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SAMENVATTING 
 

Met het Duitse woord Grenze  (Nederlands  grens)  corresponderen drie  Italiaanse woorden:  frontiera, 

confine en limite. Doel van dit hoofdstuk is de betekenissen en gebruikssituaties van deze drie woorden 

van  elkaar  te  onderscheiden.  De  woordenboekdefinities  worden  vergeleken  en  gesystematiseerd; 

vervolgens  worden  talrijke  voorbeelden  geanalyseerd  en  ondergebracht  in  de  rubriek  die  hun 

betekenis het beste verantwoordt. Zo wordt voor elk woord een netwerk van betekenissen opgesteld, 

met gedeeltelijke overlappingen. Gepoogd wordt de diachrone ontwikkelingen vast te stellen, waarbij 

uiteindelijk de huidige situatie wordt vergeleken met die van het Latijn.  

 

RIASSUNTO 
 

Con  la  parola  tedesca Grenze  (olandese  grens)  corrispondono  tre  parole  italiane:  frontiera,  confine  e 

limite. Lo scopo di questo capitolo è quello di distinguere i significati e le condizioni di uso di queste 

tre parole.  Si  confrontano  le definizioni dei vocabolari,  che vengono poi  sistematizzate, dopodiché 

numerosi  esempi  vengono  analizzati  e  inseriti  nella  rubrica  che  meglio  rende  conto  del  loro 

significato.  Così  si  stabilisce  per  ogni  parola  una  rete  di  sensi  con  sinonimie  parziali.  Si  tenta  di 

stabilire anche gli sviluppi diacronici, confrontando in  ultima analisi la situazione odierna con quella 

del latino . 

 

SUMMARY 
 

With the German word Grenze (Dutch grens) correspond three Italian words: frontiera, confine e limite. 

The aim of  this chapter  is  to distinguish  the meanings and  the use conditions of  these  three words. 

Their dictionary definitions are compared and systematized,  then numerous examples are analyzed 

and arranged  in the categories which give the best account of their meanings. Thus for each word a 

network  of  senses  is  created, with partial  overlap. Moreover  the diachronic developments  are dis‐

cussed, in which ultimately the present situation is compared with the situation in Latin. 
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20. GRENSWOORDEN 

 

 

 

Inleiding 

Het uitgangspunt van dit hoofdstuk is de constatering dat met één enkel Nederlands 

woord, grens,  tenminste drie  Italiaanse woorden corresponderen, namelijk  frontiera, 

confine en  limite. Voor de  student  Italiaans  is dit een probleem van de  contrastieve 

taalkunde: hoe moeten we in een bepaalde contekst het juiste woord kiezen? Voor de 

taalkundige  daarentegen  stelt  zich  de  vraag  van  de  eenheid  van  het woord  (wat 

verenigt de verschillende deelbetekenissen van een woord?) en van de verhouding 

tussen woord en referenten in de buitentalige wereld. In dit hoofdstuk begin ik met 

het formuleren van een kader, waarbinnen ik het begrip ‘begrenzing’ kan definiëren, 

dat correspondeert met het Nederlandse woord grens in de ruimste zin des woords. 

Daarna maak  ik  een analyse van de betekenis van de  Italiaanse woorden  frontiera, 

confine en limite, op grond van de informatie gegeven door de voornaamste Italiaanse 

woordenboeken; deze analyse zal gecontroleerd worden aan de hand van het werke‐

lijke gebruik. Voor deze controle gebruik  ik een klein   corpus van 100 voorkomens 

per woord  in de Corriere della Sera van 1996, 50 voor het enkelvoud en 50 voor het 

meervoud,  ik zal elk van deze voorbeelden plaatsen  in de deelbetekenis die er het 

beste bij past en ik zal de problemen melden die deze controle met zich meebrengt. 

De  resultaten van deze  synchrone  analyse  zullen worden vergeleken met  een dia‐

chrone analyse, die het mogelijk moet maken de historische diepte van de huidige 

feiten vast te stellen. In de vierde afdeling van dit hoofdstuk zal ik eerst een vergelij‐

king maken tussen de drie woorden in synchrone zin, daarna maak ik een uitstapje 

naar de situatie in het Latijn van de Vulgata, de Bijbelvertaling van Hiëronymus uit 

ongeveer  400.  Tenslotte  zal  ik  enkele  theoretische  opmerkingen maken.  Voor  de 

synchrone vergelijking zal ik ook gebruik maken van het praktisch oneindige corpus 

van  Google, waardoor  ik  preciezer  vragen  kan  stellen  over  bepaalde  conteksten, 

zoals de vraag naar de relatieve  frequentie van zona di  frontiera en zona di confine of 

tussen  limite  del  bosco  en  confine  del  bosco.  In de  conclusie  zal  ik kort  ingaan op de 

gebruikte methodologie en enkele suggesties doen voor toekomstig onderzoek. 

 

Het basisbegrip 

Voor  een  contrastief  onderzoek  op  het  gebied  van  de  semantiek moeten we  een 

semantisch veld kiezen, waarvan we de structuur kunnen bestuderen. Zo hebben we 

het  veld  van  het  menselijk  lichaam,  dat  deel  uitmaakt  van  het  domein  van  de 

biologie, het veld van de familiebetrekkingen, dat tot de anthropologie hoort, of het 

veld  van  de  kleuren,  gebaseerd  op  de  physiologie  van  het menselijk  oog.  In  dit 

hoofdstuk neem ik me voor het semantische veld van de begrenzing (delimitatie) te 

bestuderen, dat deel uitmaakt van het domein van de geografie, waarvan de metataal 

de wiskundige  taal van de meetkunde  (geometrie)  is. Voor de  Italiaanse versie van 
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dit artikel heb ik de veldnaam delimitatie gekozen, voor het Nederlands gaat het om 

grenswoorden, waarbinnen  ik me kan bezighouden met de woordgrenzen, als men 

me dit woordspelletje permitteert. Door dit woordspel wordt ook duidelijk dat het 

veld  van  de  grenswoorden  van  grotere  betekenis  is  dan  alleen  het  geografische 

domein:  de metataal  van  de  semantiek  is  erop  gebaseerd,  zoals we  bijvoorbeeld 

kunnen zien aan de terminologie voor de lidwoorden in verschillende talen: 
 

fr. article défini (< finis), it. articolo determinato (< terminus). ned. lidwoord van bepaaldheid  

(< paal), roem. articolul hotarât (< roem. hotar < hong. határ = grens). 

 

Uit semasiologisch oogpunt zijn de termen die voor dit basisbegrip gebruikt worden 

polyseem, dat wil zeggen ze zijn ook  toepasbaar op andere begrippen, die van het 

basisbegrip  zijn  afgeleid. Uit onomasiologisch oogpunt  is het basisbegrip  taalonaf‐

hankelijk en kan het uitgedrukt worden, hetzij door één enkel woord (ned. grens, du. 

Grenze, pol. granica) hetzij door een verzameling synoniemen  (eng. border, boundary, 

frontier,  fr.  frontière,  limite,  it.  frontiera,  confine,  limite,  roem.  frontiera,  limite,  hotar, 

granica). Dat is tenminste de eerste indruk die we opdoen; we moeten nog nagaan of 

misschien één van de termen dichter bij het basisbegrip ligt dan andere. 

De onomasiologische structuur van een veld is een theoretische hypothese, die 

gerechtvaardigd wordt door de resultaten die ermee kunnen worden bereikt  in een 

contrastieve beschrijving. Voorlopig laten we ons inspireren door de semasiologische 

structuur van de basisterm in een taal die voor het basisbegrip maar één term heeft.  

Dit  basisbegrip  wordt  in  verschillende  woordenboeken  verschillend  gedefi‐

nieerd.  Ik heb de  eenvoudigste versie gekozen, geïnspireerd door de definitie van 

granica  in het Russische woordenboek van Ozjegow:  ‘scheidslijn  tussen  twee  terri‐

toria’. Een territorium is een stuk land (een terrein) dat door iemand beheerst wordt. 

En zo bevat het begrip vijf onderscheidende kenmerken: 
 

1) het kenmerk dat het domein vastlegt: in de geografie. 

2) het mathematische begrip lijn (= intersectie van twee vlakken). 

3) het driewaardige kenmerk van scheiding (X scheidt Y van Z, of X scheidt tussen Y en Z). 

4) het kenmerk stuk  land  (dat een concrete  interpretatie geeft van het abstracte begrip opper‐

vlakte). 

5) het tweewaardige kenmerk beheersing (X beheerst Y). 

 

Elk van deze kenmerken kan gevarieerd worden. 

Kenmerk  1: Als het domein verandert, krijgen we  een nieuw domein, via  een 

metafoor, bijvoorbeeld in la frontiera tra vita e morte ‘de grens tussen leven en dood’ of 

il  limite personale del centimetrista  ‘de persoonlijke limiet van de honderdmeterloper’. 

Het bestaan van een grensbegrip  in de geografie  is niet  inherent aan de menselijke 

natuur  (zoals  het  begrip  lichaam  in  de  biologie,  of  het  begrip  moeder  in  de 

anthropologie), maar hangt af van een economische ontwikkeling: de overgang van 

het nomadische naar het  sedentaire  leven. Voor Dzjengis Khan bestonden  er geen 

grenzen en in de Nieuwe Wereld zagen de kolonisten een niemandsland waarop ze 
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hun  eigen  landgoederen  konden  afgrenzen.  In  andere  termen, het  betreft hier  een 

historisch bepaald domein.  

Kenmerk 2: Mathematisch gezien zijn we  in een  tweedimensionele wereld. Dit 

geeft  aanleiding  tot  twee  potentiële  uitbreidingen  van  het  begrip:  naar  de  drie‐

dimensionaliteit,  waarin  we  een  verticaal  vlak  krijgen,  inherent  aan  het  begrip 

barrière,  of  een  inhoud,  die  het  luchtruim  van  een  natie  bepaalt;  of  naar  de  een‐

dimensionaliteit, waarin we een punt krijgen, als  intersectie  tussen  twee  lijnen. Dit 

vinden we in een reeks van getallen, zoals we die zien op een thermometer.  

Als het om een lijn gaat, doet de vorm er niet toe. Zoals de wiskundige fenome‐

noloog Hans Freudenthal zegt, de meest grillige lijnen zijn mogelijk, mits ze het vlak 

in tweeën delen. Ze hoeven niet eens aansluitend te zijn: de grenzen van het huidige 

Europa sluiten de eilanden Madeira en Lampedusa  in, zoals alle boat people  ter we‐

reld weten. 

Kenmerk 3: Als in het kenmerk scheiding een van de valenties ontbreekt kunnen 

we een binnen en een buiten onderscheiden. De grens tussen Frankrijk en Duitsland 

wordt  bijvoorbeeld  de  (oost)grens  van  Frankrijk.  Het  verband  tussen  de  beide 

begrippen  lijkt  op  het  verband  tussen  een  transitief  werkwoord  en  het  overeen‐

komstige  intransitieve  werkwoord,  zoals  in  het  werkwoord  eten.  Het  betreft  de 

incorporatie  van  een  selectief  kenmerk.  Theoretisch  gezien  is  het  begrip met  het 

geïncorporeerde kenmerk af  te  leiden van het begrip waarin het bewuste kenmerk 

variabel blijft; in de diachrone werkelijkheid zien we vaak de omgekeerde weg, zoals 

wanneer het Latijnse  finis van eind van een stuk  land  il confine wordt, de uiteinden 

van twee stukken land die bij elkaar komen.  

Als we  de  virtuele  lijn  concreet willen maken  verandert  hij  normaal  in  een 

strook, die verschillende vormen kan aannemen, van de Latijnse  limes  (die een pad 

was),  tot het Sperrgebiet van  500 meter  langs de Nederlandse Oostgrens  tijdens de 

Tweede Wereldoorlog, en  tot de niemandslanden, waarvan de beroemdste wel dat 

van PanMoenDzjon  is  (dat een ecologisch paradijs  is geworden),1 en  tot  territoriale 

wateren van 12  tot 200 kilometer uit de kust.  In het moderne  leven zijn er  interes‐

sante varianten opgetreden, waarin bijvoorbeeld Nederland kan grenzen aan Ghana, 

zoals bewezen wordt door een recent voorval van een uitgewezen Ghanees die niet 

in Accra werd toegelaten: zo fungeerde het vliegtuig als niemandsland tussen beide 

landen. 

Kenmerk 4: In  het kenmerk stuk land kan men ook uitbreidingen van het begrip 

vinden, bijvoorbeeld wanneer het  land aan water grenst. Bovendien zijn er virtuele 

grenzen, zoals de lijn van 12 kilometer uit de kust en de lijnen die getrokken zijn over 

het  continentaal plat. Een  andere variabel  is  stabiliteit  tegenover mobiliteit van de 

grenzen: het Engelse woord frontier suggereert typisch de mobiliteit.  

Kenmerk 5: Wat de beheersing betreft zijn de variabelen: wie beheerst  er, hoe 

verdedigt  hij  zijn  terrein  en  met  welke  middelen  geeft  hij  de  grenzen  aan?  De 

                                                 
1  Een  paradijs  is  een  tuin,  dus  een  begrensd  oppervlak, met  als  extra  kenmerk  dat  van  de  locus 

amoenus. 
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mogelijkheden voor het eerste geval zijn: dier, mens en collectiviteit;  in het  tweede 

geval: met bek en klauwen, met wapenen of met het recht. Een  juridische verdedi‐

ging veronderstelt een hogere autoriteit: de paus  in het geval van het Verdrag van 

Tordesillas tussen Spanje en Portugal, de verschillende congressen, van Westfalen en 

Wenen tot het Berlijn van Bismarck (over de Afrikaanse grenzen) en tot Versailles en 

Trianon,  en min  of meer  gedefinieerde  entiteiten  zoals  ‘de  beschaafde wereld’, de 

‘internationale gemeenschap’ of de Verenigde Naties.  

Ontwikkelingen  van  het  basisbegrip  kunnen  op  drie  manieren  voorkomen: 

uitbreidingen  (generalisaties  en  specialisaties), metonymieën  en metaforen.  In  het 

eerste geval kan de zichtbaarheid  (saliency) van de kenmerken veranderen, worden 

sommige  kenmerken  verwijderd  of  toegevoegd  of  veranderen  de  selectieve  ken‐

merken. In geval van metonymie verandert het begrip langs associatieve weg, bij de 

metafoor  verandert  het  domein,  hetzij  via  uitbreiding,  hetzij  via  specialisatie,  ten 

opzichte van het domein van uitgang.  In dit  laatste geval krijgen we  te maken met 

vaktalen.  

 

Beschrijving van het gebruik van de termen in het moderne Italiaans 

Voor een eerste benadering van de Italiaanse grenswoorden is het handig een blik te 

werpen op de  informatie die de woordenboeken geven. In het beste geval geven ze 

definities waardoor we een onderscheid tussen de termen kunnen maken op grond 

van  aanwezige  of  afwezige  kenmerken.  Aangezien  het  Vocabolario  van  Duro  het 

meest expliciet is neem ik dat als uitgangspunt voor de discussie. Laten we eerst de 

basisbetekenissen bekijken, dat wil zeggen Duro’s betekenissen 1a en 1b van confine, 

en betekenis 1a van frontiera en limite. 
 

Confine 1a: limite di un territorio, di un terreno = grens van een territorium of een terrein. 

1b: limite di una regione geografica o di uno stato = grens van een aardrijkskundige regio of een 

staat. 

Frontiera 1a:   linea di confine (o zona di confine = striscia di territorio) in quanto ufficialmente 

delimitata  e  riconosciuta  =  grenslijn  (of  grensgebied  =  territoriumstrook) voor  zover  officiëel 

afgebakend en erkend. 

Limite 1a: confine, linea terminale o divisoria. In quanto senso poco comune e ha valore generico 

(vedi però il dominio dello sport) = grens, lijn aan het eind of als scheiding. Qua deelbetekenis 

niet erg gebruikelijk, met algemene waarde (zie echter het domein van de sport).  

 

In dit overzicht is limite de meest algemene term, die vervolgens wordt gedefinieerd 

als een lijn en zowel de betekenis van grens van als die van grens tussen omvat. maar 

in de algemene betekenis wordt het woord als verouderd beschouwd.2  In de bete‐

kenis speelt  ‘beheersing’ geen rol. Confine  is de  limite van een  territorium/terrein of 

van  een  aardrijkskundige  regio/staat.  Frontiera  betreft  een  officiële  confine, meestal 

die  van  een  staat.  Alleen  voor  frontiera  wordt  de  overgang  van  lijn  naar  streep 

vermeld.  

Het overzicht kan weergegeven worden door de volgende figuur: 

                                                 
2 Om die reden zal ik het in het schema tussen haakjes zetten. 
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              linea 

             

             

(limite)       andere niet‐grens gebruikssituaties 

             

   

               confine        andere situaties, bijv. limiti del campo sportivo 

           

     

           

frontiera   andere  situaties,  bijv.  confine  di  un  campo,  di  un 

    fondo 

 

Als dit schema klopt, kunnen we enkele voorspellingen doen: 
 

 confine  nazionale  =  frontiera  nazionale  ‘landsgrens’; maar  bij  voorkeur  uitgesloten  ?limite 

nazionale (als verouderd gebruik). 

 confine di un campo = limite di un campo ‘grens van een akker’: uitgesloten *frontiera di un 

campo. 

 limite  di  un  campo  sportivo  ‘grens  van  een  sportveld’  ;  uitgesloten  *confine  di  un  campo 

sportivo. 

 linea  ferroviaria  ‘spoorlijn;  uitgesloten  *limite  ferroviario,  *confine  ferroviario,  of  *frontiera 

ferroviaria. 

 linee della mano ‘lijnen van de hand’; uitgesloten *limiti della mano, *confini della mano. 

