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DE BOER, Minne Gerben. ‘Presentatie’ van Woordstudies I. ITALIANISTICA ULTRAIECTINA 

4. Utrecht: Igitur, Utrecht Publishing & Archiving Services, 2009. ISBN 978-90-6701-

025-2.1-6.  

  

  

SAMENVATTING 

  
De bundel Woordstudies I is een verzameling artikelen over semantische aspecten van het Italiaans, die 

Minne Gerben de Boer, werkzaam bij de vakgroep Italiaans van de Universiteit Utrecht, in de loop 

van zijn carrière heeft geschreven. In deze presentatie worden de artikelen een voor een genoemd met 

een korte aanduiding van het theoretisch kader waardoor ze geïnspireerd zijn.  

  

RIASSUNTO 

  
Il volume Woordstudies I è una raccolta di articoli su aspetti semantici dell’italiano, scritti da Minne 

Gerben de Boer, docente e ricercatore del dipartimento d’italiano dell’Università di Utrecht, nel corso 

della sua carriera. In questa presentazione i singoli articoli vengono menzionati con una breve 

indicazione del quadro teorico che li ha ispirati.  

  

SUMMARY 

  
The volume Woordstudies I is a collection of articles about semantic aspects of Italian, written by Minne 

Gerben de Boer, of the Italian Department of Utrecht University, in the course of his career. In this 

presentation the articles are each mentioned with a short indication of the occasion by which they 

have been written and of their theoretical background.   
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PRESENTATIE  
  

  

  

‘La sémantique est l’étude du sens des mots’. Zo begint Pierre Guiraud, de hoog-

leraar Frans, die in zijn Groningse ballingschap (1953-1964) voor de serie Que sais-je 

van de PUF zowat de hele taalwetenschap bijeenschreef, het deel gewijd aan de 

semantiek, verschenen in 1955 en opgedragen aan ‘L’Institut d’Études Françaises de 

l’Université de Groningue au souvenir de notre séminaire 1954-1955’, het jaar 

voordat ik mijn studie Frans aan diezelfde universiteit begon. Guiraud had nog meer 

pijlen op zijn boog. Met zijn structuralistische systematiek in de benadering van de 

lexicale creativiteit vernieuwde hij de etymologie en de taalhistorie, vol kritiek op de 

dikke duim van veel traditionele etymologen. Verder was hij een pionier in het 

frequentieonderzoek en ten slotte schreef hij een briljant werkje over taboewoorden. 

Woordsemantiek had de tijd niet mee, toegepast frequentieonderzoek wel, vandaar 

dat ik na mijn overgang tot het Italiaans (werkzaam in Groningen vanaf 1961, in 

Utrecht van 1964-2001) de ontwikkeling van het frequentieonderzoek met grote 

interesse volgde. De Italiaanse taal onderging een verjonging na de Tweede Wereld- 

oorlog; voor docenten, die met oudere leerboeken moesten werken, was het niet erg 

duidelijk welke woorden nu centraal stonden en daarom was het frequentie- woor-

denboek van Bortolini et al., dat in 1971 onder auspiciën van de IBM uitkwam, een 

uitkomst. Ik heb over het nut van dat boek verslag uitgebracht aan de sectie Italiaans 

van Levende Talen op een bijeenkomst in Nijmegen in 1972; dat verhaal, dat onge-

publiceerd is gebleven, volgt hier als hoofdstuk 1.   

De Utrechtse hoogleraar Italiaans Mario Alinei had in 1963 zijn inaugurele rede 

(als lector) gehouden over de etymologie en geschiedenis van het woord ambasciata, 

een model van taalhistorisch onderzoek, waarin de ambassadeur van het Karolin- 

gische hof een afstammeling bleek te zijn van de begeleider van het vee van de 

Abruzzische bergen naar hun winterverblijf aan de kust (in basso). Deze studie, over-

tuigend onderbouwd met archeologische, etnologische, historische en taalkundige 

argumenten, was ook tegen het zere been van de traditie gericht, zozeer dat 40 jaar 

later het monumentale LEI amper gewag durfde te maken van het artikel en hals-

starrig aan het traditionele Keltische ambacht als etymon vasthield (zie Pfister 2000). 

Daarna had ook Alinei zich op het frequentieonderzoek gericht, als pionier in het 

computerondersteunde taalonderzoek. Een computeranalyse van het woordenboek 

van Zingarelli leverde hem de inspiratie voor zijn boek La struttura del lessico (1974). 

