordt uitgedrukt.  

Pas nadat het nieuwe begrip  aanvaard  is kan de uitdrukking  vereenvoudigd 
worden.  Op  dat moment  verplaatst  zich  de  semantische  kern,  omdat  de  nieuwe 
betekenis  zo  langzamerhand  voor  de  spreker  relevanter  is  geworden  dan  de 
vroegere. Op die manier wordt een woord polyseem.25 

 
6) Verband tussen scenarioʹs en vakdomeinen 
In  dit  verhaal  heb  ik  de  scenarioʹs  inductief  vastgesteld  op  grond  van  de 
voorbeelden. Maar we zouden ze ook kunnen onderscheiden volgens de criteria van 
de vakgebieden  (in de  ruime zin van het woord) van degenen die over het  strand 
spreken:  jurist,  landbouwer,  visser/schipper,  toerist  (in  vier  variëteiten)  en 
wetenschapper  (in  dit  geval  de  geograaf). Dit wil  zeggen  dat we  vaktalen  onder‐
scheiden al naar de beroepen van de mensen en dat ieder taalgebruik vaktalig is. Dat 
is een oude gedachte van Alinei.26 Tegen deze gedachte zou men kunnen inbrengen 
dat  juist het  feit dat de scenarioʹs elkaar afwisselen erop wijst dat er een algemene 
taal is, die vervolgens in de loop van de geschiedenis allerlei soorten vaktalen in zich 
opneemt.27  De  oorsprong  van  dit  scenario‐begrip  is  te  vinden  in  het  frame  van 
Fillmore.28 

 
7)  Hoe herkennen we het ontstaan van nieuwe scenarioʹs? 
In  deze  bijdrage  is  voorgesteld  de  elementen  van  een  scenario  te  gebruiken  als 
middel om het optreden van een nieuw scenario te dateren. (Zie het voorbeeld van 
tintarella). Als we  eenmaal  de  verzameling  elementen  vastgesteld  hebben  van  het 
nieuwe  scenario  kunnen we proberen  er de  eerste  attestaties  van  te  vinden, Deze 
data zijn dan ijkpunten (spie) voor een scenariowisseling.29 

 
8) De rol van het wetenschappelijk scenario 
Het wetenschappelijke  scenario  ontstaat  op  het moment  dat  het  bewuste  domein 
voorwerp  van  een wetenschappelijk  discours wordt.  Dan  ontstaat  er  een weten‐

                                                 
25 Een ander voorbeeld van een verplaatsing van de semantische kern zien we  in de bespreking van 
het woord casupola in De Boer 2000a.  
26 Zie Alinei 1974, p. 186: Het lexicon als geheel van georganiseerde kennis. 
27 Ook het omgekeerde komt voor: de moderne vaktaal van de geografie is in grote mate gebaseerd op 
de algemene taal. 
28 Zie voor een recente formulering Fillmore en Atkins 2000. 
29 Ook deze techniek, de zelfdatering (autodatazione), is afkomstig van Alinei. 
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schappelijke  terminologie  die  eventueel  gebaseerd  kan  zijn  op  het  bestaande 
vocabulaire in de algemene taal. Maar de wetenschap ontstaat ergens en wordt dan 
internationaal, ook al kunnen er verschillende nationale scholen zijn. Dit feit creëert 
internationale  terminologische  keuzen,  die  ook  in  conflict  kunnen  komen met  de 
bestaande uitdrukkingen  in de bewuste  algemene  taal, of  in vaktalen die nog niet 
wetenschappelijk opgebouwd zijn. Na het vormen van een wetenschappelijke termi‐
nologie ontstaat het probleem van de  interactie  tussen de wetenschappelijke  termi‐
nologie  en  het  bestaande  lexicon.  Hierin  kunnen  velerlei  casuïstieken  optreden, 
afhangend van de zichtbaarheid van het domein en van de vertrouwdheid van het 
publiek met de wetenschappelijke terminologie.  

 
9) De poetische taal 
De contekst die  ik hier poetisch heb genoemd  impliceert dat  in bepaalde gebruiks‐
situaties  ʹpoetischeʹ begrippen gecreëerd worden, dat wil zeggen begrippen die een 
zekere  retorische waarde  hebben  (bijvoorbeeld  i  patri  lidi), maar  tegelijkertijd  ook 
lexicale  specialisaties  (lido  in  plaats  van  spiaggia).  Er  is  dus  een  verband  tussen 
retorische effecten en een gespecialiseerd  lexicon. Dat het poetisch  lexicon  (speciaal 
in Italië) in de 20e eeuw verandert is een aanwijzing van een retorische verandering, 
die ontegenzeggelijk verband houdt met politieke en sociale veranderingen. 

 
10) Internationalisatie 
In  de  geschiedenis  van  het  woord  spiaggia  zijn  er  twee  momenten  van  interna‐
tionalisatie  geweest.  Het  eerste  was  toen  plagia  zich  verbreidde  in  de  Romaanse 
wereld, het  tweede  toen het Franse plage de grenzen van Frankrijk overschreed om 
zich te verspreiden over een ruimere wereld. De leenwoordentheorie zou een kader 
moeten  vormen  om  aan  te  tonen  dat  deze  beide momenten  corresponderen met 
culturele  invloed  van  een  ʹgeavanceerdeʹ  cultuur  op  andere  culturen,  die  dan  een 
adstraat vormt voor het bestaande lexicon. 
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