 

Het valt op dat in deze betekenissen de oppositie tussen grens van en grens tussen niet 

bestaat;  integendeel, voor  limite wordt expliciet het onderscheid  tussen  ‘terminale ~ 

divisoria’  vermeld.  Bovendien  lijkt  frontiera  een  functionele  connotatie  te  hebben 

(dient ter verdediging; moet verdedigd worden). 

Een tweede betekenis bestaat alleen voor  limite en confine, maar ontbreekt bij 

frontiera: dat betreft het materiale teken dat aangeeft waar zich de grens bevindt:3 
 

Limite 1b: contrassegno  (solco,  steccato,  cippo,  ecc.)  che  determina  il  confine  di  un  terreno 

‘merkteken (vore, omheining, steen, enz.) dat de grens van een terrein aangeeft’. 

Confine 2a: pietra, sbarra, steccato o altro che segna  il confine di un  terreno  ‘steen, slagboom, 

omheining of iets anders wat de grens van een terrein markeert’. 

 

Het gaat hier dus om een betekenis die van de eerste is afgeleid via metonymie. De 

‘merktekens’ van limite 1b worden gedefinieerd door het geven van voorbeelden; als 

aanvullende  bepaling  is  di  limite  niet  mogelijk,  wel  di  confine:  palo  di  confine 

                                                 
3 Zoals we zullen zien is dit gebruik zeldzaam. Mocht het voorkomen dan kan het gezien worden als 

een  reductie van  pietra  di  limite  ‘grenssteen’, vergelijk  een  soortgelijk gebruik van  limite voor  limite 

dell’area di rigore ‘strafschoplijn’. Het begrip maakt deel uit van het onomasiologische domein van de 

begrenzing, niet van de betekenis van  limite of confine. Daarentegen gaan  in het Middelnederlandse 

paal de beide betekenissen (’grens’ en ‘grensteken’) samen in hetzelfde woord.   
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‘grenspaal’,  cippo  di  confine  en  pietra  di  confine,  beide  ‘grenssteen’, muro  di  confine 

‘grensmuur’, steccato di confine ‘grenshek’. Maar hier is ook ‘di frontiera’ mogelijk. 

Betekenis  2b  van  confine  omvat  generaliserende  uitbreidingen  en metaforen. 

Een  generalisatie  treedt  op  als  het  idee  van  territorium  of  terrein  ontbreekt;4 

genoemd wordt  i  confini  della  terra  ‘de  grenzen  der  aarde’  en we  zouden  hieraan 

kunnen  toevoegen  i  confini  della  galassia  ‘de  grenzen  van  het  melkwegstelsel’. 

Verandering van het domein, dus een metafoor, hebben we in een uitdrukking als il 

confine  tra  la vita  e  la morte  ‘de grens  tussen  leven en dood’, of  il confine del giusto  e 

dell’onesto  ‘de grenzen van wat billijk en eerlijk  isʹ  (een voorbeeld dat  ik  liever ver‐

vang door  tra  il  giusto  e  l’ingiusto  ‘tussen wat  billijk  en  onbillijk  is’,  aangezien  het 

voorbeeld van Duro de incorporatie van een argument inhoudt). Bovendien lezen we 

dat passare i confini ‘de grenzen overschrijden’ (zonder nadere specificatie) mogelijk is 

maar minder gebruikelijk dan passare i limiti.  

Voor  frontiera worden  twee uitbreidingen genoemd, beide  terug  te voeren  tot 

buitenlandse modellen (1b en 1c), namelijk allereerst het Amerikaanse (new) frontier, 

vertaald  als nuova  frontiera. Deze uitdrukking krijgt de betekenis van grens  in  zijn 

mobiele  versie,  en  heeft  een  model  nuova  frontiera  di  X  gecreëerd  voor  iedere 

mogelijke spectaculaire vooruitgang. De uitdrukking komt uit een toespraak van J.F. 

Kennedy uit 1960. Het andere voorbeeld is het Franse  les frontières de, overgenomen 

als  le frontiere di (la scienza,  il sapere umano, ecc.)  ‘de grenzen van (de wetenschap, de 

menselijke kennis, enz.)’ 

Het woord  limite kent veel betekenissen. Onder 2a worden drie uitbreidingen 

genoemd die we alle drie kunnen zien als kwantitatief; deze bewegen zich dus op 

een  eendimensionele numerieke  schaal. Het  eerste daarvan wordt niet als zodanig 

herkend, want Duro zegt ‘in abstractere zin, ideale grens, hoogste niveau, waarboven 

of waaronder een bepaald verschijnsel normaal optreedt’. Onder deze tamelijk vage 

formulering  verbergen  zich  voorbeelden  als  il  limite  delle  nevi  (permanenti) 

‘sneeuwgrens/grens van de eeuwige sneeuw’,  i  limiti della vegetazione  ‘de grens van 

de plantengroei’ en il limite del bosco ‘de boomgrens’.  Het gaat hier om hoogten in de 

bergen en dus hebben we het hier over een kwantitatieve schaal  (bijvoorbeeld  in  il 

limite delle nevi  si  trova  attualmente  a 4000 metri  ‘de  sneeuwgrens bevindt zich op  ‘t 

ogenblik  op  4000  meter  hoogte’),  het  gaat  hier  om  een  punt,  dat  later  in  het 

bergoppervlak vertaald wordt als een  lijn. We hebben dus een dubbele uitbreiding: 

van  tweedimensioneel  naar  eendimensioneel,  en  daarna  opnieuw  van  eendimen‐

sioneel  naar  tweedimensioneel. Het  bewijs  voor deze dubbele  ontwikkeling  is  het 

gebruik  van  het  Italiaanse  woord  limite,  het  enige  van  de  groep  dat  de  eerste 

overgang  (van 2D naar 1D) accepteert. De richting kan van hoog naar  laag zijn  (de 

sneeuw) of omgekeerd  (het bos), wat doet vermoeden dat het hier een uitbreiding 

van het begrip scheidslijn betreft.5 

                                                 
4 Een generalisatie correspondeert met het verlies van een onderscheidend kenmerk. 
5 Dezelfde numerieke betekenis is aanwezig in het begrip ‘linea di guardia’ (peil (van het water), Duits 

‘Pegel‘), dat aangeeft hoe hoog het water van een rivier komt. Ook hier betreft het een punt op een 
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Het tweede geval (2b) is ‘de uiterste graad die iets kan bereiken’. De voorbeel‐

den zijn de limite di carico ‘belastingsgrens/limiet’ (van een voertuig, bijvoorbeeld), in 

de mechanica van de aarden de zogenaamde limiti di Attenberg ‘Attenbergse grenzen’ 

(plasticiteitsindex en vloeigrens),  il  limite di udibilità ‘hoorbaarheidsgrens’,  il  limite di 

tolleranza ‘tolerantiegrens’ en il limite di velocità ‘snelheidslimiet’ 

Het  derde  geval  (2c)  is  ‘de  ruimtelijke,  temporele  of  hoe  ook  kwantitatieve 

grens die niet kan of mag worden overschreden, of waarvan het overschrijden een 

verandering in de toestand tot gevolg heeft’.   Het duidelijkste geval is il limite di età 

‘leeftijdsgrens’.  Van  deze  betekenis  kan  de  uitdrukking  nei  limiti  di  ‘binnen  de 

grenzen van’ worden afgeleid. Deze betekenis heeft  twee specialisaties  in de sport: 

de vittoria prima del  limite  ‘overwinning doordat de tegenstander het gevecht staakt’ 

in de bokssport en de limite personale ‘persoonlijke limiet’ van een atleet.6  

 

Controle van de woordenboekinformatie 

De informatie gegeven door de woordenboeken is in de beste gevallen een systema‐

tisering van het gebruik. Dit kan drie soorten gebreken vertonen: 1) de informatie is 

incompleet of onvoldoende gesystematiseerd:  in dat geval betreft het onvolmaakt‐

heden  in de beschrijving;  2) de  informatie  is prescriptief, dat wil  zeggen  ze weer‐

spiegelt niet het werkelijke gebruik, maar het gewenste gebruik; 3) de  informatie  is 

achterhaald,  dat wil  zeggen  ze weerspiegelt  een  eerder  stadium  van  het  gebruik, 

hetzij omdat er ontwikkelingen zijn geweest sinds de tekst opgesteld is, hetzij omdat 

de  redacteuren  bepaalde  vernieuwingen  niet  hebben  herkend,  omdat  ze  niet 

vertrouwd waren met de sociale kringen waaruit deze afkomstig waren. 

In het volgende verhaal doe  ik  twee pogingen om de gegevens te controleren. 

De eerste soort controle gaat uit van de  frequentie van de woorden  in een bepaald 

corpus. Als  ik  een  hele  jaargang  van  de Corriere  della  Sera  raadpleeg  en  de  eerste 

honderd  voorkomens  van  de  bewuste woorden  analyseer,  verwacht  ik  de meeste 

gebruikssituaties van elk woord in de krantentaal gevonden te hebben, en aldus kan 

ik de semasiologische structuur van de geanalyseerde lemmata controleren. 

In de tweede soort wil  ik de voorspellingen van deze beschrijving controleren 

door  bepaalde  gebruiksmogelijkheden  in Google  na  te  vragen  en  de  resultaten  te 

analyseren. Zo kan ik bijvoorbeeld de synonymie van frontiera en confine in de bete‐

kenis  ‘landsgrens’  controleren,  door  bijvoorbeeld  de  combinaties  frontiera  orientale 

della  Francia  en  confine  orientale  della  Francia  ‘oostgrens  van  Frankrijk’  in  te  tikken. 

Deze operatie geeft 45  tegen 95 resultaten  (gecontroleerd op 23 september 2006) en 

onder  de  voorbeelden  bevindt  zich  in  beide  gevallen  een  vermelding  van  de 

Maginot‐linie.7  Bovendien  geeft  een  controle met  limite  orientale  della  Francia  geen 

                                                                                                                                                         
numerieke  schaal.  Het  is  opmerkelijk  dat  de  woordenboeken  linea  di  guardia  in  de  vreemdste 

rubrieken plaatsen. 
6 Naast deze sportbetekenissen is er ook nog de limite nel campo di gioco ‘strafschoplinie’ en de limite del 

passaggio della staffetta ‘eind van het wisselvak bij de estafette’.  
7 Linea Maginot. Let op het gebruik van het hyperoniem linea voor wat eigenlijk een frontiera is in de 

zin van een verdedigingslinie. 
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enkel resultaat. Uit deze controle concludeer  ik dat  in de basisbetekenis  frontiera en 

confine perfecte synoniemen zijn – zoals uit het voorbeeld met de Maginotlinie blijkt, 

kan niet eens het kenmerk ‘voorzien van verdedigingssystemen’ als onderscheidend 

kenmerk tussen beide woorden gezien worden – en dat in deze zin limite onmogelijk 

is. De eerste conclusie corrigeert een bewering van de woordenboeken die misschien 

te prescriptief is, de tweede bevestigt de al eerder vermelde uitsluiting van het type 

‘landsgrens’ voor limite.  

Bij deze controle gebruik ik Google als bewijs voor het al of niet bestaan van een 

combinatie. Dit bewijs is alleen maar mogelijk indien de combinatie betrekkelijk alge‐

meen is, dat wil zeggen dat de onderdelen niet te gezocht zijn, en de combinaties niet 

te lang. Als ik il confine orientale della Thailanda intik krijg ik geen resultaten, omdat de 

contekst niet genoeg voor de hand  ligt; als  ik  il  confine  orientale  storico della Francia 

intik krijg ik geen resultaten omdat de combinatie teveel elementen bevat. 

 

Huidig gebruik van frontiera8 

De eerste betekenis van  frontiera (frontiera 1) is goed te herkennen. De belangrijkste 

elementen  die  in  de  woordenboekdefinities  voorkomen  zijn  de  scheiding  tussen 

staten  en  het  officiële  karakter  (ze worden  vastgelegd,  of  opgeheven,  vaak  in  een 

verdrag).  Veel  woordenboeken  benadrukken  de  militaire  of  douanebetekenis,  en 

geven dan vaak het voorbeeld valico di frontiera ‘grensovergang’. Er zijn verschillende 

combinaties  met  een  werkwoord  in  de  zin  van  ‘overschrijden’  (passare,  varcare, 

valicare,  superare)  en  in  verschillende  gevallen  fungeert  di  frontiera  als  bijvoeglijke 

bepaling. 

Op de 100 gevallen van de CdS behoren er 64 tot dit gebruik. Het woord wordt 

zowel in het enkelvoud als in het meervoud gebruikt; kennelijk gaat een individu de 

grens over, maar een staat kan zijn grenzen sluiten.9 In 15 gevallen  is het woord het 

lijdend voorwerp van  een werkwoord  (plus  twee gevallen met het deverbale  zelf‐

standige  naamwoord  riapertura  delle  frontiere  ‘heropening  van  de  grenzen’);  de 

gebruikte werkwoorden zijn varcare (2), valicare (1), attraversare (2) en passare (1) voor 

een beweging van het ene land naar het andere, in één geval is de beweging partiëel, 

met raggiungere  ‘bereiken’. De autoriteit van de staat manifesteert zich met chiudere 

’sluiten’  (3)  en  (ri)aprire  ‘(her)openen  (5,  met  de  substantieven  erbij  gerekend); 

uiteraard heeft die handeling tot doel de grenzen te verdedigen (difendere le frontiere) 

(1).  In het gegeven voorbeeld wordt geklaagd dat  l’Italia non difenda  le  sue  frontiere. 

Degenen die de grenzen willen overschrijden zijn mensen, maar het kan ook koop‐

waar betreffen: l’Europa chiuse le frontiere al manzo britannico ‘Europa heeft de grenzen 

gesloten voor het Britse rundvlees’  (CdS 25.10.96, p. 9) en Eltsin chiude  le  frontiere ai 

                                                 
8  In  de  rest  van  dit  hoofdstuk  laat  ik  de  nummering  van  Duro  vallen  en  voer  ik  een  nieuwe 

nummering in. 
9 De tegenstelling tussen enkel‐ en meervoud komt in de woordenboeken niet ter sprake. Toch kan ze 

een variabel in het gebruik zijn. In het Nederlands zeggen we over de grens zetten, maar in het WNT, 

waarvan het artikel over grens uit het midden van de 19e eeuw dateert, is de uitdrukking nog over de 

grenzen zetten. 
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liquori stranieri ‘Jeltsin sluit de grenzen voor buitenlandse sterke drank’ (CdS 28.10.96, 

p. 22). Ook de  literatuur of de muziek kan de grenzen overschrijden  (attraversare  le 

frontiere). Bij de militaire waarde hoort het gebruik van controllo delle (of alle) frontiere 

‘beheersing van de grenzen/controle aan de grenzen’. 

De uitdrukking di frontiera komt 11 keer voor. Hier vinden we opnieuw controllo 

di  frontiera  ‘grenscontrole’,  ditmaal  zonder  lidwoord,  en  vervolgens  5x  polizia  di 

frontiera ‘grenspolitie’, een keer militi di frontiera ‘grenssoldaten’, en er zijn ook agenti 

della  frontiera  (1).  De  situatie  wordt  ernstiger  met  scontri  e  dispettucci  di  frontiera 

‘grensincidenten en ‐plagerijtjes’. Er is maar één voorbeeld met de valichi di frontiera 

uit de woordenboeken, en  tot  slot wordt er gesproken over  aree di  frontiera  ‘grens‐

gebieden’; overigens komen we ook bar ed esercizi pubblici a ridosso della frontiera tegen 

(‘bars en openbare gelegenheden aan de grens’).  

Het gebruikte voorzetsel is a: alla frontiera  ‘aan de grens’ (10) of alle frontiere ‘aan 

de  grenzen’  (3).  Daar  houdt  men  de  mensen  aan  of  arresteert  men  ze;  anderen 

worden daarheen begeleid. De frontiera wordt van binnen uit bekeken: oltre frontiera 

‘over de grens’  (5) betekent altijd  ‘in het buitenland’. Ook paus  Johannes Paulus  II 

zegt  in een  interview: per  la prima volta uscivo dalle  frontiere della mia patria  ‘voor het 

eerst kwam ik buiten de grenzen van mijn vaderland’ (CdS 11.11.96). Velen dromen 

van  een wereld  senza  frontiere  ‘zonder  grenzen’  (3);  in  het  Europa  van  Schengen 

wordt  dan  ook  gesproken  van  een  abolizione  delle  frontiere  ‘afschaffing  van  de 

grenzen’.  

De betekenis  frontiera 1  is heel gemakkelijk  te herkennen; er zijn maar weinig 

gevallen  van  betekenisuitbreiding  die  de  grenzen  ervan  overschrijden. Dat  is  het 

geval wanneer de politieke schermutselingen nog niet opgelost zijn, zoals wanneer er 

gesproken  wordt  van  de  frontiere  elastiche  che  tendono  ad  allargarsi  fino  all’Umbria 

‘rekbare grenzen die de neiging hebben zich uit te breiden tot aan Umbrië’; uiteraard 

gaat het hier over de virtuele staat Padanië. In één enkel geval heeft het publiek dat 

van goede jazzmuziek houdt de frontiere della città ‘grenzen van de stad’ ontdekt; het 

is niet toevallig dat dit geval een culturele aangelegenheid betreft. 

Naast deze vaste grens bestaat er een heel ander dynamisch begrip (frontiera 2). 

Zoals  het woordenboek  van  Duro  uitgebreid  uitlegt  is  dit  een  semantische  leen‐

vertaling uit het Amerikaanse Engels, die een dun bevolkte streek aanduidt die nog 

maar kort geleden gekoloniseerd is, in direct contact met de nog niet gekoloniseerde 

gebieden, en dus een uitgangspunt voor koloniale expansie. Het mobiele aspect en 

de drang naar  avontuur die de  connotatie van deze betekenis uitmaken  zijn over‐

genomen door Kennedy (Los Angeles, 15 juli 1960) in de vorm New Frontier, onmid‐

dellijk vertaald als nuova  frontiera: we vinden die uitdrukking al  in de Parole nuove 

van Migliorini (1963).  