Dit boek en een kort daarna volgende poging tot theorievorming hebben mij enkele 

maanden beziggehouden; uit de aantekeningen uit die tijd (1977) heb ik een reactie 

proberen te distilleren. Dit heeft geleid tot een paar beschouwingen over de plaats 

van semantische componenten in woordenboekdefinities (hoofdstuk 2).   

Inmiddels was er ook in de generatieve taalkunde belangstelling ontstaan voor 
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semantische kwesties. Op grond van de theorieën van Aronoff en Jackendoff heb ik 

in 1978 een stuk geschreven over causatieve werkwoorden, hier opgenomen als 

hoofdstuk 3. Ook uit 1978 stamt een poging om het werkwoord lasciare te beschrijven 

in een jackendoffiaans kader; ik heb dit opgenomen als hoofdstuk 4. In hoofdstuk 5, 

daterend uit 2009, werk ik een Nederlands voorbeeld uit, namelijk loslaten, dat ik 

beschreven heb vanuit hedendaags zicht. Hierbij begin ik met een introspectieve be-

schrijving, daarna behandel ik de woordenboekinformatie, vervolgens verzamel ik 

voorbeeldzinnen uit Google en probeer ik een nieuwe beschrijving te geven van de 

deelbetekenissen en hun onderling verband. 

Van 1982 tot en met 1988 heb ik me voornamelijk bezig gehouden met voor-

zetsels; een verslag van die activiteit staat in de presentatie van Woordstudies II (de 

Boer 2010).  

Hoofdstuk 6 van deze bundel is een collegedictaat uit 1983, dat bedoeld was als 

inleiding voor een college over de basiswoordenschat. Het grijpt terug op mijn 

eerdere belangstelling voor frequentieonderzoek en heeft een contrastieve aanpak. In 

hoofdstuk 7 probeer ik een algemeen schema te ontwikkelen voor contrastieve woor-

denschatstudies, dat ik vervolgens toepas op de basiswoordenschat van het Spaans 

en het Italiaans (hoofdstuk 8).  

Leenwoorden komen aan de orde in hoofdstuk 9. Dat is gebaseerd op een colle-

gedictaat, waarvan de laatste versie dateert uit 2000, maar deze tekst is geheel her-

schreven. De complexe woordgeschiedenis wordt onder meer geïllustreerd met de 

analyse van ansjovis van Nicoline van der Sijs, waaraan de Italiaanse voorge-

schiedenis wordt toegevoegd. Het hoofdstuk opent met een behandeling van het 

Engelse leenwoord kitten in het Nederlands, om de gedachten te bepalen; verder 

wordt een analyse gegeven van het Italiaanse leenwoord giro. De baanbrekende be-

standsopname van Francescato (1966) wordt uitvoerig besproken en mede aan de 

hand van latere theoretische studies wordt een groot aantal aspecten behandeld die 

in een compleet leenwoordenonderzoek aan de orde zouden moeten komen. Hoofd-

stuk 10 is een toepassing aan de hand van het muziekleenwoord trombone. Bij het 

opstellen van dit hoofdstuk heb ik gebruik kunnen maken van de laatste versie van 

de theorie van Alinei over etymologie (Alinei 2009).  

In 1993 organiseerde Franco Musarra te Leuven een groot congres over 50 jaar 

naoorlogse narrativiteit. Er was ook plaats voor taalkundige bijdragen; ik heb die 

gebruikt om de veranderingen in het Italiaanse lexicon te bekijken (zie hoofdstuk 11). 

Tegenover het cumulatieve model van de woordenboeken (gestage toevloed van 

neologismen) heb ik enkele andere modellen geplaatst: het vervangende model 

(verdwijnwoorden en herordening van semantische velden), het variationele model 

(aandacht voor regionale en sociale variatie alsmede voor de rol van interna- 

tionalismen), het statistische model (aandacht voor de meest frequente woorden), het 

vaktalige model (rol van vaktalen ten opzichte van de algemene taal) en het syste- 

matische model, geïllustreerd aan schrijvers (vraag: kan analyse van creatief woord- 
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gebruik nieuwe lexicale trends aan het licht brengen?). Al deze modellen hebben 

geleid tot toepassingen in latere artikelen, vanaf 1998, vaak uitwerkingen van eerdere 

interne publicaties in de Recherches van de Utrechtse romanisten.   

In 'De geschiedenis van ciao' (hier hoofdstuk 12) ben ik uitgegaan van een studie 

van Alinei, waarvan ik geprobeerd heb de open punten aan te vullen: de nadruk ligt 

op de sociale aspecten van groetformules en vooral op de verspreiding van neolo- 

gismen.  

Hoofdstuk 13, 'Coliandro lult erop los' (weergave van de woordspelige 

Italiaanse titel Le cazzate di Coliandro), gaat over taboewoorden. Het gaat uit van de 

gedachte dat je sectoriaal taalgebruik moet bestuderen in het milieu dat het gebruikt 

en niet bijvoorbeeld in woordenboeken of algemeen frequentiemateriaal. Hier is 

daarom gekozen voor een detectiveverhaal, in de eerste persoon verteld door een 

politieman die nogal grof in de mond is. Het voornaamste woord, cazzo, wordt 

uitvoerig aan de orde gesteld, vooral in zijn semantische en categoriale uitbrei-

dingen: er blijken dertien gebruiksmogelijkheden te zijn. Voor de theoretische achter-

grond is onder meer gebruik gemaakt van Les gros mots van Guiraud.   

'De hele barak' (hoofdstuk 14) grijpt terug op een open kwestie, die in hoofd-

stuk 15 van Woordstudies II, gewijd aan wonigterminologie, aan de orde zal komen, 

namelijk de historie van het woord baracca. Met behulp van de krijgshistoricus 

Geoffrey Parker wordt de oorsprong van barak, in de zin van 'kazerne', herleid tot de 

kleumende Spanjaarden van het Beleg van Haarlem (1573), waarbij het woord 

honderd jaar geretrodateerd wordt.  

Uit dezelfde tijd stamt de internationale carrière van het woord statolder, die 

begint wanneer deze plaatsvervanger niemand meer vervangt (hoofdstuk 15). Twee 

uitstapjes worden gemaakt naar zuiver Nederlandse woordkwesties, beide afkom- 

stig van lezingen voor een TIN-dag.1 Hoofdstuk 16 gaat over het woord kids dat 

kinderen dreigt te gaan vervangen. Het onderzoek betreft de motivatie en de versprei- 

ding van een leenwoord. Hoofdstuk 17 gaat over de uitdrukking dan wel, die het 

nevenschikkende of praktisch heeft vervangen; dat is een Nederlands unicum; andere 

talen behouden hun oorspronkelijke voegwoord. Net als in het hier niet opgenomen 

artikel over degene (De Boer 2004) komt hier aan de orde dat oudere sprekers 

taalhistorie kunnen herkennen door een gevoel van 'dit is mijn woord niet‛.  

De verschillende hoofdstukken van deze bundel en zijn tegenhanger Woord-

studies II zijn bijna allemaal afkomstig uit gelegenheidsbijdragen aan congressen met 

een bepaald thema. In de loop van deze bijdragen heeft zich mijn denken over 

semantiek ontwikkeld; in verschillende stukken komen,  vanwege de aard van het 

onderwerp, andere aspecten van de synchrone en diachrone woordstudie aan de 

orde. In de Presentatie van Woordstudies II zal ik precieze verwijzingen geven voor 

deze aspecten.  
                                                 
1 TIN staat voor Taalkunde In Nederland, de jaarlijkse bijeenkomst van de Algemene \Vereniging 

voor Taalwetenschap 
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Mijn ideeën over semantiek houden het volgende in. Taal ontstaat in het hoofd 

van de enkeling op grond van wat deze opvangt uit de taalgemeenschappen waar-

van hij/zij deel uitmaakt. De basis wordt gelegd op jonge leeftijd, maar vooral de 

ontwikkeling van het lexicon gaat het hele leven door. De tegenstelling tussen alge-

mene taal en speciale (vak)talen is gradueel en berust op de omvang van de desbe-

treffende taalgemeenschappen. Algemene talen kunnen desalniettemin regionaal en 

vooral generationeel sterk verschillen. Standaardtalen zijn algemene talen die geïnsti-

tutionaliseerd zijn en daarbij ondersteund worden door instituties als het onderwijs, 

het openbare leven en de woordenboeken. Taalculturen kunnen verschillen in de rol 

die instituties kunnen spelen: zo is het historisch besef in de woordenschat in Italië 

veel groter dan in Nederland.   