Deze uitdrukking heeft een groot succes gehad.  In ons materiaal hebben we 9 

gevallen, 8 in het meervoud en een in het enkelvoud. In een geval is er een duidelijke 

associatie met Kennedy: le menti migliori e più brillanti delle nuove frontiere ‘de beste en 

briljantste  geesten  van  de  nieuwe  grenzen’,  dat wil  dus  zeggen:  the  best  and  the 

brightest, en in twee gevallen wordt er betreurd dat er geen nuove frontiere meer zijn. 
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In de overige gevallen hebben we een metafoor die toegepast kan worden op iedere 

spectaculaire ontwikkeling, vooral  in het domein van de  techniek. Zo  in het voor‐

beeld  in het enkelvoud: Qual  è  la nuova  frontiera dei motori Fiat?  ‘Wat  is de nieuwe 

grens  van  de  Fiat‐motoren?’  (CdS  05.12.96,  p.  3). Drie  gevallen  zijn  op  de  een  of 

andere  manier  verbonden  met  de  computer,  een  geval  betreft  een  congres 

Schizofrenia, nuove  frontiere  ‘nieuwe wegen  in de schizofrenie’ en één geval  laat zien 

dat ook de criminelen deel hebben aan de vooruitgang: La banca del  futuro: in orbita. 

Nuove  frontiere  off‐shore:  sportelli  nello  spazio  per  aggirare  le  leggi  ‘De  bank  van  de 

toekomst: in een baan om de aarde. Nieuwe grenzen off‐shore: loketten in de ruimte 

om de wetten te omzeilen’ (CdS 15.10.96, p. 24). 

Aangezien de metafoor het domein verandert  (bijvoorbeeld van de geografie 

naar de  techniek) zijn we hier getuige van het ontstaan van een nieuwe betekenis: 

een geslaagde formule vertoont een wildgroei en na een poosje schiet de constructie 

wortel. Zoals te verwachten was, wordt deze dynamiek niet vermeld door de woor‐

denboeken. 

Ook voor de oude  leenvertaling, zonder  ‘nuova’, heb  ik drie voorbeelden ge‐

vonden, maar die zijn alle drie verbonden met de Nieuwe Wereld, zoals de passage 

waarin het gaat over het herintroduceren van wolven in Canada: la frontiera rifiorisce, 

e  con  essa  la  cultura  pellerossa  ‘de  frontier  komt  weer  tot  bloei,  en  met  haar  de 

indianencultuur’ (CdS 01.12.96, p. 10). Ik leid hieruit af dat betekenis frontiera 2 alleen 

maar in combinatie met ‘nuova’ productief is. 

Voor betekenis frontiera 3 zegt Duro ‘Lijn die verschillende milieu’s, situaties of 

opvattingen  duidelijk  van  elkaar  scheidt,  in  sommige  gevallen  bedoeld  als  vaste, 

ondoordringbare grens (confine!), in andere als grens die verplaatst of gewijzigd kan 

worden, vooral  in voorwaartse  richting’. Het komt mij voor dat we hier  te maken 

hebben met twee verschillende betekenissen, de statische, als metafoor van  frontiera 

1, de andere als nieuwe betekenis,  een  leenvertaling uit het Frans, zoals ook Duro 

zegt: ‘in dit gebruik vervangt de term, meestal in het meervoud, naar voorbeeld van 

het  Franse  frontière,  andere meer  traditionele  termen  zoals  confine  of  limite’.  Ik  zal 

deze betekenis frontiera 4 noemen. 

Dit gezegd zijnde, is het toch moeilijk om duidelijke gevallen van frontiera 3 te 

vinden. Eén geval  is  een  citaat over de Sissi‐film: de prinses wordt gezien  als  een 

giovane Narciso,  aggrappata  alla  frontiera  della  pubertà  ‘een  jonge Narcissus,  die  zich 

vastklemt aan de grens van de puberteit’  (CdS 30.12.96, p. 13). Hier gaat het om de 

scheidslijn tussen twee leeftijden. We zien de metafoor in actie in het volgende voor‐

beeld:  Corso  Vittorio  Emanuele  sbocca  in  San  Babila,  un’altra  piazza  sotto  chiave,  im‐

pacchettata, avvolta  in  teli di plastica. Sembra una  sorta di  frontiera  invisibile, una  impal‐

pabile linea di demarcazione ‘Corso Vittorio Emanuele komt uit op San Babila, ook zo’n 

plein op slot,  ingepakt en gehuld  in plastic doeken. Het  lijkt wel een soort onzicht‐
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bare grens, een onaanraakbare demarcatielijn.10 Ook  in Paradossalmente,  la solidarietà 

del  “Club  degli  ex”  abbatte  tutte  le  frontiere  di  partito  ‘Vreemd  genoeg  sloopt  de 

solidariteit van de “Club van de exen (ministers of fractieleiders)” alle partijgrenzen’ 

(CdS 13.11.96, p. 12) hebben we een duidelijk geval van een metafoor. In totaal vind 

ik 5 gevallen van frontiera 3 en 7 van frontiera 4. Deze laatste betekenis komt voor in 

twee constructies;  la  frontiera di X en  l’X di  frontiera. In beide gevallen betreft het de 

meest gevorderde fase ergens van. Ik heb twee parallelle voorbeelden gevonden; quei 

pochi  temerari  che  si  ostinano  a  lavorare  sulle  frontiere  della  biologia  o  della  fisica  ‘dat 

handjevol dapperen dat hardnekkig doorwerkt  aan de grenzen van de biologie of 

van de natuurkunde’ (CdS 21.10.96, p. 27) en parlare con disinvoltura il linguaggio della 

Fisica di frontiera ‘onbevangen de taal van de natuurkunde aan de frontlinie spreken’ 

(CdS  11.12.96,  p.  16).  In  een  ander  voorbeeld  wordt  verklaard  dat  de  Zes 

pianostukken  op.  118  quella  frontiera  del  pianismo  brahmsiano  ‘dat  uiterste  van  de 

pianokunst van Brahms’ zijn  (CdS 12.12.96, p. 33), er  is  la  frontiera dell’home banking 

‘de verworvenheid van het thuisbankieren’ en een uitgever impegnato alla frontiera del 

movimento moderno ‘die zich inzet aan de grens van het modernisme’. En als er sprake 

is  van  due  preti  di  frontiera  is  het  duidelijk  dat  deze  paters  boven  het  maaiveld 

uitkomen. 

Tenslotte hebben we nog een leenvertaling uit het Frans, die ook erg productief 

is  geworden. Deze  betreft de humanitaire  organisatie  van de Medici  senza  frontiere 

(Médecins  sans  frontières,  of Artsen  zonder grenzen), beroemd geworden  over de 

hele wereld. Weliswaar zou senza frontiere een mooi geval zijn van betekenis frontiera 

1, in de zin van in de hele wereld opererend zonder hindernissen (we hebben eerder 

al  een  paar  gevallen  gevonden  van  senza  frontiere),  als  niet  juist  deze  combinatie 

productief was geworden, waarbij Medici vervangen kan worden door allerlei zelf‐

standige naamwoorden waarin dezelfde generositeit weerklinkt. In de 12 gevonden 

gevallen  hebben  er  7  betrekking  op  de Artsen,  verder  hebben we  Solidarietà  senza 

frontiere  ‘solidariteit  zonder  grenzen’,  bambini  senza  frontiere  ‘kinderen  zonder 

grenzen’, giochi senza frontiere ‘spelen zonder grenzen’, en twee gevallen van tv senza 

frontiere. Om die reden onderscheid ik hier een nieuwe betekenis frontiera 5. 

Samenvattend kunnen we de betekenis van het woord frontiera kenschetsen als 

een vrij precieze basisbetekenis van politieke aard, die de lijn aanduidt die staten van 

elkaar  scheidt,  met  metaforische  uitbreidingen  waarin  het  geografisch  domein 

verandert  in  een  ander  domein. Daarnaast  hebben we  een  recente  creativiteit  op 

grond van enkele leenvertalingen, die het oude kader verstoort, de Amerikaanse New 

Frontier, de frontières de la science of de science de frontière en de Médecins sans frontières. 

Al deze creativiteit  is geconcentreerd op enkele precies  te omschrijven constructies; 

eerder dan nieuwe betekenissen van  frontiera hebben we hier productieve construc‐

ties met frontiera. 

                                                 
10 De  vergelijking wordt  expliciet  uitgedrukt, met  ‘lijkt’  en  ‘een  soort’  en  er wordt  in  dit  sneeuw‐

landschap  naar  een  uitdrukking  gezocht:  linea  di  demarcazione  =  frontiera.  Vandaar  dat  ik  het  een 

metafoor in actie noem.  
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De geschiedenis van frontiera 

Het woord  frontiera  is  ontstaan  als  de  substantivering  van  een  adjectief,  dat  zelf 

afgeleid is van fronte ‘voorhoofd’, in de metaforische betekenis van ‘voorste gedeelte’ 

(de metafoor is HET LEGER IS EEN LICHAAM). Dezelfde metafoor zien we in actie in het 

citaat  van  Berni,  dat  voorkomt  in  het  historische woordenboek  van  Battaglia,  en 

waarin zowel het begrip voorhoofd als het begrip borst geactiveerd worden: 
 

quando insieme s’incontran le schiere 

e l’una e l’altra di petto si danno 

mal va per quei che sono a le frontiere. 

‘wanneer de scharen elkaar ontmoeten 

en beide elkaar de borst toekeren (d.w.z. elkaar frontaal aanvallen) 

loopt het slecht af voor degenen die zich in de voorste gelederen bevinden’. 

 

Als substantief is het de verkorting van een combinatie substantief + adjectief. Als de 

frontiera geconstrueerd  is als  een  lijn, dan was die  combinatie  linea  frontiera; als de 

frontiera een stad is die het achterland tegen de vijand moet verdedigen, dan was de 

combinatie città frontiera. Er is niets wat een hiërarchie vestigt tussen beide reducties, 

de betekenissen van linea, città (of ook zona) waar het front zich bevindt kunnen best 

gelijktijdig  aanwezig  zijn  geweest  en  parallelle  reducties  vertegenwoordigen.  De 

veronderstelde ontwikkeling  linea   città kan best een  terugredenering zijn vanuit 
het heden, waarin de betekenis ‘stad’ weggevallen is.11 

Uit  formeel  oogpunt  zijn  het  Spaanse  frontera  en  het  Franse  frontière  keurige 

etymologische afleidingen, maar het Italiaanse frontiera kan niet anders zijn dan een 

ontlening aan het Frans: de etymologische vorm zou *frontaia zijn geweest. De oudste 

attestaties, onder de  laat‐Latijnse vormen  frontaria en  fronteria, komen uit Spanje en 

suggereren  een verband met de Reconquista: het niemandsland  tussen de Christe‐

lijke koninkrijken en de islamitische Hispania kan de Frontera par excellence geweest 

zijn.12  

De  figuurlijke  betekenis  (uiterste  grens;  scheidslijn)  is  van  veel  later,  zie  de 

citaten in de Battaglia: 
 

camminare lungo le frontiere della onestà, senza mai sconfinarle (Guerrazzi, midden 19e eeuw) 

‘langs de grenzen van het fatsoen lopen zonder die ooit te overschrijden’ 

una frontiera tra generazioni (Alvaro, eerste helft 20e eeuw) ‘een generatiegrens’ 

 

Deze ontwikkeling veronderstelt een specialisatie van  frontiera  in de zin van  ‘linea’ 

(overgang van  frontiera 1 naar  frontiera 3).  In de 18e eeuw heeft Pietro Chiari een 

synonymie tussen frontiere en confini: 
 

                                                 
11  In  ieder  geval  geeft  in  Jérez  de  la  Frontera,  de  stad  van  de  Spaanse Reconquista  van  1264,  het 

voorzetsel ‘de’ aan dat Frontera hier het gebied is, niet de stad, anders zou er Jérez la Frontera gestaan 

hebben. 
12 Deze hypothese vestigt een analogie tussen de Spaanse Frontera en de Amerikaane Frontier; het zijn 

beide bewegende zones. Zie voor de citaten het woordenboek van Ducange. 
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Nostro scorno ch’abbia così vicini 

del vizio alle frontiere Virtude i suoi confini13 

 

Voor  frontiera  onderscheidt  de  Battaglia  vier  betekenissen,  drie  technische  toepas‐

singen, een aantal zegswijzen en een spreekwoord. Laten we hier bekijken wat het 

woordenboek van de betekenissen  zegt. De  eerste betekenis wordt  als volgt gede‐

finieerd: 
 

Linea di confine di uno Stato che ne segna il limite di sovranità territoriale (e, anche, limite che 

divide due circoscrizioni amministrative o, per estens., due regioni geograficamente o cultural‐

mente diverse), – In senso generico: fascia di territorio situata lungo tale linea. 

‘Grenslijn (confine) van een staat die er de limiet van territoriale soevereiniteit van aangeeft (en 

ook,  grens  (limite) die  twee  administratieve  gebieden  verdeelt  of,  uitbr.,  twee  geografisch  of 

cultureel verschillende gebieden). In algemene zin: strook land gelegen langs een dergelijke lijn. 

 

In de definitie worden de  termen  linea,  limite en confine genoemd, wordt het begrip 

Stato gespecificeerd en het begrip beheersing  (territoriale soevereiniteit), de uitbrei‐

ding [+staat]  [–staat] wordt uitgelegd en ook de overgang van ideale meetkundige 

betekenis naar concrete vertaling daarvan: linea  striscia, d.w.z. ‘strook land’.  

De tweede betekenis, afgeleid van de eerste bij wijze van uitbreiding, luidt: 
 

Rocca, fortezza o città situata a difesa e a protezione dei confini di uno Stato 

Burcht, vesting of  stad die zo gelegen  is dat hij de grenzen van een  staat kan verdedigen en 

beschermen. 

 

Zoals  ik al gezegd heb, heb  ik  in dit geval mijn  twijfel over het begrip uitbreiding. 

Als  2  van  1  afhing  zouden we  een  tussenfase moeten  aannemen  van  ‘grensstad’. 

Maar ik vermoed dat deze betekenis rechtstreeks van het adjectief is afgeleid. In het 

huidige Italiaans lijkt deze betekenis verdwenen te zijn. Een citaat uit Buzzati (mid‐

den 20e eeuw), opgenomen  in de Battaglia, moet een verwijzing zijn naar de oude 

betekenis bij wijze van couleur locale. 

De derde betekenis, die antico ‘oud’ wordt genoemd, is: 
 

Prima fila di uno schieramento di battaglia, avanguardia di un esercito 

Eerste gelid van een slagorde; voorste linie van een leger 

 

Dit gebruik vinden we voor het laatst in de 17e eeuw. Het gebruik van frontiera (re‐

ductie van regione frontiera?) naast fronte moet samenhangen met de afmetingen: het 

gaat om een uitgebreid front. 

De vierde betekenis, niet ruimtelijk, wordt als volgt gedefinieerd: 
 

Figur. Limite estremo, linea di distinzione, di separazione 

Uiterste limiet, scheidslijn. 

                                                 
13 Lees: Virtude ha  i suoi confini vicini alle frontiere del Vizio  ‘de Deugd heeft zijn grenzen (confini) 

vlak bij de grenzen (frontiere) van de Ondeugd’. Kennelijk was er in de morele ruimte een niemands‐

land tussen ondeugd en deugd. 
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De definitie geldt zowel voor de scheidslijn als voor de eindlijn, alleen suggereren de 

voorbeelden eerder de eerste keus. 

Als we de voorkomens van frontiera in de LIZ (het electronische corpus van de 

Italiaanse  literatuur van Zanichelli) onderzoeken zien we dat het woord het meest 

frequent  is  bij  de  historici,  zoals  te  verwachten was. We  vinden  citaten  vanaf  de 

Villani’s (14e eeuw). Enkele voorbeelden: 

lijn: 
 

la città di Cambragio alla frontiera del reame di Francia 

‘de stad Kamerijk aan de grens van het Franse koninkrijk’ 

alle nostre marine e frontiere ‘aan onze kustlijnen en grenslijnen’14 

I  Fiamminghi  […]  per  comune  vennero  tutti  a  piede  a  le  frontiere di  Fiandra,  e  puosonsi  a 

campo in sul poggio di Cassello per contradiare il re di Francia che non entrasse in loro paese. 

’De Vlamingen  […]  kwamen  allen  stadsgewijs  te  voet  naar  de  grenzen  van Vlaanderen,  en 

richtten een kamp op op de heuvel van Cassel om te verhinderen dat de koning van Frankrijk 

hun land binnenviel’. 

 

zone: 
 

Il re di Scozia con suo  isforzo  [..] venne  in su  l’Inghilterra, e  tutte  le  frontiere de’ suoi confini 

guaste15 

‘de koning van Schotland kwam met zijn legermacht af op Engeland en alle verwoeste frontiere 

[steden of landstreken] aan zijn grenzenʹ. 

 

Het gebied of de  linie die als  frontiera dient  tegen de vijand moet versterkt worden 

met  soldaten;  in  dat  geval  is  de waarde  van  frontiera  ‘versterkte  plaats  langs  de 

grens’: 
 

La frontiera di Valdarno fu fornita di cavalieri e di fanti 

‘de grensstrook van Valdarno werd voorzien van ruiters en voetvolk’ 

fornire le castella delle frontiere 

‘de burchten van de grensstrook [van soldaten] voorzienʹ  

fornì le terre e le frontiere di gente d’armi 

‘hij voorzag de steden en de vestingen van soldaten’ 

lasciogli [ai Tempieri] il soldano tutto il reame di Jerusalem, salvo il castello chiamato il Craito 

di Monreale, e più altre castella fortissime alla frontiera, e erano la chiave e l‘entrata del reame 

‘de sultan gaf hun [de Tempeliers] het hele koninkrijk Jerusalem in handen, behalve de burcht 

genaamd il Craito di Monreale, en veel andere sterke burchten aan de grens, en deze waren de 

sleutel en de toegang tot het rijkʹ. 

 

Frontiera kan ook het voorste deel van het leger zijn: 
 

si partirono del campo e tornaronsi indietro ciascuno alla sua frontiera 

‘ze vertrokken van het veld en keerden elk terug naar hun voorste linie’ 

                                                 
14 Marina is natuurlijk ook een reductie van linea marina. 
15 Le  frontiere  dei  suoi  confini  zijn hetzelfde  als  straks  le  castella  delle  sue  frontiere, namelijk de grens‐

steden. 
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E per rendere al Comune le ‘nsegne, colla gente ordinata come l’avea a campo tenuta nella 

prima frontiera misse i balestrieri e gente appiè 

‘En om de Comune zijn vaandels terug te geven, met de mensen in de slagorde zoals hij ze te 

velde had gehad plaatste hij de boogschutters en het voetvolk in de eerste linie/frontlijn’. 

 

Verder kan een stad omringd zijn door frontiere, dat wil zeggen door een stadsmuur: 
 

le frontiere di levante della città ‘de oostermuren van de stad’ 

 

Als we  deze  voorbeelden willen  verklaren  kunnen we  de  volgende  situatie  aan‐

nemen. 

Het uitgangspunt is steeds de metafoor die het leger ziet als een lichaam dat een 

voorhoofd en een staart heeft, dus hetzij de voorhoede van het leger, of eenvoudig‐

weg  het  gedeelte  dat  voorop  loopt,  waar  ze  in  het  voorbeeld  de  boogschutters 

hebben  opgesteld,  hetzij  het  gedeelte  dat  de  vijand  het  hoofd  biedt  (Italiaans: 

affronta). 

Vandaar  komen we  uit  op  een min  of meer  vast  gebied  tussen  twee  tegen‐

standers, dat verdedigd moet worden. Die verdediging wordt uitgevoerd met ver‐

sterkte plaatsen waarin soldaten gelegerd worden. Het onderscheid  tussen beide  is 

tamelijk vaag: in het voorbeeld van de koning van Schotland weten we niet goed of 

de  aarde  verschroeid werd  of  dat  de  burchten werden  verwoest;  beide  operaties 

hebben tot doel de vijand op een afstand te houden. 

In  enkele  precieze  gevallen  betreft  het  echte  grenzen,  bijvoorbeeld  tussen  de 

verschillende Toscaanse steden, die burchten gebouwd hebben om aan weerszijden 

de grenzen te bewaken, of tussen het koninkrijk Frankrijk en het graafschap Vlaan‐

deren; hier is Cassel een grensstad, die de Vlamingen verdedigen door de doortocht 

boven op de heuvel te blokkeren.16 

De situatie blijft ongewijzigd in de volgende eeuwen. De grensstad vinden we 

in de Gerusalemme Liberata van Torquato Tasso  (16e eeuw), voor wie Gaza de  ‘città 

frontiera’  is  van  de  koning  van  Egypte.  In  de  verhandeling  van  Algarotti  over 

Rusland  (18e  eeuw)  zien  we  frontiere  van  verschillende  mate  van  stabiliteit:  zo 

spreekt hij over Riga, capitale della Livonia e da questa banda frontiera dell’imperio ‘Riga, 

hoofdstad van Lijfland en aan deze kant grensstad van het tsarenrijk’, maar ook van 

Ucrania, frontiera de’ Tartari e de’ Turchi ‘Oekrania, grensgebied van de Tartaren en de 

Turken’, eerder een immens niemandsland, waarover de heerschappij nog niet defi‐

nitief gevestigd was. Ook de Limes van de Romeinen was voor hem een frontiera: 
 

gli Unni, che dalle viscere della Tartaria inondarono quella frontiera dell’imperio Greco 

‘de Hunnen, die vanuit de ingewanden van Tartarije deze grenslijn van het Griekse imperium 

overstroomden’. 

 

                                                 
16 Mont Cassel  is  de  hoogste  heuvel  van Vlaanderen  (tegenwoordig  het  département  du Nord  in 

Frankrijk); de stad Cassel (= castellum) ligt op de top van de heuvel. 
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Trouwens ook Machiavelli spreekt in de Arte della Guerra (Krijgskunst) over tenere (gli 

eserciti) alle frontiere dell’Imperio ‘(de legers) aan de grenzen van het Rijk houden’. De 

betekenis  van  ‘stadsmuur’  is uiteraard  verdwenen met de  nieuwe  ontwikkelingen 

van de krijgskunst. Maar de betekenis ‘front’ is nog altijd levend, vgl.: 
 

Il grosso dell’esercito va alto verso la frontiera del nemico 

‘Het gros van het leger gaat recht op het front van de vijand af’. 

quegli onori che alle frontiere si accordano (Goldoni)  

‘die eer die aan het front verkregen wordt’ 

 

De 19e eeuw ziet de ontwikkeling van de moderne staat met zijn bureaucratieën, ook 

aan de grenzen. Zo ontstaat de uitdrukking dogana di  frontiera  ‘grensdouane’  (later 

gereduceerd  tot  ‘dogana’  zonder meer);  trouwens, we  vinden  al  in  het  Leven  van 

Alfieri (1803): 
 

attese le severe persequizioni che si fanno alle dogane di frontiera all’uscire di Spagna 

‘hij wachtte de strenge  fouilleringen af die men uitvoert aan de grensdouanes bij het verlaten 

van Spanje’. 

 

Zie ook: 

 
Ricevitore di una piccola dogana di frontiera (Fogazzaro, 2e helft 19e eeuw) 

’ontvanger van een kleine grensdouanepost.’ 

 

Tegelijk met de douanebeambten komen de stropers (contrabbandieri) op. Al in de 16e 

eeuw  had  Tommaso  Garzoni  een  vertoog  geschreven:  De’  daziari  o  gabellieri  o 

doganieri, e de’ portonari o passaporti, e de’ contrabandieri o sfrosatori di daci.17 Maar pas in 

de 19e eeuw krijgen ze een Romantisch aureool en voeren ze een hardnekkige strijd 

met de guardia di  finanza  (dat  is wel een 19e eeuwse uitdrukking). Bij Oriani  (begin 

20e  eeuw)  vinden  we  een  citaat  waarin  confine  tegenover  frontiera  staat  en  de 

contrabbandieri metaforische stropers worden, als hij spreekt over het tsarenrijk: 
 

Cresciuto  ai  confini  della  vera  Europa  poté,  esercitando  una  specie  di  contrabbanda  sulle 

frontiere, impadronirsi di qualche idea. 

‘Groot geworden aan de grenzen van het echte Europa kon het door een soort contrabande aan 

de grenzen uit te voeren, zich meester maken van een paar ideeën’. 

 

Het is duidelijk dat de confini abstracter zijn, maar dat daarentegen de frontiere over‐

schreden worden  door  stropers.  Ook  het  tijdschrift  Il  Conciliatore  (ca.  1820)  zegt, 

sprekend  over  de  Napoleontische  periode,  dat  si  chiudono  le  frontiere  ad  ogni 

importazione estera ‘men sluit de grenzen voor iedere import uit het buitenland’. 

Een persoonlijke uitbreiding vinden we in de Promessi Sposi van Manzoni: 

                                                 
17 De eerste drie woorden zijn locale benamingen van de douaneambtenaren, de portonari en passaporti 

zijn  hun  tegenhangers  in  de  haven.  Cortelazzo/Zolli  legt  uit  dat  de  contrabbandieri  uit  de  Veneto 

komen (al in de 13e eeuw), terwijl de frodatori Toscaners zijn 
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Renzo,  che  faceva  un  po’  da  battistrada,  un  po’  da  scorta,  era  arrivato  colla  carrozza,  poté 

collocarsi in una di quelle due frontiere di benevoli, che facevano ad un tempo ale alla carrozza 

e argine alle due onde prementi di popolo. 

‘Renzo, die zo’n beetje als wegbereider dienst deed en een beetje als escorte, was met de koets 

meegekomen,  en nu  kon hij plaats nemen  in  een van de  beide hagen van welwillenden die 

tegelijk flanken waren voor de koets en een dam voor de oprukkende golven van het volk’. 

 

Manzoni gebruikt hier een dubbele metafoor; de eerste is waarschijnlijk afgeleid van 

het idee van frontgebied tussen twee legers, de tweede daarentegen van het idee van 

een dam die het land beschermt tegen de rivieren.18 

Het eerste  citaat  in de LIZ waar we de metaforische uitbreiding vinden  is dat 

van Fogazzaro: 
 

un ambiente nuovo per  lei,  […] gaio dentro  le  frontiere severamente custodite della morale e 

dell’ortodossia cattolica. 

‘een nieuwe omgeving voor haar, […] vrolijk binnen de streng bewaakte grenzen van de moraal 

en de katholieke orthodoxie’. 

 

Ondanks het citaat van Pietro Chiari, dat ik eerder genoemd heb, is de metaforische 

uitbreiding eerder verbonden met de 19e eeuw. 

Als we dit materiaal doorkijken kunnen we concluderen dat de huidige grond‐

betekenis  ‘staatsgrens’  de moderne  vorm  is  van  de  oorspronkelijke militaire  bete‐

kenis, wat ook de neiging tot het concrete en het militaire en douaneachtige coloriet 

van het woord verklaart,  in vergelijking met het synoniem confine. De metaforische 

betekenis is 19e‐eeuws. alle andere betekenissen zijn zeer recent en weerspiegelen de 

import van vreemde modellen in het semantische veld van de begrenzing. 

 

Het huidige gebruik van confine 

Als we de beschrijvingen in de woordenboeken bestuderen kunnen  we vier beteke‐

nissen van confine isoleren. 

De eerste  (confine 1)  is de betekenis die gedefinieerd wordt als  ‘grens van een 

territorium/een terrein‘. Hiervan kan men door specialisatie confine 2 afleiden: grens 

van een aardrijkskundige regio of een staat, een betekenis die  lijkt op de eerste van 

frontiera, maar zonder de connotatie van militair of douane die daar bij hoort. Als het 

idee van  territorium  (dat wil zeggen  terrein dat door  iemand beheerst wordt) weg‐

valt  hebben we  confine  3,  een  generalisatie  ten  opzichte  van  confine  1. Tenslotte  is 

confine 4 de metaforische betekenis, waarin de confine abstracte entiteiten van elkaar 

scheidt. 

We  zullen nu nagaan  tot welke  van deze  betekenissen  onze  eerste  100  voor‐

beelden behoren.  

Het eerste wat opvalt  is de absolute overheersing van de betekenis  ‘scheiding 

van  twee staten’. Dit betreft 52 op de 100 voorbeelden. Naast dit argument dat ge‐

                                                 
18 Betekenis 5 van de Battaglia spreekt van een arginatura di frontiera ‘een voorste dijk’ die verbonden is 

met de grote rivieren. 
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baseerd  is op de  frequentie kunnen we  en beroep doen  op het  type  abito  vicino  al 

confine, dat impliceert dat we het over de landsgrens hebben. We kunnen niet zeggen 

il ristorante è vicino al confine ‘het restaurant ligt vlak bij de grens’ als we daarmee een 

gemeentegrens bedoelen. Daarom moeten we synchroon  landsgrens als eerste bete‐

kenis aannemen, en daarvan grens van een territorium/terrein als afgeleide betekenis 

beschouwen (via een generalisatie).  

Van deze afgeleide betekenis hebben we 11 à 12 voorbeelden. Een typisch voor‐

beeld  is  ridefinire  il  confine  della  città  verso  la  campagna  ‘de  grens  van  de  stad  ten 

opzichte  van  het  platteland  anders  bepalen’  (in  een  project  voor  goedkope  volks‐

woningen), een ander voorbeeld heeft betrekking op de grenzen van het park. Veel 

voorbeelden  hebben  betrekking  op  gebieden  die  kleiner  zijn  dan  de  staat;  een 

voorbeeld dat representatief is voor alle is [il] Cadore, al confine tra Friuli e Veneto.  

De betekenis confine 3 (4 voorbeelden) bevat een citaat van Lucretius: Per il tutto 

non  c’è  confine  ’voor het  al bestaat geen  grens’  (CdS  02.09.96, p.  13),19  en de  zin  lo 

spazio  senza  confini  che per  lui  rappresenta  la  libertà  ‘de grenzenloze  ruimte, die voor 

hem de vrijheid vertegenwoordigt’ (CdS 02.09.96, p. 13). 

Confine 4 bevat de metaforen. Een perfect voorbeeld in ons materiaal is Fragili i 

confini  fra odio e amore  ‘broos zijn de grenzen tussen haat en  liefde’ (CdS 02.09.96, p. 

13),  waarin  de  emoties  geconstrueerd  worden  als  in  een  mentale  landkaart. We 

hebben  in  totaal  27  voorbeelden  van  confine  4.  Sommige  gevallen  betreffen  de 

politiek,  bijvoorbeeld  il  confine  tra  centro  destro  e  centro  sinistro  ‘de  grens  tussen 

centrum‐rechts en centrum‐links’, gegeven als voorbeeld van de frontiere abituali ‘de 

gebruikelijke grenzen’. In verschillende gevallen hebben we een confine tussen twee 

abstracte begrippen, bijvoorbeeld un’associazione a delinquere al confine tra corruzione e 

massoneria  ‘een criminele organisatie die zich op de grens van corruptie en vrijmet‐

selarij bevindt’. Maar een van beide begrippen kan ontbreken. Zoals de grens tussen 

Italië  en  Zwitserland  de  grens met  Zwitserland wordt,  als we  hem  vanuit  Italië 

bekijken, zo brengen we in Parole sincere, al confine con la tristezza ‘oprechte woorden, 

die raken aan droefheid’ een scheidslijn aan tussen oprechtheid en droefheid, waarbij 

we de  zaak van de kant van de  oprechtheid bekijken. Als  con gebruikt wordt  om 

nadruk te  leggen op de tweede pool, dan wordt di gebruikt om de eerste pool naar 

voren  te halen. Zo  is het  in  ai  confini  dell’umanità, navigando  verso  l’Albania  ‘aan de 

grenzen van de mens(elijk)heid, varend richting Albanië’. In dit citaat is het duidelijk 

dat wij aan de kant van de mens(elijk)heid staan en dat Albanië daarbuiten ligt. 

 

De geschiedenis van confine 

Het Latijn had twee vormen: confinium en confinis. Confinium is in principe het geheel 

van de fines, maar het heeft ook de waarde aangenomen van het moderne confine. De 

ontwikkeling kunnen we nalezen in de Latijnse tekst van de Bijbel (de Vulgata) die 9 

voorbeelden van confinium heeft. 

                                                 
19 Lucretius, II, 1049/50: per omne nulla est  finis. We zien hier dat het Italiaanse confine correspondeert 

met het Latijnse finis. 
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Zo  lezen we  in Jeremias 49:32 et ex omni confinio eorum adducam  interitum super 

eos  ‘ik zal hun  rampspoed van  alle kanten  laten komen’; de Lutherbijbel had  ‘von 

allen Orten her’. Maar in de meeste gevallen is confinium gewoon een synoniem van 

terminus. Twee duidelijke gevallen: Ezechiel 47:16 quae est  inter  terminum Damasci et 

confinium Emath  ‘wat  ligt er tussen de grens van Damascus en de grens van Camat’ 

beide keren  frontiera in de Italiaanse vertaling; andere vertalingen hebben tweemaal 

confine, een heeft er tweemaal territorio; bij Luther hebben we ‘das an Damaskus und 

Hamath grenzt’; en Numeri 34:9 ibuntque confinia usque ad Zephrona, et villam Enan Hi 

erunt termini in parte aquilonis (la frontiera continuerà fino a Zifron, per finire a Casar‐

Enan:  questa  sarà  la  vera  frontiera  settentrionale),  ook  de  tekst  van  Luther  heeft 

tweemaal Grenze. 

Uit deze passages blijkt duidelijk dat de overgang van  ‘begrensd  territorium’ 

naar ‘grenzen van het territorium’ in de vierde eeuw al voltooid was. Daarom is het 

Italiaanse confine semantisch gezien de voortzetting van het Latijnse confinium.  

Confinis is oorspronkelijk een adjectief: chi ha una finis comune ‘die een gemeen‐

schappelijke  grens  heeft’. Ook  dit woord  komt  in  de Vulgata  voor,  en wel  in  de 

apocriefe  boeken  (Paralipomena, Maccabeeën,  en  Baruch).  Het  heeft  drie  beteke‐

nissen:  1)  naburige  volkeren:  Arab[i]  qui  confines  sunt  Aethiopibus]  (2Par  21:16),  2) 

territorium quia intravit Demetrius confines suos (1Ma 14:2); 3) naburige steden: veniant 

confines Sion  (venite, o città vicine di Sion). Al deze drie betekenissen zijn  substan‐

tiveringen  van  het  oorspronkelijke  adjectief.  Er  is  geen  directe  semantische  conti‐

nuïteit tussen deze betekenissen en die van het Italiaanse confine. 

Fonologisch gezien zou confinium zich hebben kunnen ontwikkelen tot confino, 

door de semivocaal  i  te elimineren, waarbij het woorden volgt als  ecclesia  chiesa. 
Aangezien het Latijnse woord een neutrum  is verwachten we ofwel een vrouwelijk 

meervoud  van  het  type  le  confina,  ofwel  een  regelmatig  (mannelijk)  meervoud  i 

confini.  In  dat  laatste  geval  zou  het meervoud  identiek  zijn  aan  dat  van  confine. 