Het lexicon berust op een categorisatie van onze ervaringen. Begripsvorming 

staat in principe los van taal, maar wordt er wel sterk door ondersteund. Taal-

vergelijkend onderzoek kan slechts uitgaan van de begrippen en heeft dus een 

onomasiologische basis; de lexicale diversiteit tussen taalgemeenschappen is groter 

dan de conceptuele. Woorden zijn bij hun ontstaan gemotiveerd, maar zodra het 

woord zich verbreid heeft is die motivatie onnodig en kan ze dus gemakkelijk 

verdwijnen. Qua vorm ontstaan woorden hoofdzakelijk via drie wegen: betekenis-

uitbreiding van bestaande woorden, afleiding op basis van een of meer bestaande 

woorden en ontlening vanuit andere taalsystemen. Woordvorming is een geleidelijk 

proces, met als etappes: individuele creatie (op een of meer plaatsen tegelijk), ver-

spreiding, overgang van speciale naar algemene taal. Woorden kunnen ook weer 

verdwijnen, omdat ze geen dienst meer doen, of omdat andere woorden hun dienst 

beter verrichten. Bestudering van woordbetekenis kan op drie manieren gebeuren: 

door introspectie (meestal in de moedertaal, maar tot op zekere hoogte ook in goed 

beheerste andere talen; hierbij inbegrepen de introspectie van anderen), door een 

enquête, volgens sociolinguïstische methoden, en via documentatie. Het ontstaan 

van woorden wordt vaak gedocumenteerd door eerste attestaties, maar deze vormen 

slechts feiten te midden van andere, die gebruikt kunnen worden in een recon-

structie. Een dergelijke reconstructie is het eigenlijke doel van een woord-

geschiedenis, waarbij de documentatie een belangrijk hulpmiddel is. Uiteindelijk 

komen alle beweringen die over woordbetekenis en woordgeschiedenis gedaan 

worden voor rekening van de onderzoeker; het is wenselijk dat daarover discussie 

ontstaat: du choc des opinions naît la vérité. Ik hoop dan ook dat veel van mijn 

voorstellen door anderen besproken zullen worden, en met name dat de behandelde 

domeinen ijkpunten voor theorievorming worden, waarbij ik zeer gelukkig zou zijn 

indien niet alle discussie zich op Engelstalige voorbeelden baseert, maar ook reke-

ning houdt met het rijke materiaal dat andere talen, in het bijzonder de Romaanse, 

ons bieden.  
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SAMENVATTING 
 

Dit artikel is een vroege recensie (mei 1972) van het LIF, de frequentielijst van IBM Italia uit 1971. De 

auteur concentreert zich op de verschillen met het project van Juilland, dat als uitgangspunt voor het 

LIF heeft gefungeerd. Op grond van de gegevens van het LIF is een basislijst van 50 werkwoorden 

opgesteld; verder wordt er een overzicht gegeven van de belangrijkste onregelmatige werkwoords-

vormen. 

 

RIASSUNTO 
 

Questo articolo è una delle prime recensioni (maggio 1972) del LIF, la lista di frequenza di IBM Italia 

del 1971. L’autore si concentra sulle differenze rispetto al progetto di Juilland, che fu il modello del 

LIF. In base ai dati di questo lessico è stato compilato un elenco di base di 50 verbi italiani nonché una 

scelta delle principali forme verbali irregolari. 

 

SUMMARY 
 

This article is an early review (May 1972) of LIF, the frequency list of Italian words established by IBM 

Italia in 1971. The author concentrates on the differences with respect to the Juilland project, which 

had served as a model for LIF. On the base of the LIF data a basic list of 50 Italian verbs has been 

established, as well as an overview of the principal irregular verb forms.  

 

 

KEY-WORDS  
 

Frequency research, basic word list, irregular verb forms 
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1. SELECTIE VAN ITALIAANSE WERKWOORDSVORMEN  

OP BASIS VAN FREQUENTIEONDERZOEK*  
 

 

 