Dezelfde meervoudsvorm  zou  ook  afgeleid  kunnen worden  van  confino,  een  de‐

verbaal  substantief,  afgeleid  van  het  werkwoord  confinare  ‘grenzen’,  dus met  de 

betekenis: ‘dat wat begrenst’, of ‘het resultaat van het begrenzen’.  

Als we nu kijken naar de vormen die geattesteerd zijn in de eerste periode van 

het  Italiaans  vinden  we  een  enkelvoud  il  confine,  een  meervoud  i  confini,  een 

meervoud  le  confini  en  een meervoud  le  confine.  In  de  15e  eeuw wordt  aan  deze 

vormen  ook  een  enkelvoud  il  confino  toegevoegd.  Deze  vormen  wijzen  op  een 

etymon  confine, dat mannelijk  of  vrouwelijk  kan  zijn  en  een  regelmatig meervoud 

vormt,  maar  in  het  vrouwelijk  ook  een  onveranderlijk  meervoud  kan  hebben. 

Chronologisch gezien lijkt confino een terugvorming te zijn uit het meervoud confini. 

Een voorbeeld waaruit duidelijk blijkt hoe variabel het woord van vorm is, is Marco 

Polo,  hoofdstuk  21.2  Abbiamo  contado  de  le  confini  che  sono  d’Arminia  di  verso 

‘tramontana’ or diremo de li confini che sono di verso mezzodie e levante. ‘We hebben ver‐

teld over de grenzen van Armenië naar het Noorden, nu zullen we spreken over de 

grenzen naar het Zuiden en het Oosten’. Hier hebben we  twee verschillende meer‐

vouden in één zin. Vormvariatie vinden we echter ook in andere teksten. 
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Het huidige gebruik van limite 

Betekenis 1. Het grondbegrip, van waaruit alle andere gedefinieerd kunnen worden is 

eindlijn of scheidslijn (Garzanti, Duro), of grens‐ en demarcatielijn (DISC). Het enige 

voorbeeld dat ik in het materiaal van de CdS heb  gevonden is 
 

il cartello: limite acque sicure non segnalato (CdS 22.07.96, p. 17) 

‘ het bordje: grens veilig water niet aangegeven’ 

 

Dit  is een eindlijn, die men zou kunnen observeren vanaf het strand; daarna begint 

het onveilige water. De uitdrukking  is elliptisch voor  ‘grens van het veilige water’. 

Andere gevallen van dit gebruik vinden we in Google: 
 

 filari alberati al limite del podere 

 ‘rijen bomen aan het eind van het landgoed’ 

 si soffermano quando arrivano al limite del podere 

 ‘ze blijven staan als ze aan de rand van het landgoed komen’ 

 [l’] orto che i proprietari hanno ricavato in una parte al limite del terreno 

 ‘de moestuin die de eigenaars uitgespaard hebben in een stuk aan de rand van het terrein’ 

 sentii distintamente il grugnito dei cinghiali al limite del bosco 
 ‘ik hoorde duidelijk het geknor van de zwijnen aan de rand van het bos’ 

 

Google heeft ook voorbeelden van de scheidslijn; ik citeer de gevallen die ik gevon‐

den heb in 50 voorbeelden van limite tra (de meeste gevallen behoren tot andere ge‐

bruikssituaties): 
 

Trieste, città cerniera, limite fra Italia ed Ex‐Jugoslavia 

‘Triest, de scharnierstad, grens tussen Italië en ex‐Joegoslavië’ 

al grande fiume [sc. il Tevere], da sempre ritenuto limite fra le due popolazioni  

‘tot de grote rivier  [de Tiber], sinds mensenheugenis beschouwd als de grens  tussen de beide 

volkeren’ 

il limite fra le unità penniniche e la pianura padana. 

‘de grens tussen de Penninische berggroepen en de Po‐vlakte’ 

da  qui  segue,  volgendo  ad  ovest,  il  limite  tra  bosco  e  vigna  fino  ad  incontrare  la  strada 

comunale Dusone S.  Gregorio. 

‘hierna  volgt,  naar  het  Westen  draaiend,  de  grens  tussen  bos  en  wijngaard  tot  men  de 

gemeentestraat tussen Dusone en San Gregorio bereikt’ 

La Plaça segna il limite fra la Ciutat Vella (Città Vecchia) e gli agglomerati costruiti di recente 

verso lʹinterno del paese. 

‘La Plaça vormt de grens tussen de Ciutat Vella (Oude Stad) en de in recente  jaren gebouwde 

wijken richting binnenland’ [het betreft hier Barcelona] 

del limite fra terreno saturo dʹacqua e terreno asciutto. 

‘van de grens tussen land dat verzadigd is van water en droog land’ 

il limite naturale del bosco è in genere graduale 

‘de natuurlijke grens van het bos is over het algemeen geleidelijk’ 

tuttavia,  in  alcuni  casi,  il bosco  trova un  limite netto  ed  invalicabile  al  suo  sviluppo,  sia per 

ostacoli  naturali  (come  uno  specchio  dʹacqua,  o  un  precipizio)  che  per  effetto  dellʹazione 

dellʹuomo (unʹarea coltivata, una strada) [citaat uit Wikipedia]. 
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‘toch  vindt  het  bos  in  sommige  gevallen  een  duidelijke,  onoverschrijdbare  grens  aan  zijn 

ontwikkeling, hetzij door natuurlijke obstakels (zoals een vijver of een afgrond) hetzij als gevolg 

van menselijk handelen (een stuk bouwland, een weg) 

lʹecotono  costituito dalla  costa marina  (limite  fra  la  terraferma e  il mare) è habitat elettivo di 

specie quali i molluschi della fascia di marea 

‘het ecotoon gevormd door de zeekust  (grens  tussen het vasteland en de zee)  is het geprefe‐

reerde woongebied van soorten als de weekdieren uit het gebied van eb en vloed’ 

 

Ik  heb  met  opzet  zoveel  (14)  voorbeelden  gekozen  omdat  ze  laten  zien  wat  ze 

gemeenschappelijk hebben. In alle gevallen betreft het geografische scheidslijnen die 

we op een  landkaart zouden kunnen aanwijzen, maar  in geen van de gevallen gaat 

het om  een grens  tussen  staten: de  limite  is de  anti‐frontiera. Ook  ex‐Joegoslavië  is 

geen  staat meer,  tegenwoordig  is  het  alleen maar  een  grondgebied.  Dus  aan  de 

definitie  ‘scheidslijn  tussen  twee  terreinen’  moet  een  negatief  kenmerk  [–staat] 

toegevoegd  worden.  Dit  kenmerk  is  neutraal  tussen  scheidslijn  en  eindgrens. 

Bovendien kunnen we zeggen dat het criterium erg duidelijk  is; we hoeven niet  te 

twijfelen of een voorbeeld al of niet tot deze betekenis behoort.  

De Garzanti geeft voor deze betekenis ook een voorbeeld ‘grens van een speel‐

veld’. Onder onze voorbeelden hebben we één voorkomen, namelijk een actie van de 

voetballer Marco Branca, die als volgt is samengevat: 
 

16’ Branca sinistro dal limite, sfiora il palo (CdS 27.07.96, p. 32). 

16’ ʹBranca links van de strafschoplijn, schiet rakelings langs de doelpaalʹ. 

 

Hier  is  limite  een verkorting van  limite  dell’area  di  rigore,  een  leenvertaling van het 

Engelse  penalty  area  line. Meestal wordt dit  begrip  in de  verschillende  talen uitge‐

drukt op het niveau van de ‘lijn’, de Italiaanse vertaling is specifieker en ziet de lijn 

vanuit het doel als grens van het gebied, ook als de speler hem van de andere kant 

overschrijdt.  Omdat  dit  gebruik  van  limite  een  reductie  is  van  een  langere  uit‐

drukking hebben we hier een nieuwe betekenis, ook al is hij volkomen te verklaren 

vanuit de grondbetekenis. 

Het begrip speelveld is echter niet beperkt tot het voetbal. Het zou interessant 

zijn een onderzoek uit te voeren over alle speelvelden in verschillende sporten, met 

inbegrip van het schaakbord. Zo is in het rugby limite di meta de vertaling van ‘goal 

line’. 

De veronderstelde betekenis 2. Het resultaat is geheel negatief als we kijken naar 

de zogenaamde tweede betekenis van limite: merkteken, steen gebruikt om een grens 

aan te geven. Ik heb geen enkel voorbeeld en zelfs als we op Google zoeken vinden 

we  geen  voorbeeld  van  deze  betekenis,  die  toch  door  alle woordenboeken wordt 

gegeven. Het moet een oude betekenis zijn, die niemand ooit heeft durven schrap‐

pen, of misschien is het wel een spookbetekenis. (Duro geeft een citaat van Annibale 

Caro met deze spookbetekenis).20 Als we de combinaties uit de voorbeelden van de 

                                                 
20 Dit voorbeeld komt uit de Battaglia. Appresso/si vide un sasso, un sasso antico e grande/ch’ivi a sorte per 

limite era posto,/a spartir campi e tor  lite a’ vicini.  ‘Daarna zag men een steen, een oude grote steen/die 
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Battaglia in Google intikken krijgen we heel andere betekenissen. Zo vinden we voor 

piantare i limiti (bedoeld als ‘de grenzen neerzetten’) hooguit ‘bomen planten die als 

grens dienen’, en de limite chilometrico is niet een kilometerpaaltje, maar een snelheid‐

beperking. 

In  de  verschillende woordenboeken  vinden we  vervolgens  een  complex  van 

betekenissen, globaal gezien gerubriceerd onder de benamingen uiterste punt, meta‐

forisch gebruik en doorgangspunt. Deze omschrijvingen zijn niet precies genoeg om 

ons  in  staat  te  stellen  de  voorbeelden  te  plaatsen. We  kiezen  daarom  andere  om‐

schrijvingen.  In  de  eerste  plaats  vervangen  we  ‘uiterste  punt’  door  ‘numerieke 

waarde’. Dan  hebben we de  eendimensionele waarde  en  is de  rubricering  van de 

voorbeelden  eenduidig:  iedere  keer  als  er  sprake  is  van  een  getal  hoort  de  uit‐

drukking  bij  deze  betekenis.  Bijvoorbeeld  de  limite  di  velocità  100  chilometri  all’ora 

‘snelheidslimiet’,  de  limite  di  età  (65  anni)  ‘leeftijdsgrens’,  het  percentage  giftige 

materialen  (5%). Als we het cijfer 2  reserveren voor de potentiële betekenis  ‘grens‐

steen’ kunnen we 3 gebruiken voor de numerieke betekenissen.  

Daarna  kunnen we  ’doorgangspunt’  vervangen  door  limite  tra  ‘grens  tussen’ 

met betrekking tot abstracte begrippen. De voorbeelden van de DISC zijn il limite di 

rottura ‘breekpunt’ en essere al limite della follia ‘op de grens van de waanzin zijn’. Het 

eerste voorbeeld heeft te maken met metaalmoeheid: als een  instrument de  limite di 

rottura overschrijdt breekt het, dat wil zeggen bevindt het zich  in een  toestand die 

radicaal tegenovergesteld is aan de eerdere. Ook al hoort dit voorbeeld tot een tech‐

nische vaktaal  (de mechanica),  toch kan de situatie gegeneraliseerd worden;  iedere 

keer dat we de overgang van een toestand tot de tegenovergestelde toestand tegen‐

komen, hebben we deze betekenis. Ik zal hem betekenis 4 noemen. 

  Het tweede voorbeeld lijkt op het eerste, maar betreft een overgang naar een 

metaforisch domein. De beide toestanden zijn gezondheid en waanzin, maar in wer‐

kelijkheid  is het niet een klinische waarneming, maar een manier om  te zeggen dat 

de persoon in kwestie enorm gespannen is. Ik zal dit betekenis 5 noemen.  

Een voorbeeld voor wat  in de woordenboeken metaforisch gebruik genoemd 

wordt zou kunnen zijn i limiti della mente umana. Dit is betekenis 3c uit de De Mauro, 

gedefinieerd  als  ‘onvolmaaktheid,  gebrek,  zwakke  plek’  die  ik  liever  ‘beperking’ 

noem. (Betekenis 6). 

Een  eerste  controle  geeft  ons  38  gevallen  van  betekenis  3,  13  gevallen  van 

betekenis 5, 28 gevallen van betekenis 6,  en 8 gevallen die moeilijk  te  classificeren 

zijn. Er zijn geen voorbeelden van betekenis 4 in ons corpus. 

Betekenis  3. Numerieke waarden  heb  je  in  allerlei  soorten  en maten.  In  ons 

corpus  hebben  we  ruimtelijke  en  temporele  maten,  snelheidsmaten,  percentages, 

prijzen en aantallen eenheden. De  ruimtelijke maten betreffen de  toegestane  lengte 

van  aanhangwagens,  de  verkoopnormen  voor  bedden,  in  de  atletiek  het  aantal 

                                                                                                                                                         
hier  bij wijze  van  grens  geplaatst was,/om  akkers  te  scheiden  en  te  verhinderen  dat  buren  ruzie 

kregen’. Maar hier  is de  limite  een  lijn die de  akkers  scheidt, de  steen geeft  aan waar die  lijn  zich 

bevindt, zoals een traan een teken van smart is; dat wil nog niet zeggen dat  ‘traan’ een van de bete‐

kenissen van smart is. Ook de andere voorbeelden die de Battaglia geeft hebben dit spookkarakter. 
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meters voor het verspringen. Ook temporele maten komen voor in de atletiek,  maar 

we vinden verder het aantal dagen dat een boot aan de steiger mag liggen, het aantal 

maanden waarbinnen belastingcontroles moeten plaatsvinden, de duur van overeen‐

komsten, het aantal jaren dat een embryo bewaard mag worden, het aantal uren dat 

een  verwarming  aan  mag  blijven,  en  de  werkingsduur  van  een  zonnecrème. 

Snelheden worden berekend in aantal kilometers voor bromfietsen, of voor de auto’s 

die deelnemen aan de Formule 1 wedstrijden, prijslimieten betreffen verzekerings‐

tarieven, douaneontheffingen en salarissen. Percentages gaan over de vervuiling of 

aantallen aandelen die de antitrustwetten toelaten, de afzonderlijke eenheden waar‐

aan een limiet wordt gesteld zijn televisiekanalen of het aantal studenten dat toege‐

laten wordt tot een faculteit (limite d’ammissione ‘numerus fixus’).  

Als we deze lijst van voorbeelden bekijken is het duidelijk dat we twee soorten 

numerieke  limieten hebben. Het eerste soort betreft officiële normen: een autoriteit 

bepaalt dat  een  zekere  limiet  niet  overschreden mag worden,  anders  volgt  er  een 

straf. Men moet binnen de  limiet blijven  en het  is veelbetekenend dat  in deze ge‐

vallen vaak de term soglia ‘drempel’ gebruikt kan worden. 

Het andere type betreft persoonlijke limieten: ze zijn van het type ‘uiterste punt’ 

Die komen we  tegen  in de  sportwereld;  in die gevallen  is  limite een  synoniem van 

record en primato (beide ‘record’). Beter gezegd, het woord record is in deze betekenis 

het internationale woord: limite mondiale ‘wereldrecord’ wordt alleen in het Italiaans 

gebruikt.21 

Betekenis  4.  Ik  heb  in  mijn  materiaal  geen  voorbeelden  van  deze  betekenis 

gevonden; het betreft hier natuurkundige verschijnselen, zoals het genoemde limite di 

rottura. Voor andere gevallen verwijs ik naar Duro onder zijn betekenis 2b, waarover 

ik het eerder heb gehad. 

Betekenis 5. Betekenis 5  is de grote verrassing van dit onderzoek. Het zijn alle‐

maal gevallen van de constructie al  limite di X, waarin X een substantief  is, meestal 

afgeleid van een adjectief. De betekenis van deze constructie is dat men een negatief 

oordeel uitspreekt over de waarde van het adjectief. Neem als voorbeeld: un compor‐

tamento al  limite dell’arroganza,  letterlijk  ‘een gedrag op de grens van de arrogantie’. 

We vinden het in het volgende citaat: 

 
Un accordo è necessario. Ma per raggiungerlo è necessario che Formigoni abbassi i toni: troppo 

spesso è sopra le righe e al limite dell’arroganza (CdS 19.07.96, p. 44). 

‘Een overeenkomst  is noodzakelijk. Maar om  zover  te komen moet Formagoni  zijn  toon wat 

matigen; al te vaak spreekt hij op hoge toon,22 op de grens van de arrogantie’ 

                                                 
21 Dit punt  stelt  een  etymologisch probleem. Het  is  bekend dat  primato  het  alternatief  is dat  in de 

fascistische tijd voor record  is ingevoerd. Ik vraag me af of limite in deze betekenis behoort tot dezelfde 

periode en hetzelfde politieke klimaat. 
22 Op  15  oktober  2006  start  de  journalist Andrea Gemma  een  column  in  het  ‘giornale  telematico’ 

Altromolise (www.altromolise.it), die hij Sopra le righe noemt. Hij geeft de volgende toelichting op zijn 

titel: Si sa che  l’espressione  idiomatica  italiana “parlare  (o scrivere) sopra  le  righe” ha  il significato, 

piuttosto negativo, di amabile rimprovero a chi sembrerebbe voler dire  troppo e poco amabilmente. 

Insomma “parla sopra  le  righe” chi vuol  fare  intendere assai di più di ciò che  le parole esprimono, 
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De schrijver van dit citaat wil doen uitkomen dat Formagoni een arrogante figuur is. 