Het kernbegrip bij de didactiek van het vreemde-talenonderwijs is selectie. Selectie, 

niet in de zin van het selecteren van leerlingen, maar in de zin van het selecteren van 

leerstof, dat wil zeggen van woorden, van paradigmata, van syntactische constructies 

en van lectuurstukjes. De tijd van de leerling is beperkt, zijn geheugen heeft een 

beperkte capaciteit, en de potentiële leerstof is enorm groot. Een niet te omvangrijk 

woordenboek bevat al gauw een 50.000 woorden; een cursus daarentegen die erin 

slaagt om de leerling 3.000 woorden bij te brengen vereist al behoorlijk wat tijd en 

energie. Het is daarom uiterst belangrijk dat die 3.000 (of 2.000, of 4.000) woorden zo 

gekozen worden dat de leerling er een maximaal profijt van heeft. Een voorbeeld kan 

dit verduidelijken. De Piccolo Garzanti bevat volgens mijn gegevens 5.249 werk-

woorden. Hierbij, zoals bij alles wat ik vandaag zal zeggen, moet ik onmiddellijk de 

reserve maken dat er telfouten kunnen zijn opgetreden; ieder getal is dus slechts bij 

benadering juist. Nemen wij hieruit een willekeurige keuze, bijvoorbeeld de eerste 

twintig werkwoorden, in alfabetische volgorde, die beginnen met de letter b. Het 

zijn: bacare, bacchettare, bacchiare, baciare, badare, bagnare, balbettare, balbutire, balenare, 

balestrare, ballare, ballonzolare, baloccarsi, baluginare, balzare, balzellare, bamboleggiare, 

bandire, barattare, barbugliare. Bij het aanhoren van deze lijst zal het een ieder duidelijk 

zijn dat kennis van de meeste van deze werkwoorden een luxe is voor de buiten-

lander die Italiaans leert. Waarschijnlijk zal er ook een grote mate van overeen-

stemming zijn over de werkwoorden die wel tot de basiswoordenschat moeten 

behoren, te weten baciare, badare, bagnare en ballare. Ik vermoed dat er enige aarzeling 

zal zijn ten aanzien van balbettare, balzare en misschien bandire. Nu is het ongetwijfeld 

mogelijk met een aantal vakmensen bijeen te komen en door middel van een soort 

ballottage een communis opinio te bereiken over de op te nemen werkwoorden, 

waarbij eventueel in het bereikte aantal in een tweede ronde geschrapt wordt tot men 

bijvoorbeeld tot 1000 werkwoorden is aangekomen. Dit is de werkwijze die door 

Georges Matoré is gevolgd in zijn Dictionnaire du Vocabulaire Essentiel, waar een 

équipe van vijf mensen gekomen is tot een woordenschat van Les 5000 mots fonda-

mentaux. Ten aanzien van de equivalenten van onze juist genoemde woorden kan ik 

melden dat embrasser, mouiller en danser inderdaad zijn opgenomen (badare heeft 

uiteraard geen direct equivalent). Voorts zijn opgenomen sursauter en bondir (equi-

valenten van balzare), maar noch bégayer, noch bredouiller, noch balbutier. Het woor-
                                                 
* Lezing gehouden op de Didactische Dag van de sectie Italiaans van Levende Talen te Nijmegen op 22 

mei 1972.  
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denboek van Matoré is ontstaan uit een polemische instelling tegenover frequen-

tieonderzoek; ik citeer uit het voorwoord: 
 

En l'absence de dépouillements exhaustifs, il nous a semblé préférable de nous référer à la 

conscience linguistique de Français cultivés et à l'expérience pédagogique que nous-mêmes, 

professeurs de français, avons pu acquérir dans la pratique de l'enseignement.  

 

Hoewel de ervaring van de docent natuurlijk belangrijk is, lijkt mij dit criterium 

echter nogal gevaarlijk, in de eerste plaats vanwege een onvermijdelijke beroeps-

deformatie van de docent (immers de meeste taaldocenten hebben tegelijk een 

litteraire opleiding en hun coscienza linguistica is daardoor automatisch litterair ge-

tint); in de tweede plaats omdat op deze wijze gemakkelijk normatieve elementen in 

het oordeel kunnen meespelen. Een voorbeeld: alle Italiaanse schoolboekjes bevatten 

oefeningen waarin het werkwoord fare vervangen moet worden door een preciezer 

werkwoord. Ik citeer "fare e trovare: ecco due verbi di gran giro nella lingua dei mo-

derni scansafatiche" (Pestelli, 1962, p. 157). Nu is het echter juist de taak van het taal-

onderwijs om van de leerlingen scansafatiche ‘luiwammesen’ te maken, in die zin dat 

ze zich zullen moeten leren behelpen met minder woorden dan ze zouden willen 

gebruiken als ze hun eigen taal spreken; de taaldidactische eis is daarom het maxi-

mum te halen uit dat ene werkwoord fare. Het criterium bij deze intuïtieve selectie is 

dus onzeker, en de twijfel wordt groter naarmate men de grens raakt van het aantal 

woorden dat men wil opnemen. Toch is dit tot voor kort het enige criterium geweest 

dat voor het Italiaans kon worden toegepast, gezien de achtergebleven stand van het 

Italiaanse taalonderzoek. Het resultaat is dan ook duidelijk voor wie de woord 

registers van enkele methodes vergelijkt; zelden stemt de woordenschat overeen. Het 

afgeIopen jaar heb ik gewerkt met een van de modernste cursussen, Insieme a Venezia, 

die in velerlei opzicht goed is opgezet, speciaal voor Fransen in ieder geval; wat mij 

hierbij het meest getroffen heeft is de enorme overvloed van relatief onbelangrijke 

woorden in de leesstukjes. 

Het alternatief, dat overigens voor de meeste levende talen heel goed bekend is, 

is een selectie gebaseerd op frequentie in een representatief corpus. Daarom kunnen 

wij nu dan ook zeer blij zijn met het recente Lessico di Frequenza della lingua Italiana 

Contemporanea van Bortolini, Tagliavini en Zampolli, uitgegeven door de IBM Italia. 

Ondanks de bezwaren die aan deze lijst kleven, is ze nu de onmisbare basis voor 

iedere selectie voor het onderwijs in het Italiaans. Voordat ik nu verder ga met de 

presentatie van deze frequentielijst en de resultaten die ik eruit gehaald heb, wil ik 

even enkele corrigerende opmerkingen maken. Frequentie is belangrijk, maar niet 

het enige criterium voor selectie. Er zijn een aantal andere criteria die ik even kort wil 

opsommen, met een paar voorbeelden (ik baseer me voor deze criteria op Mackey 

1969). De lessituatie is belangrijk: iemand die met een directe methode werkt, kan 

niet beginnen zonder de woorden lavagna ‘schoolbord’ en gessetto ‘krijtje’, hoewel het 

eerste maar driemaal voorkomt in de IBM-lijst en het tweede helemaal niet. Bepaalde 
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klassen van woorden moeten tezamen aangeboden worden ongeacht de relatieve 

frequentie, bijvoorbeeld de telwoorden of de namen der maanden. De IBM-lijst geeft: 

gennaio 14, febbraio 14, marzo 30, aprile 25, maggio 45, giugno 43, luglio 29, agosto 30, 

settembre 24, ottobre 19, novembre 23 en dicembre 13. Voor we hier nu voorbarige 

conclusies uit trekken over de sympatiekste maanden, moet gezegd worden dat deze 

frequentie aantoonbaar hoofdzakelijk uit het krantenmateriaal komt, en dat van de 

opgenomen kranten er twee uit mei, twee uit juni, één uit juli en één uit augustus 

stammen. Zo voorzichtig moet je met dit soort conclusies zijn. Hoe dan ook, niemand 

zal alleen de zomermaanden onderwijzen. Een ander punt is de spreiding van de 

woorden over de teksten; een goede frequentielijst betrekt deze in zijn resultaten. 

Hoe dat hier zit, daar kom ik nog op terug. De beschikbaarheid (disponibilità) is een 

ander criterium, ontdekt door Michéa bij het werk aan het Français fondamental. 

Woorden als mes, vork en lepel zijn onmiddellijk beschikbaar voor alle taalgebruikers, 

maar dergelijke concrete zelfstandige naamwoorden komen in een frequentielijst 

praktisch niet voor, omdat er niet dagelijks over gepraat wordt. De cijfers van de 

IBM-lijst zijn coltello 18, cucchiaio 8, en forchetta helemaal niet, waarbij opgemerkt 

moet worden dat van de 18 gevallen van coltello er acht uit de kranten komen, 

hetgeen te denken geeft. Het bezwaar van het ontbreken van dit type woorden kan 

ondervangen worden door naast de frequentielijst met ‘centres d'intéret’ te werken. 

Een volgend criterium is het gemak waarmee van een bepaald woord doorzichtige 

afleidingen en samenstellingen gemaakt kunnen worden. Een woord als altoparlante 

'luidspreker', dat niet in de lijst voorkomt, kan best ingevoerd worden in een begin-

nerscursus, omdat het voor een Nederlander op geheel doorzichtige wijze gevormd 

is uit de zeer frequente woorden alto en parlare. Beperking van de lijst kan verkregen 

worden door synoniemen te verwijderen. Zo bevat de aangeboden lijst zowel 

cominciare als incominciare, zowel sentire als udire, zowel succedere als accadere en 

avvenire. Aangezien het meest frequente werkwoord steeds hetzelfde kan doen als de 

andere, is het voor de hand liggend de andere te schrappen, zeker voor het actief 

gebruik. 