Letterlijk  bevindt  hij  zich  op  een  plaats  tussen  twee  ruimten:  de  positieve  van 

mensen die niet arrogant zijn en de negatieve van de arroganten. Maar aangezien hij 

zich op de grens bevindt die van de eerste naar de tweede ruimte voert, behoort hij 

in werkelijkheid al  tot de  tweede groep. Anders zou het geen zin hebben erover  te 

spreken;  het  is  geen waarschuwing  in de  zin  van: pas  op,  als  je deze  grens  over‐

schrijdt ben je arrogant. 

In  alle  voorbeelden  van  deze  constructie  worden  er  twee  ruimten  gecon‐

strueerd:  de  positieve  en  de  negatieve. Maar  het  doet  er  niet  toe welke  van  deze 

beide ruimten genoemd wordt. De persoon die al  limite dell’onestà  ‘op de grens van 

de eerlijkheid’ is, is dezelfde als degene die zich al  limite della disonestà  ‘op de grens 

van de oneerlijkheid’ bevindt: beiden bevinden zich op dezelfde plek. Als men zou 

willen zeggen dat hij nog eerlijk was zou hij nei  limiti dell’onestà  ‘binnen de grenzen 

van de eerlijkheid’ gebleven zijn.  

In  ons  corpus hebben we  13 voorbeelden van deze  constructie. De gebruikte 

substantieven zijn, behalve de reeds genoemde: 

   

impossibile, possibilità ‘het onmogelijke, mogelijkheid’, 
 

Puoi avere eseguito un esercizio pieno di passaggi al  limite delle possibilità (= gli esercizi che 

fanno queste ragazze sono praticamente impossibili) 

‘Je kunt een oefening hebben uitgevoerd vol overgangen op de grens van het mogelijkeʹ (= de 

oefeningen die deze meisjes doen zijn praktisch onmogelijk) 

Mainardi  ... non disdegna storie al  limite dell’impossibile come quella della gallina che si fece 

gallo (= sono storie veramente impossibili) 

‘Mainardi … versmaadt geen verhaaltjes op de grens van het onmogelijke zoals dat van de kip 

die een haan werd‘ (= het zijn echt onmogelijke verhalen) 

 

tolleranza, sopportabilità, sopportazione ‘verdraagbaarheid’, 
 

l’acqua  salata  riscaldata  fino  al  limite  della  tolleranza  (=  non  si  può  sopportare  l’acqua 

riscaldata) 

‘zeewater dat tot de grens van de verdraagbaarheid verhit isʹ (=  je kunt het verhitte water niet 

verdragen) 

ai  campioni di Mosca  il pubblico  ... dà un  senso di  fastidio ai  limiti della  sopportabilità  (=  il 

pubblico non può sopportare le gare) 

                                                                                                                                                         
normalmente  in  senso  non  positivo  e  quindi  non  urbanamente  concesso.  ‘Het  is  bekend  dat  de 

Italiaanse  idiomatische  uitdrukking  ‘boven  de  regels  spreken  (of  schrijven)’  de  nogal  negatieve 

betekenis heeft van een vriendelijk verwijt tot iemand die teveel lijkt te willen zeggen, en dat dan op 

onvriendelijke wijze. Kortom diegene ‘spreekt boven de regels’ die heel wat meer wil doen begrijpen 

dan  de  woorden  uitdrukken,  normaal  niet  in  positieve  zin  en  dus  in  de  beleefde  omgang  niet 

toegestaan.’   

Dat Gemma het toch als titel van zijn rubriek gebruikt rechtvaardigt hij met een beroep op Christus 

die in het Evangelie ook vaak ‘parlava sopra le righe’, met andere woorden geen blad voor zijn mond 

nam. Na 2002 is dit begrip in Nederland wel bekend, maar of er een woord voor is? 
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aan de  kampioenen  van Moskou maakt  het  publiek  een  gevoel  van  ergernis  kenbaar  op de 

grenzen van het verdraagbareʹ (= het publiek kan de wedstrijden niet verdragen) 

Giunto al  limite della sopportazione,  l’autotrasportatore ha deciso di porre  fine al sopruso  (= 

l’autotrasportatore non ne può più) 

‘Aangekomen aan de grens van het verdragen heeft de vrachtwagnchauffeur besloten een eind 

te maken aan dit machtsmisbruikʹ (= de chauffeur verdraagt het niet langer) 

 

misticismo, miracoloso, surreale ‘± bovenatuurlijk’, 
 

Heriberto aveva per  il pallone un  trasporto  e una passione al  limite del misticismo  (=  la  sua 

passione è eccessiva) 

‘Heriberto  had  voor  het  voetbal  een  enthousiasme  en  een  hartstocht  op  de  grens  van  het 

mystieke (= zijn hartstocht is bovenmatig) 

Per  la  gente  è  stato un  evento  al  limite del miracoloso  [sc. un  incendio domato  con  l’acqua 

santa] (= era un vero miracolo) 

‘Voor  de mensen was  dit  (namelijk  een  brand  geblust met wijwater)  een  gebeurtenis  op de 

grens van het wonderbaarlijke (= was een echt wonder) 

Scarne descrizioni di personaggi e ambienti e dialoghi al limite del surreale per la povertà delle 

idee  e dei  sentimenti manifestati dai protagonisti  (=  i dialoghi  sono  così poveri da diventare 

surreali) 

‘Erg  beknopte  beschrijvingen  van  personages  en milieu’s  en  dialogen  op  de  grens  van  het 

surreële door de armoede aan ideeën en gevoelens die de hoofdfiguren aan de dag leggen (= de 

dialogen zijn zo armzalig dat ze surreëel worden).  

 

inapplicabilità ‘ontoepasbaarheid’, 
 

l’ingerenza  del  governo  in materia  previdenziale  rappresenta  un  fatto  inaccettabile,  tale  da 

configurare il limite dell’inapplicabilità (= l’azione del governo è inapplicabile) 

‘de bemoeienis van de regering met de sociale zekerheid is een onacceptabel feit, zozeer dat het 

de grens van de ontoepasbaarheid vormtʹ (= het optreden van de regering is niet toepasbaar) 

 

disonestà intellettuale ‘intellectuele oneerlijkheid’, 
 

alcuni  componenti  della  commissione  d’inchiesta  hanno  lavorato  al  limite  della  disonestà 

intellettuale (= queste persone sono disoneste) 

‘sommige  leden  van  de  enquêtecommissie  opereerden  op  de  grens  van  de  intellectuele 

oneerlijkheiʹ (= deze mensen zijn oneerlijk) 

 

decenza ‘fatsoen’, 
 

Gozzano ... pubblica e ripubblica poesie e articoli per fare quattrini, fino al limite della decenza  

(l’amore dei quattrini di Gozzano è veramente indecente) 

‘Gozzano …  publiceert  gedichten  en  artikelen  en  publiceert  ze  steeds  opnieuw  om  geld  te 

verdienen, tot aan de grens van het fatsoenʹ (de geldzucht van Gozzano is echt onbehoorlijk) 

 

anoressia ‘anorexie’, 

 
sulle costose sabbie di Hampton ci si imbatte quasi solo in signore al limite dell’anoressia (= 

quelle signore sono così magre che sembrano anoressiche) 
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‘op het kostbare zand van Hampton kom je haast alleen maar dames op de grens van de 

anorexie tegen (= deze dames zijn zo mager dat ze anorektisch lijken) 

 

De oordelen die tussen haakjes zijn uitgedrukt zijn gedecideerder dan we in de voor‐

beelden vinden, maar  in werkelijkheid zijn deze  laatste  eufemistisch:23 ze drukken 

hetzelfde oordeel uit. Haast in alle gevallen is het uitgedrukte oordeel negatief; zelfs 

het mysticisme is voor de spreker een negatieve eigenschap. De enige uitzondering is 

het  eerste  voorbeeld  waarin  bewondering  voor  de  turnoefeningen  wordt  uitge‐

sproken (maar in deze contekst is ook ‘onmogelijk’ een lofprijzing). 

Het  aantal  gevallen  is  behoorlijk  groot  en  de  genoemde  gevallen  zijn  geen 

cliché’s;  integendeel, we  zien  een  zeker  streven naar het onverwachte, dat ook  tot 

uitdrukking  komt  in  de morfologische  variatie:  zo  vinden we  sopportabilità  naast 

sopportazione, alsof de spreker zijn uitdrukking op  the moment zelf construeert. Dit 

alles wijst op een aanzienlijke productiviteit van de constructie.24  

Deze massale documentatie toont aan dat hier een productieve constructie aan 

het ontstaan is. Zoals alle productieve ontwikkelingen wordt ze niet herkend door de 

woordenboeken, die hooguit het meest algemene voorbeeld citeren, maar dan onder 

een andere rubriek. De Zingarelli 1994 vermeldt de constructie nog niet. De Garzanti 

1998 geeft als betekenis van al limite di: in de hoogste graad, in de hoogste mate. De 

DISC legt uit: al limite di, in de hoogste graad van, voorbeeld: impegnarsi al limite delle 

proprie  capacità  ‘zich  inzetten  tot  de  grens  van  zijn  vermogens’,  soms  ook  aan  de 

randen, met een groot risico die te overschrijden: agire al limite del lecito ‘handelen op 

de grens van het oorbare’. De De Mauro geeft als betekenis:  in de hoogst mogelijke 

graad van, al  limite della sopportabilità  ‘op de grens van de verdraagbaarheid’.  In de 

Duro vinden we:  al  limite di, als voorzetseluitdrukking,  in de hoogste graad,  in de 

hoogste mate: spingere il motore, far funzionare una macchina, al limite delle sue possibilità 

‘de motor opvoeren, een auto laten rijden, tot de grens van zijn mogelijkheden’. 

                                                 
23 In de meeste gevallen zou de parafrase voorafgegaan kunnen worden door een veramente ‘eigenlijk’, 

dat de uitdrukking verzwakt. 
24 Een zoektocht via Google heeft veel andere voorbeelden opgeleverd, bij wijze van bewijsmateriaal 

voor de productiviteit citeer ik er een zestigtal van, die ik zonder vertaling geef: 

cinismo,  collasso,  comprensibile,  credibile,  demenziale,  disprezzo,  fallimento,  falso,  fantastico, 

farsesco,  grottesco,  legale,  macabro/sacrolego,  massacrante  (prova  al  limite  del  massacrante), 

massimale,  metafisico,  miracoloso,  paradosso,  paranormale,  patalogico,  piacere/errore,  possibile, 

praticabile,  pudore,  reale  (di  un  videogioco),  realizzabile,  ricatto,  ridicolo,  sarcasmo,  silenzio  (una 

protesta  al  limite  del  silenzio),  sopportabile,  sostenibile,  subliminale,  surreale,  tagliente  (ironici  al 

limite del tagliente), vivibile (camere al limite del vivibile),  

autenticità,  barzelletta,  deficienza,  demenza,  fantascienza,  follia,  guerra  civile,  legalità,  pazzia, 

ragionevolezza, redditività (condizioni al  limite della redditività economica), resistenza, saturazione, 

irritante  al  limite  della  sgradevolezza,  sopportazione,  sopravvivenza  (pensioni  al  limite  della 

sopravvivenza), sussistenza, tolleranza umana, truffa, vergogna, volgarità. 

Er zijn ook nog  ingewikkelder constructies, zoals al  limite del proprio  farsi oggetto, battute al  limite del 

buon senso. 
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We zien hoe de beschrijving van een nieuw verschijnsel  in zijn werk gaat. De 

Duro spreekt van een voorzetseluitdrukking en zet zo al  limite di tussen voorzetsels 

als fino a ‘tot aan’ en in mezzo di ‘temidden van’. Aan de andere kant is zijn voorbeeld 

een  duidelijk  geval  van  betekenis  3  (zie  mijn  verwijzing  naar  de  Formule  1  als 

uiterste snelheidslimiet). De De Mauro heeft een voorbeeld van de nieuwe betekenis, 

maar zonder het als zodanig te herkennen. De DISC heeft de nieuwigheid onderkend 

(‘soms  ook’)  met  een  interpretatie  die  afwijkt  van  de  normale,  uitgedrukt  door 

oltrepassarli  ‘ze overschrijden’, maar herkent nog niet de productiviteit van de con‐

structie, die zou vereisen dat het geval apart behandeld werd. 

We  kunnen nu  een verklaring proberen  te  formuleren  voor deze  constructie. 

Het is waarschijnlijk dat enkele voorbeelden van ‘uiterste graad’. zoals al limite delle 

sue  possibilità  ‘tot  de  grens  van  zijn mogelijkheden’;  een  herinterpretatie  krijgt  als 

‘over de limiet gaan’ (de auto rijdt met een snelheid die eigenlijk niet zou kunnen, zie 

het voorbeeld van de  turnmeisjes), deze herinterpretatie wordt gegeneraliseerd  en 

ook toegepast voor gevallen waarin  ‘tot de hoogste graad’ geen zin meer heeft: hoe 

zou je je bijvoorbeeld de hoogste graad van het fatsoen kunnen voorstellen? Fatsoen 

is alleen maar telbaar in metaforische zin. 

Betekenis 6. De zesde betekenis is wat de De Mauro definieert als ‘onvolmaakt‐

heid, gebrek, zwakke plek’. In deze betekenis construeert men de limiet als iets wat je 

niet kunt overschrijden vanwege persoonlijke kenmerken die je dat beletten. Het gaat 

dus  om  beperkingen.  Beperken  (it.  limitare)  is  limieten  stellen;  de  beperking  is  de 

handeling  of  het  resultaat  van  het  stellen  van  limieten,  dus  de  gestelde  limieten. 

Misschien  is de beste manier om deze betekenis uit  te  leggen een abstractie vanuit 

betekenis  2:  de  materiële  obstakels.  Zie  het  voorbeeld:  quanto  nell’invenzione  di 

Beethoven resti virtuale per  i  limiti  tecnici degli strumenti ai  tempi suoi  (CdS 05.08.96, p. 

15)  ‘hoeveel er van de verbeeldingskracht van Beethoven virtueel blijft vanwege de 

technische  grenzen  van  de  instrumenten  van  zijn  tijd’.  Deze  technische  grenzen 

vormen een hindernis bij het uitvoeren van sommige stukken; het is niet mogelijk die 

grenzen  te  overschrijden  (tenzij  er  betere  instrumenten  gebouwd worden).  Limiti 

tecnici en  limitazioni  tecniche zijn uitdrukkingen die practisch synoniem zijn; Google 

geeft er respectievelijk 37.200 en 14.000 voorbeelden van. 

Dat het een aparte betekenis is blijkt uit het volgende voorbeeld dat theoretisch 

gezien  twee  interpretaties  kan  hebben: ma  l’Olimpiade  è  anche  la  rincorsa  dei  propri 

limiti e delle proprie ambizioni  ‘maar de Olympiade  is ook het najagen van  je grenzen 

en je ambities’. het najagen van je limieten bij de Olympische Spelen zou een poging 

kunnen zijn om nieuwe  records  te behalen, maar  in combinatie met  ‘je ambities’  is 

het waarschijnlijk dat het betekent ‘je beperkingen’. Dit zijn twee totaal verschillende 

zaken: in het eerste geval is men optimistisch, in het tweede berust men in het onver‐

mijdelijke. Die berusting zou de lakmoesproef kunnen zijn voor betekenis 6. 

Sommige voorbeelden bevinden zich op de grens van betekenis 3 en betekenis 

6. Zo per valutare se i limiti imposti finora alle esportazoni di carne bovina britannica siano 

sufficienti  (05.08.96, p. 6). Misschien bedoelt de  journalist dat men verhindert dat er 

rundvlees wordt uitgevoerd en dat men zich afvraagt of die maatregel voldoende is 
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om de ziekte binnen de perken te houden en dan zitten we in betekenis 6. Maar het 

zou ook kunnen gaan om de hoeveelheden die geëxporteerd worden en dan hebben 

we betekenis 3.  Hetzelfde geldt voor de maatregel: tutti a casa alle 4, limiti alla vendita 

dei superalcolici ‘allemaal naar huis om 4 uur, grenzen aan de verkoop van superalco‐

holische productenʹ  (CdS 01.08.96, p 16), bedoeld om de verkeersongelukken  in de 

nachten  van  het weekend  te  vermijden. Als  het  gaat  om  het  aantal  glazen dat de 

jongere mag drinken zijn we in betekenis 3, als het gaat om het ontmoedigen van de 

verkoop van sommige producten, dan zijn we eerder in betekenis 6. 

Dat  limite  zelfs  de  betekenis  van  ‘handicap’  kan  krijgen  zien  we  in  een 

voorbeeld als  Il  suo  limite maggiore  era  forse di  essere un  liberale  tutto d’un pezzo  (CdS 

29.07.96, p. 21), ‘zijn grootste handicap was misschien dat hij een liberaal uit één stuk 

was’. Misschien dat de politieke  richting van de bewuste  figuur zijn carrière bena‐

deelt.  

Ik had 28 gevallen voor deze betekenis geïsoleerd, maar de afzonderlijke beslis‐

singen blijven ietwat discutabel. Zo in Spero di riuscire ad evitarlo, nei limiti del possibile 

(CdS  04.08.98,  p.  15)  ‘Ik  hoop  dat  het mij  lukt  hem/het  te  vermijden,  binnen  de 

grenzen van het mogelijkeʹ. Men construeert een sfeer van het mogelijke waar men 

niet uit kan komen. Aan de andere kant is ‘limitazioni’ hier onmogelijk en de verta‐

ling kan ook niet luiden ‘binnen de beperkingen van het mogelijke’.25  

Als we de aanwezigheid van obstakels (betekenis 6) ontkennen krijgen we een 

situatie van onbegrensde vrijheid.  Ik zou dit geval als een nieuwe betekenis willen 

behandelen, betekenis 7, vooral omdat hier de vaste uitdrukking senza limiti ontstaat. 