Ten slotte zijn sommige woorden domweg gemakkelijker te leren dan andere, 

en ook dat is een belangrijk criterium. Dat zak sacco is en muur muro hoef je de leer-

ling maar een keer te vertellen, en dat medicijnen medicina heet en wiskunde 

matematica dat zal ook niemand verbazen. Omgekeerd stellen woorden als scappare, 

strappare, scacciare, schiacciare, spaccare, spacciare en spicciarsi de beginner voor grote 

problemen omdat ze voor hem evenveel op elkaar lijken als voor ons de namen van 

de Chinese leiders of van Japanse filmacteurs. 

Om terug te keren tot de frequentie: een goede frequentielijst moet uitgaan van 

een homogeen corpus dat voldoende verscheiden is om het domineren van bepaalde 

thematische woorden, dat wil zeggen woorden die gebonden zijn aan een bepaald 

onderwerp, te vermijden. Bovendien moet het corpus, als de lijst een didactisch doel 

heeft, overeenstemmen met het soort taalgebruik dat men wil onderwijzen. Goede 
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voorbeelden zijn de lijst van het Français fondamental en de lijst van Šteinfeldt voor 

het Russisch. Le français fondamental gaat uit van 163 teksten gesproken taal, meest 

interviews en verder gesprekken afgeluisterd met een verborgen microfoon, en 

dergelijke. Deze 163 teksten bevatten 312.135 woorden, dat wil zeggen gemiddeld 

1915 woorden per tekst (oftewel zeseneenhalf getikte vellen). Het aantal verschil-

lende woorden dat zij bevatten is 7.995. De auteurs zijn echter van mening dat de 

rangorde om statistische redenen slechts betrouwbaar is tot een frequentie van 

maximaal 20, hetgeen hun 1063 woorden oplevert, waaronder ± 225 werkwoorden. 

Aangezien in de hier uitgedeelde lijst ook 300.000 woorden zijn verwerkt, is dit getal 

van 225 interessant. Bij ieder woord van Le français fondamental staat de spreiding 

vermeld, dat wil zeggen in hoeveel van de 163 teksten het voorkomt. De resultaten 

worden representatief geacht voor het gesproken Frans. De lijst van Šteinfeldt, 

bestemd voor Estlandse middelbare scholen, is gebaseerd op 400.000 woorden, ge-

kozen uit 350 teksten, elk van 1000 tot 2000 woorden. Deze teksten komen uit vijf 

categorieën, namelijk kinderboeken, jeugdtijdschriften, toneelstukken, Russische uit-

zendingen van de Estlandse radio en krantenartikelen. Het totaal aantal ver-

schillende woorden is 24.224. Hiervan zijn in de lijst alle woorden opgenomen die 

minstens eenmaal in 14 teksten voorkomen, dat zijn er 2500, waaronder naar schat-

ting ± 550 werkwoorden. Het selectiecriterium is hier dus eerder de spreiding dan de 

frequentie. Betrouwbaar is deze lijst, volgens de statistische berekeningen van 

Frumkina, tot en met 1100 tot 1300 woorden, dat wil zeggen tot een frequentie van 

30; in feite betekent frequentie 30 vanwege de foutenmarge een frequentie tussen de 

15 en de 45. Hierbij zitten bijna 300 werkwoorden. De resultaten lijken representatief 

voor het Sowjet-schoolkinderenproza. Gesteld dat onze lijst eenzelfde graad van be-

trouwbaarheid zou hebben als beide genoemde lijsten, dan betekent dit dat we ook 

hier een frequentie van 30 ongeveer als onderste drempel aan moeten houden en dat 

vanwege de foutenmarge hierbij nog een aantal uit de volgende honderd kunnen 

komen, maar waarschijnlijk praktisch geen werkwoorden met een frequentie onder 

de twintig. (Dit is een ruwe schatting).  

De frequentielijst van de IBM is in zijn opzet een getrouwe navolging van de 

serie frequentiewoordenboeken van de Amerikaanse romanist Alphonse Juilland. 