De vier voorbeelden van deze combinatie zijn: 

[i  capi  storici]  i  quali  premono  per  una  tregua  senza  limiti  di  tempo  che  renda  praticabile 

l’apertura di negoziati (CdS 06.08.96, p. 8) 

‘de  historische  leiders  die  aandringen  op  een  bestand  zonder  tijdslimieten  dat  het mogelijk 

maakt onderhandelingen te openen.’ 

 Si marcia speditamente verso l’onnipotenza umana senza limiti (CdS 06.08.96, p. 9). 

‘We marcheren met gezwinde spoed naar een onbegrensde menselijke almacht.’ 

 Lo Stato, però, limiti il business selvaggio, senza limiti né pudori (CdS 03.08.96, p. 34). 

‘De Staat moet echter een einde maken aan het ongebreidelde zakenleven, zonder beperkingen 

of schaamte.’ 

Il  suo  sguardo era quello del  campione  senza  limiti  che  sa  trovare  la chiave  straordinaria ed 

esclusiva del gesto da consegnare alla storia (CdS 31.07.96, p. 29). 

‘Zijn blik was die van de onbegrensde kampioen die de uitzonderlijke    en  exclusieve  sleutel 

weet te vinden van het gebaar dat de geschiedenis aangereikt moet worden.’ 

 

Het eerste geval betreft een onbepaalde tijd, het tweede een onstuitbare almacht, de 

derde  een  zakendoen  zonder  scrupules  en  de  vierde  een  onbetwiste  kampioen. 

’Absoluut’ is misschien de parafrase die in alle gevallen zou passen. 

                                                 
25 Vertalingen zouden een test kunnen zijn voor deze betekenis. Als ‘grenzen‘ niet mogelijk is hebben 

we betekenis 6. Alleen weet de Italiaanse gebruiker niet hoe wij de uitdrukking zouden vertalen; hij 

heeft een zekere marge van vrijheid.  In andere woorden, een vertaling  is nooit een beslissende  test, 

alleen maar een indicatie.  
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Een andere vaste combinatie, die van de beide substantieven X limite (betekenis 

8) is eigenlijk een speciaal geval van betekenis 5. Hier wordt de grens overschreden 

in de  richting van de negatieve pool. Ik heb drie voorbeelden met caso (casi) limite en 

één met situazioni limite. Dit laatste geval heeft betrekking op adoptie. Non si arriva a 

situazioni limite, con bambini affidati a genitori nonni (CdS 25.07.96, p. 11)  ‘We zijn nog 

niet aangeland bij grenssituaties, met kinderen die worden  toegewezen aan ouders 

(in  de  leeftijd  van)  grootouders’.  Er  bestaat  een  norm,  namelijk  een  maximum 

leeftijdverschil  tussen adoptiefouders en de geadopteerde kinderen. Stel dat dat 20 

jaar is. Dan is de grenssituatie niet exact 20 jaar, maar meer dan 20 jaar. We zitten dus 

al duidelijk in de sfeer van de negatieve pool.  

De resterende gevallen zijn  die welke de De Mauro technische vaktaal noemt. 

Een wetenschappelijke term weerspiegelt de ontwikkeling van de wetenschap waar‐

toe hij behoort: hij ontstaat op het moment dat de wetenschappers er behoefte aan 

hebben,  in  een  bepaalde wetenschappelijke  contekst,  die  de  taal  gebruikt  van  de 

groep wetenschappers die zich ermee bezig houden, met formele motivaties die hun 

plausibel  lijken. De  computer  ontstond  in Amerika  als  een  apparaat waarmee men 

berekeningen kon maken; dat verklaart hoe er een Engels woord ontstaan is dat het 

begrip rekenen (to compute) incorporeerde. Met de verspreiding van het begrip in de 

wereld  heeft  ook  het woord  zich  verplaatst, met  drie  verschijningsvormen:  leen‐

woord (computer  in het Italiaans of  in het Nederlands),  leenvertaling (Rechner  in het 

Duits) of weigering van het woord (schepping van een alternatief, zoals ordinateur in 

het Frans). Dus voor ieder vaktaalwoord hebben we de volgende situatie: het begrip 

is  internationaal,  er  bestaat  een  oorspronkelijk woord  voor  in de  taal waarin men 

voor  het  eerst de  behoefte  heeft  gevoeld  om  het  begrip  te  benoemen  en  er  is  een 

verhaal  van  de weergave  van  het  begrip  in  andere  talen. Wat we  dus  voor  ieder 

vaktaalwoord moeten weten  is de geschiedenis van de woordschepping  en de ge‐

schiedenis van de overname van het woord in andere talen. Om een concreet geval te 

noemen:  voor  limite  delle  nevi  perenni  (sneeuwgrens)  is  er  een  moment  geweest 

waarop de  term gemaakt  is  in het kader van de aardrijkskundige wetenschap. Dat 

kan niet  in  Italië zijn gebeurd, want de  term  is voor het  eerst  in 1922 geattesteerd 

(door de Zingarelli, volgens Cortelazzo/Zolli). Een gedetailleerd  toekomstig onder‐

zoek zou de vaktaal van de geografie moeten analyseren om de buitenlandse term te 

vinden die aan de oorsporng ligt van limite delle nevi perenni. 

 

De geschiedenis van limite 

Volgens de gegevens van de LIZ komen de eerste attestaties van limite voor in de 16e 

eeuw. Een van de betekenissen is die van een grens die men niet kan overschrijden 

zonder buiten de normaliteit  te geraken  en  in de overdrijving  te vervallen, om de 

definitie over te nemen van de eerste betekenis die de Battaglia vermeldt.26 Het gaat 

dus om een morele betekenis van limite en niet om een lijn. Deze twee feiten, de late 

                                                 
26 De Battaglia geeft nog drie eerdere  citaten, die de hypothese van een  latinisme niet verzwakken: 

juist dit sporadische verschijnen sluit uit dat het woord inheems is.  
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opname  in de  Italiaanse  taal  en de  complexe betekenis, volstaan om het woord  te 

kenschetsen  als  een  latinisme  en  niet  als  een woord  dat  zijn wortels  heeft  in  de 

volkstaal,  waar  men  een  concretere  betekenis  zou  verwachten.27  In  de  zin  van 

scheidslijn  vinden we  het  oorspronkelijk  als  lid  van  een  tweeledige  combinatie:  i 

confini  e  limiti  delle  provincie  in Guicciardini,  en  de  ‘termini,  limiti  e  giurisdizione’ 

vastgesteld door de autoriteiten bij de stichting van de stad Cuzco  in Perù, volgens 

Ramusio. Dit zijn juridische formuleringen waarin termen uit de volkstaal en uit het 

Latijn  gecombineerd worden. Ook  de  betekenissen  ‘beperking’  en  de  uitdrukking 

‘senza  limiti’  zijn  al  in  de  18e  eeuw  aanwezig. Voor  de mathematische  betekenis, 

waarvoor de Battaglia  twee wiskundigen uit de  18e  eeuw  citeert, heeft de  LIZ  een 

paar  citaten  uit  het  18e  eeuwse  tijdschrift  Il  Caffè,  waarin  over  de  barometer 

gesproken wordt. De andere wetenschappelijke betekenissen komen uiteraard tege‐

lijk met de ontwikkeling van de betrokken wetenschap. En volgens  een  citaat van 

Scipione Maffei (begin 18e eeuw) ook door de Battaglia vermeld: Cesare passò il limite 

della sua provincia, cioè il Rubicone ‘heeft Caesar de grens van zijn provincie, namelijk 

de Rubicon, overschreden.’ Een  LIZ  ‐onderzoek gericht op  conteksten  laat ons  snel 

zien dat het eerste voorkomen van ‘senza limiti’ van Alfieri is (de tekst Panegirico van 

1785). Met dezelfde methode kan men aantonen dat de combinatie van al limite di met 

een abstract woord nog niet voorkomt in de literatuur die in de LIZ verzameld is, dus 

niet tot en met Pirandello en D’Annunzio.  

De conclusie moet wel zijn dat de grote variatie  in gebruik van  limite verband 

houdt met het geleerde karakter van het woord. Als zodanig kan het woord gebruikt 

worden in alle betekenissen die al in het Latijn bestonden, en ook de uitbreidingen in 

allerlei wetenschappelijke  terminologieën berust op het  feit dat het Latijn heel  lang 

de taal van de wetenschap is geweest.28 

 

Vergelijking tussen de drie woorden 

Laten we kort de verschillende deelbetekenissen van de drie woorden samenvatten.  

 
Frontiera 1:  grens tussen staten (& officiëel karakter) 

Frontiera 2:  de uitdrukking “nuove frontiere” 

Frontiera 3:  grens tussen verschillende milieu’s/situaties/begrippen 

Frontiera 4:  uiterste fase van iets 

Frontiera 5:   de uitdrukking “senza frontiere” 

 

Confine 1:  grens van een territorium/van een stuk land 

Confine 2:  grens van een aardrijkskundige regio of een staat 

Confine 3:  = (1), zonder het idee van beheersing 

Confine 4:  metaforische situaties (scheiding tussen begrippen) 

 

                                                 
27  De  betekenis  van  ‘lijn’  is  daarentegen  aanwezig  in  de  Hypnerotomachia  Poliphili  van  Francesco 

Colonna, geschreven in een hybriede Italiaans‐Latijnse taal. 
28 Het  geleerde  lexicon  is  een vaktaalwoordenschat  par  excellence: de  som van  alle vaktalen uit die 

periode.  (Een  definitie  van  vaktaal,  tegenover  de  algemene  taal,  is  een  lexicon  dat  alleen  door  de 

vaklieden gebruikt wordt, niet door de bevolking in zijn totaliteit).  
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Limite 1:    eind‐ of scheidslijn 

(Limite 2):   spookbetekenis (obstakel) 

Limite 3:    numerieke waarden (eendimensioneel) 

Limite 4:    overgang naar een andere toestand 

Limite 5:    de uitdrukking “al limite di” 

Limite 6:    beperking (= limitazione) 

Limite 7:    de uitdrukking “senza limiti” 

Limite 8:    speciale betekenissen in verschillende wetenschappen 

 

Als  we  uitgaan  van  de  geografische  betekenis  kunnen we  de  grondbetekenissen 

groeperen volgens  twee kenmerken:  [± beheersing] en  [±  staat]. Dan krijgen we de 

volgende configuraties: 
 

[+ beheersing, + staat]    frontiera 1, confine 2 

[+ beheersing, – staat]    confine 1 

[– beheersing]      limite 1 

 

Uit deze grondbetekenissen kunnen we de  overige  afleiden door uitbreidingen  en 

beperkingen, zowel met betrekking  tot de  letterlijke betekenis als via metaforische 

gebruikssituaties (die zelf ook weer uitbreidingen en beperkingen kunnen zijn): 

 
uitbreiding van de geografische betekenis  uiterste fase:    frontiera 4 

                  idiomatisch gebruik: senza frontiere 

                  nuove frontiere 

                  al limite di (+ limite 5) 

beperking van de aardrijkskundige betekenis ( 1D)    limite 3 

metafoor: het idee van terrein gaat verloren      frontiera 3, confine 4 

beperkende metafoor ( beperking)        limite 6 

                  idiomatische uitbreiding: nei limiti di 

gespecialiseerde domeinen         wetenschappelijke betekenissen van limite 

 

Dit schema laat heel goed zien dat de drie woorden geen absolute synoniemen zijn, maar 

dat er perfecte synonymie optreedt in bepaalde specifieke betekenissen. Dat dit waar is, 

is gemakkelijk aan te tonen door sommige combinaties in Google op te zoeken. Zo vin‐

den we bij het intikken van presso il confine 45.600 hits, en van presso la frontiera 3.310 hits. 

Weliswaar zijn er ook 154 voorkomens van presso il limite, maar men ziet gemakkelijk dat 

dit bijna nooit landsgrenzen zijn. Soortgelijke ontdekkingen kunnen we in groten getale 

doen met veel combinaties en het  is waarschijnlijk dat deze ons veel  interessante  infor‐

matie opleveren over het gebruik van de bewuste woorden, maar hier laat ik dit onder‐

werp verder rusten.  

Bij  wijze  van  voorbeeld  geef  ik  alleen  enkele  resultaten  van  een  controle  uit 

september 2006 met enkele willekeurig gekozen combinaties: 
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confine naturale   17.000  frontiera naturale  383     

confine politico   30.100  frontiera politica   418       

i confini di una 

nazione  

124   le frontiere di una 

nazione  

25     

passare il confine  16.400  passare la frontiera  11.900     

varcare il confine   14.600    varcare la frontiera   890       

superare il confine   655    superare la frontiera   266       

oltrepassare il 

confine  

505    oltrepassare la 

frontiera  

220       

aprire i confini   306    aprire le frontiere   18.600       

chiudere i confini   291    chiudere le frontiere   15.300       

al confine   938.000    alla frontiera   238.000       

oltre il confine   64.500    oltre la frontiera   9.230       

oltreconfine   95.400    oltrefrontiera   16.900       

al di là del confine   11.400   al di là della 

frontiera  

629     

conoscere i propri 

confini  

35    conoscere le proprie 

frontiere  

0   conoscere i propri 

limiti  

862  

il confine tra vita e 

morte  

173  la frontiera tra vita e 

morte  

0  il limite tra vita e 

morte  

8 

vicino al confine   46.100    vicino alla frontiera   21.400       

il confine 

meridionale  

661    la frontiera 

meridionale  

220       

i confini della 

provincia  

793    le frontiere della 

provincia  

30   i limiti della 

provincia  

120  

i confini del comune   526  le frontiere del 

comune  

5  i limiti del comune   124  

il confine orientale 

del comune  

27   la frontiera orientale 

del comune  

0  il limite orientale del 

comune  

5 

 

Voor de combinaties die ik aan het begin van dit hoofdstuk heb genoemd heb ik de 

volgende getallen (verzameld in december 2006:) 
 

zona di frontiera  23.900  zona di confine  74.400  zona di limite  7 

frontiera del bosco  0  confine del bosco  692  limite del bosco  22.400 

 

 

We moeten ons echter  rekenschap geven van de dubbelzinnigheid van de uitdrukking 

limite  del  bosco, die de  rand  van  een  bos  kan  aanduiden  (en dan  is  het  synoniem met 

confine del  bosco) of wel de boomgrens  in de bergen, waarschijnlijk de meest  frequente 

betekenis. 

Ik laat het aan de lezer over om verklaringen voor de getallen te vinden. Het betreft 

het gebruik, gebaseerd op de collectieve competentie, die ook weer invloed kan uitoefe‐

nen op de toekomstige competentie. Zoals het in de loop van de geschiedenis altijd is ge‐

gaan. 

 

 

 

  421



De Latijnse achtergrond 

Om de Latijnse achtergrond van de woorden voor begrenzing beter te kunnen zien heb 

ik een onderzoek gedaan  in de  taal van de Vulgata. Deze  tekst heb  ik om drie redenen 

gekozen:  1) het  internet  zit  vol met  online Bijbelteksten,  vaak met  frequentielijsten  en 

concordansen, en daarom is dit een van de meest geschikte teksten om voor vocabulaire‐

onderzoek gebruikt  te worden, speciaal  in vergelijkend opzicht; 2) de  tekst  is represen‐

tatief voor een late vorm van het Latijn voor de ondergang van het keizerrijk; 3) de tekst 

is gelezen door iedereen die Latijn kon schrijven tijdens de vroege Middeleeuwen. 

Aangezien ons uitgangspunt gevormd werd door de woorden die overeenkwamen 

met het Duitse Grenze, heb  ik de bijbelvertaling van Luther29 gekozen  (de  tekst die het 

woord Grenze in het Duits heeft ingevoerd) en ik heb de correspondenties van dit woord 

in de Vulgata  opgezocht,  in de  veronderstelling dat  ik  zo  een  getrouw  beeld  van  het 

gebruik  van  de  grenswoorden  rond  het  jaar  400  zou  krijgen. Daarna  heb  ik  dezelfde 

bijbelpassages gebruikt om een overeenkomstig beeld te krijgen in de huidige Italiaanse 

Bijbel.30 

Het resultaat van het onderzoek bij Luther  is dat het woord Grenze 103 keer  in de 

Bijbeltekst voorkomt, 81x  in het  enkelvoud  en 22x  in het meervoud. Drie voorkomens 

komen uit de paratekst  (2x  in de  titel van  een groep verzen,  1x  in  een noot), die niet 

terugkomt in de andere teksten. In zeven gevallen staan er twee voorkomens in één vers. 

Totaal hebben we 93 verzen waarin het gezochte woord voorkomt. De overeenkomstige 

termen  in de Vulgaattekst zijn  finis 21x, waarvan 2x  finis  in het enkelvoud, en 19x het 

meervoud  fines,  en  terminus  62x,  waarvan  32x  het  enkelvoud  terminus  en  30x  het 

meervoud  termini.  In de overige verzen hebben we andere oplossingen  (waaronder 4x 

plaga).  Opvallend  is  dat  het woord  limes  in  de  Vulgata  helemaal  niet  voorkomt; we 

kunnen concluderen dat dit woord al uit de levende taal verdwenen was. 

Voor  de  Italiaanse  tekst  zijn  de  resultaten  de  volgende:  confine  34x,  confini  28x, 

frontiera 16x,  frontiere 5x,  limite 4x. Er zijn ook andere oplossingen:  cerchio  ‘kring’,  cinta 

‘omheining’,  ingresso31  ‘ingang’, riva  ’oever’ en enkele gevallen van dalla parte di  ‘aan de 

kant van’ en dergelijke. Twee gevallen van confine zijn in werkelijkheid voorbeelden van 

de  uitdrukking  (spostare)  le  pietre  di  confine  ‘de  grensstenen  verplaatsen’,  wat 

correspondeert met  transferre  terminos  (die Grenze  verrücken).  In  de  oude  vertaling  van 

Diodati  spreekt men  in  deze  passage  van  limiti  en  in  de  commentaar  van  het  project 

ARTFL  vinden  we  ook  de  uitdrukking  spostare  i  limiti,  dat  uiteraard  verwijst  naar 

betekenis 2 van limite, misschien een latinisme.  

In de nieuwe versie komt limite voor in de 4 volgende conteksten: 
 

Exodus 19:12  Fisserai per  il popolo un  limite  tutto attorno  (constituesque  terminos populo 

per circuitum) 

                                                 
29 Ik heb de gegevens van het ARTFL Project van de Universiteit van Chicago gebruikt  

 (www.lib.chicago.edu/efts/ARTFL/public/bibles/). 
30 De keus is gevallen op La Nuova riveduta sui testi originali (1994, achtste druk uit 2002), verzorgd door 

de Bible Society van Genève.  
31 Dit woord correspondeert met het Latijnse introitus en weerspiegelt dus niet het begrip grens. 
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Exodus 19:23  Fissa un limite verso il monte e dichiaralo sacro (pone terminos circa montem 

et sanctifica illum) 

Numeri 20:16  ed eccoci ora a Cades, città situata all’estremo limite del tuo territorio (ecce in 

urbe Cades quae est in extremis finibus tuis) 

Psalm 104:9  Hai posto un limite alle acque (terminum posuisti …) 

 

Met  uitzondering  van  het  derde  voorbeeld  betreft  het  hier  niet‐geografische  begren‐

zingen. Dat limite en confine symoniemen zijn en dat in het Latijn terminus en fines syno‐

niemen zijn blijkt uit het volgende vers: 

 
Spreuken  8:29     quando assegnava al mare il suo limite 

perché le acque non oltrepassassero il loro confine, 

quando poneva le fondamenta della terra, 

(quando  circumdabat  mari  terminum  suum  et  legem  ponebat  aquis  ne 

transirent fines suos quando adpendebat fundamenta terrae) 

 

Als we naar de Latijnse termen kijken dan zijn de correspondenties de volgende: 
 

terminus 31x   confine 1x 

   confini 5x 

   frontiera 2x 

   frontiere 1x   

   limite 1x 

   cerchio 1x 

termini 30x   confine 8x, waarvan 2x pietra di confine 

   confini 12x 

   frontiera 6x 

   frontiere 1x 

   limite 1x 

   cinta 1x 

   het werkwoord terminare 1x32 

finis 2x   confine 1x 

   frontiera 1x 

   In beide gevallen is finis verbonden met plaga (= grensgebied) 

fines 19x   confine 4x 

   confini 5x 

   frontiera 3x 

   frontiere 3x 

   limite 2x 

   zonder tegenhanger 1x 

plaga 4x   frontiera 3x, lato 1x 

 

Het voornaamste resultaat van deze controle  is dat  in het Latijn van de Vulgata de 

twee meest  frequente  grenswoorden  terminus  (enkel‐  en meervoud)  en  fines  (bijna 

altijd in de meervoudsvorm) waren. Terminus kan nog de betekenis van ‘grenssteen’ 

hebben,  voor  het  overige  zijn  het  haast  perfecte  synoniemen;  als  we  de  talrijke 

passages bekijken, vooral  in Numeri en Jozua, waar het gaat om de manier waarop 

                                                 
32 De Latijnse tekst heeft disterminare in een vers uit Ezechiel (47:18). 
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de  Israelieten  hun  toekomstige  land  ingenomen  hebben,  zien  we  dat  het  vaak 

stylistische varianten zijn om herhaling te vermijden.  

Als we de  latere ontwikkeling beschouwen uit het oogpunt van het klassieke 

Latijn, dan zien we dat geen van beide woorden blijvertjes waren. Finis/fines wordt 

vervangen door  confine, dat gezien kan worden  als  een verlenging van het woord 

finis,  gespecialiseerd  in  de  zin  van  scheidslijn,  terwijl  terminus  zijn  ruimtelijke 

betekenis  verliest  ten  gunste  van  de  figuurlijke  betekenissen. De  enige  resten  van 

terminus zijn enkele combinaties van het type confini e termini in teksten van de 13e en 

14e  eeuw,  synonieme  uitdrukkingen waarin we  naast  elkaar  het  inheemse woord 

(confini) vinden naast de latiniserende term (termini).  

Zo blijft confine de enige overgeërfde term, die later vergezeld zal worden door  

het leenwoord frontiera en het geleerde latinisme limite.  

 

Theoretische opmerkingen  

Talen verschillen van elkaar doordat ze verschillende keuzen maken in hun uitdruk‐

kingsmogelijkheden.  Zo  zijn  er,  als we  ons  beperken  tot  de woordenschat, maar 

weinig een‐op‐een overeenkomsten tussen twee talen. Dat wil niet zeggen dat talen 

niet dezelfde begrippen kunnen uitdrukken. Daarom moeten we een scherp onder‐

scheid  maken  tussen  de  uitdrukkingsmiddelen  en  de  begrippen  die  ze  verte‐

genwoordigen.  In  een bepaalde  fase van de  cultuur  liggen de begrippen die  in de 

verschillende talen tot uitdrukking moeten komen erg dicht bij elkaar, en dus moet 

een  contrastieve  studie  op  het  niveau  van  de  begrippen  uitgevoerd worden, met 

andere woorden,  ze vereist  een onomasiologische  aanpak.  In dit hoofdstuk heb  ik 

geprobeerd een onomasiologisch kader  te  schetsen voor de begrippen die verband 

houden met  de  begrenzing. Daarmee wil  ik  niet  zeggen  dat  een  onomasiologisch 

kader  per definitie  stabiel  is, want  ook  culturele  verschijnselen  veranderen;  alleen 

vinden  op  dit  vlak  de  veranderingen  veel  langzamer  plaats. Als we  in  het Oude 

Testament de stammen van  Israel  in actie zien, dan beseffen we dat het afbakenen 

van  territoria een heel oude bezigheid  is. Aan de andere kant zijn er domeinen die 

veel  recenter  zijn: de  sport  is daar  een  goed  voorbeeld  van,  evenals  verschillende 

domeinen in de wetenschap. Het is daarom niet vreemd dat we in recente perioden 

veel metaforische uitbreidingen hebben kunnen zien van bestaande begrippen.  

De uitdrukkingen die gebruikt worden om de begrippen weer  te geven slijten 

veel sneller. We hebben gezien dat de huidige woorden voor ‘demarcatielijn’ geheel 

anders zijn dan de Latijnse;  ja, zelfs kan de overgang van  finis naar  confine gezien 

worden als een grens  tussen het Latijn en het  Italiaans.33 Verder zijn er belangrijke 

verschillen tussen de afzonderlijke Romaanse talen; hoewel zowel het Spaans als het 

Frans een equivalent van confine kent, is het gebruik dat die talen ervan maken toch 

heel anders. Confine is alleen in het Italiaans een centraal woord, wat al bewezen zou 

kunnen worden door het morfologische verband tussen confine en confinare (analoog 

                                                 
33 Dat wijst erop dat de Placito capuano, de eedsformule uit 960 die meestal geldt als oudste Italiaanse 

tekst, vanwege de formule ‘per kelle fini’ nog duidelijk tot het Latijn behoort.  
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met  dat  tussen  ‘grens’  en  ‘grenzen’),  dat  geen  equivalent  kent  in  het  Frans, waar 

frontière tegenover borner staat. 

In  een vergelijkend onderzoek  in de  semantiek moeten we dus  allereerst  een 

duidelijk  onderscheid maken  tussen  het  onomasiologische  en  het  semasiologische 

niveau. Voor  het  eerste moeten we de meest  overtuigende manier  vinden  om  het 

begripssysteem weer te geven; we gaan hier dus te werk via hypothesen, die beoor‐

deeld kunnen worden naar hun explicatieve vermogen. Zo is men te werk gegaan in 

enkele modelvelden, zoals dat van de kleuren, die geleid hebben  tot verschillende 

analyses op grond van verschillende theoretische achtergronden. Hier heb ik het veld 

van de delimitatie als zo’n modelveld gebruikt en ik hoop dat mijn poging om dit te 

beschrijven anderen kan stimuleren om eventueel met een beter voorstel te komen.  

Bestudering van de woorden die gebruikt worden om de begrippen uit te druk‐

ken heeft een sterk empirisch karakter; we moeten beschikken over veel voorbeelden 

van hun gebruik om  te kunnen zien hoe ze zich  inpassen  in het omomasiologisch 

kader. Ik heb me gebaseerd op twee bronnen: de woordenboeken, die gezien kunnen 

worden  als  het  resultaat  van  beschrijvingen  gemaakt  door  taalgebruikers  en  taal‐

beschouwers,  en de  corpora, die het gebruik van de  sprekers  (en  schrijvers) weer‐

geven. Woordenboeken zijn meestal statisch, want ze verzamelen een taalgebruik dat 

al vastgelegd  is door de vorige generaties en zijn  tamelijk star  in het opnemen van 

nieuwe  elementen.  Corpora  stellen  ons  in  staat  het  gebruik  te  volgen  en  nieuwe 

gebruikssituaties  te herkennen, mits we erin slagen ons  los  te maken van de woor‐

denboekschema’s. Ik heb geprobeerd de nadruk te leggen op deze ontwikkeling: het 

contrast  tussen beide bronnen  is vooral uitgewerkt voor het voorbeeld  ‘al  limite di 

X’.  

Voor de diachronie is het belangrijk te constateren dat het lexicon voortdurend 

in  beweging  is,  op  alle  niveaus’s  van  analyse  en  in  alle  perioden.  Etymologische 

woordenboeken  zoeken meestal  naar  de  eerste  attestaties  van woorden, maar we 

zouden ons liever moeten bezig houden met de eerste attestatie van de afzonderlijke 

betekenissen. Wanneer wordt bijvoorbeeld het woord confine voor het eerst in meta‐

forische zin gebruikt, of wanneer worden frontiera en confine perfecte synoniemen in 

de  zin van grens  tussen  twee  staten? Of misschien  interesseert  ons niet  zozeer de 

eerste  attestatie, want  die  is  al  een  aanwijzing  van  een  opgetreden  verandering. 

Andere aanwijzingen zijn: de persoonlijke herinnering  (van de onderzoeker of van 

iemand die zo’n herinnering opgeschreven heeft), de afwezigheid in woordenboeken 

die het woord hadden moeten vermelden, etymologische overwegingen, overwegin‐

gen over de  semantische ontwikkeling en overwegingen over de  fonologische ont‐

wikkeling.34  In  dit  hoofdstuk  heb  ik  een  bescheiden  gebruik  gemaakt  van  deze 

aanwijzingen. Zie voor de persoonlijke herinnering de opmerkingen over een recent 

gebruik, zie voor het zwijgen der woordenboeken de discussie over de uitdrukking 

‘al  limite  di X’,  die  alleen  door  enkele woordenboeken  vermeld wordt,  vanaf  een 

                                                 
34 Zie voor deze punten mijn artikel  ‘Riflessioni  intorno a un saluto:  la storia di  ciao’, Lingua  e Stile, 

1999, ook in mijn Woordstudies I opgenomen als hoofdstuk 12: De geschiedenis van ciao . 
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bepaalde datum, ook  al  is hij nog niet herkend  als  een nieuwe betekenis, voor de 

etymologische overwegingen de  (tot dusver voorlopige) discussie over de precieze 

herkomst  van  confine,35  voor  de  fonologische  overwegingen  de  noodzaak  dat  het 

Italiaanse  frontiera  afgeleid  is  van  het  Franse  frontière  en  daarom  niet  eerder  kan 

voorkomen dan de Franse vorm,36 voor de  semantische overwegingen het  feit dat 

metaforen noodgedwongen jonger zijn dan de basisbetekenissen waarop ze gevormd 

zijn. 

Als wij alwetend zouden zijn, zouden we heel wat meer weten over de ontwik‐

keling  van  de  nieuwe  betekenissen,  zoals  we  voor  ieder  neologisme  behalve  de 

datum waarop het gevormd  is moeten weten: het model voor de vorm, het kanaal 

van  verspreiding,  het  cultureel  klimaat  en de  latere  ontwikkelingen, met  inbegrip 

van  de  lexicale  creativiteit.  Het  model  voor  de  vorming:  onzeker  voor  confine, 

leenwoord met  aanpassing  aan de  Italiaanse morfologie  voor  frontiera,  vereenvou‐

diging van de  combinatie  substantief/adjectief voor de voorafgaande ontwikkeling 

van  frontiera,  overname  van  een  geleerd  woord  voor  limite,  vervolgens  voor  de 

nieuwe betekenissen het hele complex van uitbreidingen, metonymieën en metaforen 

dat beschikbaar is voor betekenisvorming.  Het kanaal van verspreiding kan voor de 

uitdrukking nuova  frontiera de  internationale pers zijn. Voor het cultureel klimaat  is 

belangrijk hoe gevoelig een cultuur voor buitenlandse invloeden is. In het algemeen 

kan men zeggen dat voor militaire begrippen de mogelijkheid dat de woorden zich 

verplaatsen  groot  is,  zo  voor  frontiera  in  de Middeleeuwen  en  opnieuw  in  de  19e 

eeuw, zoals we gezien hebben. Over  latere ontwikkelingen heb  ik hier niet gespro‐

ken, maar de verhouding tussen substantief en werkwoord is belangrijk: als we geen 

rechtstreekse  informatie  hadden  over  terminus  en  finis,  dan  zouden  woorden  als 

determinare en definire ons veel kunnen leren. Maar hier moeten we opletten, want het 

bestaan van het werkwoord confinare bewijst nog niet dat het zelfstandig naamwoord 

confine eerder bestond, de verhouding zou omgekeerd kunnen zijn, of confinare zou 

direct afgeleid kunnen zijn van finis. 

Tenslotte moeten we het belang van historische gegevens niet onderschatten. 

Als  we  weten  wanneer  de  Engelse  sporten  Italië  zijn  binnengekomen,  of  liever, 

wanneer  men  begonnen  is  de  Engelse  sporttermen  te  vervangen  door  Italiaanse 

woorden  (vanwege de democratisering van de  sport, of om  ideologische  redenen), 

weten we  ook  bij  benadering  de  datum  van  een  uitdrukking  als  limite  dell’area  di 

rigore (‘penalty (area) line’). Als we de datum kennen van de toespraak van Kennedy 

                                                 
35 Als confine een voortzetting  is van confinium, dan  is het veel ouder dan wanneer het zou gaan om 

een retroformatie op het meervoud confini. 
36 Ook voor Grenze gelden  fonologische overwegingen: de vermoede Poolse oorsprong  (granica)  lijkt 

uitgesloten te zijn op grond van het accent op de voorlaatse lettergreep in het Pools, terwijl er zowel in 

het Tsjechisch als in de Slavische talen in de Lausitz vormen met de klemtoon op de eerste lettergreep 

voorkomen. 
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over de New Frontier, zouden we de datum post quem voor de uitdrukking  ‘nuova 

frontiera’ ook kennen, als Migliorini ons geen datum gegeven had.37 

Alwetend  zijn we  niet. Maar  het  kan  geen  kwaad  het  onderzoek  speciaal  te 

richten op de hier genoemde punten. 

  

Conclusies en uitgangspunten voor vervolgonderzoek 

In dit hoofdstuk heb  ik de onomasiologische structuur van het veld van de delimi‐

tatie (begrenzing) bestudeerd en geprobeerd de positie van de drie Italiaanse woor‐

den  frontiera,  confine en  limite binnen dat veld vast  te  stellen.  Ik heb  laten zien dat 

confine  het  centrale woord  is  voor  het  Italiaans, maar  dat  het  in  de  loop  van  de 

geschiedenis  geflankeerd  is  door  twee  andere woorden:  frontiera  in  een militaire 

contekst, limite als geleerd woord (hetgeen betekent dat het in wezen behoort tot een 

complex van vaktalen). Daarna heb  ik de Italiaanse situatie vergeleken met die van 

het Latijn, althans wat betreft de grondbetekenis ‘scheidslijn’.  

De  onomasiologische  hypothese  was  gebaseerd  op  de  onderscheiding  van 

begripskenmerken, die de verschillende begrippen uit het veld definiëren. Voor het 

analyseren van de woorden  in dit onomasiologisch kader heb  ik gebruik gemaakt 

van  verschillende  corpora,  de  verzamelingen  van  de  Corriere  della  Sera,  het  LIZ‐

corpus, het onbegrenste corpus van Google en verschillende bijbelse concordansen.  

Uit enkele toevallige vergelijkingen met andere talen blijkt al dat dit een interes‐

sant domein is, met onderling zeer verschillende situaties. Het zou de moeite waard 

zijn hetzelfde analysekader te gebruiken om andere talen te bestuderen, bijvoorbeeld 

de  betrekkingen  tussen  frontier,  border  en  boundary  in  het  Engels,  de  plaats  van 

confins, confines in het Frans en het Spaans in vergelijking met die van confine in het 

Italiaans, of de diachronie van het woord grens/Grenze in de Germaanse talen. Ook de 

vraag  naar  de werkwoorden  definire,  determinare,  delimitare  en  demarcare, met  hun 

plaatselijke  equivalenten  en  leenvertalingen,  in  het  intellectuele  vocabulaire  van 

verschillende  talen zou ons veel verrassingen kunnen opleveren. Tenslotte  lijkt het 

ontstaan van het veld  in een ver verleden, waarbij concreet en abstract gelijke  tred 

houden, een belangrijk onderwerp te zijn voor de historie van onze cultuur.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
37 We hebben nog steeds een verschil van drie jaar, dat verkleind zou kunnen worden door te zoeken 

in kranten uit die tijd. Maar gezien de snelheid van de verspreiding van informatie in de 20e eeuw, is 

de meest waarschijnlijke hypothese een onmiddellijke aanmunting van de uitdrukking nog in het jaar 

1960. 
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