Deze serie, waarvan een Spaans en een Roemeens deel zijn verschenen,1 heeft een 

heel ander doel dan het taalonderwijs, zoals door Juilland ook uitdrukkelijk wordt 

gezegd. Het gaat hier om een vergelijking van de woordenschatopbouw, de fonolo-

gische struktuur en dergelijke, tussen de Romaanse talen onderling en daarom is er 

allereerst gestreefd naar een nauwkeurige overeenkomst in de criteria die de keuze 

van het materiaal hebben bepaald. Juilland nam een scherp omlijnde periode, na-

melijk het tijdperk tussen de twee wereldoorlogen, en koos daaruit zo objectief mo-

gelijk teksten van vijf categorieën, te weten Toneel, Romans en novellen, Essayistiek, 
                                                 
1 Het Italiaanse deel is van 1973, een jaar nadat deze recensie geschreven werd. 
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Technische litteratuur, Kranten en tijdschriften. In iedere categorie werden door een 

expert ongeveer 50 teksten vastgesteld, waaruit volgens een vaste regel een aantal 

zinnen werd geselecteerd (bijvoorbeeld zin 1 van pagina 1, zin 2 van pagina 4, zin 3 

van pagina 7, enzovoort). In totaal bevat iedere categorie 100.000 woorden. De lijst 

die het resultaat van deze werkwijze is gaat tot ongeveer de frequentie 5 en bevat 

5000 woorden. Als we de eerder vermelde criteria toepassen, constateren we dat de 

manier waarop de zinnen gekozen werden een grote verscheidenheid garandeert 

binnen elk van de vijf categorieën (van elke roman werden bijvoorbeeld ± 80 zinnen 

gekozen, steeds drie pagina's van elkaar), dat echter de categorieën op zichzelf hete-

rogeen zijn; de lijst is dus geen frequentielijst over een corpus van 500.000 woorden, 

maar een optelsom van vijf frequentielijsten over een corpus van 100.000 woorden 

per lijst. De omvang is ongeveer vergelijkbaar met die van de lijsten van Le français 

fondamental en Šteinfeldt, dat wil zeggen de frequentie is betrouwbaar tot zo'n 1500 

woorden, mits het betrokken woord in alle categorieën gelijkelijk vertegenwoordigd 

is. Deze laatste voorwaarde is verdisconteerd in de spreidingscoëfficiënt: als een 

woord overal in gelijke frequentie voorkomt is de spreiding 100%; dit cijfer daalt bij 

verschillende frequentie volgens een formule die enerzijds gerelateerd is aan het 

verschil tussen de hoogste en de laagste frequentie per categorie, anderzijds aan de 

totale frequentie. Deze formule werkt, op voorwaarde dat alle categorieën gelijk-

waardig zijn, dat wil zeggen dat een afwijkende frequentie in de rubriek Toneel even 

zwaar telt als een afwijkende frequentie in de rubriek Kranten. Als er, zoals we voor 

de IBM-lijst zullen zien, één categorie is die zich geregeld afwijkend gedraagt, dan 

werkt de formule niet meer. Tenslotte is, hoewel Juilland's doel niet didactisch was, 

het corpus representatief voor een passieve taalschat van de periode tussen de beide 

wereldoorlogen. 

Tagliavini en zijn medewerkers hebben de opzet van Juilland geheel over-

genomen, maar een aantal wijzigingen aangebracht.  

1) Als periode is gekozen de tijd na de tweede wereldoorlog. Dit heeft tot nadeel dat 

de lijst niet meer vergelijkbaar is met die van Juilland; zo heeft bijvoorbeeld de 

Spaanse lijst een frequentie 2 voor teléfono in de romancategorie, de Italiaanse een 

frequentie 23 voor telefono in dezelfde categorie.2 Maar aangezien de verge-

lijkbaarheid ook door de andere wijzigingen wordt aangetast, is de keuze van een 

recentere periode alleen maar een winstpunt. 

2) De categorieën Toneel (T), Romans (R) en Kranten (G) zijn gehandhaafd; wel is de 

rubriek Giornali iets heterogener samengesteld, te weten 4 nummers van de Corriere 

della Sera, 1 nummer van Oggi en 1 van Quattrosoldi (dat wil zeggen het blad van de 

consumentenbond). De categorie Essayistiek is vervangen door de categorie Cinema 

(C) (dat wil zeggen filmscenario's), hetgeen beschouwd kan worden als een winst-

punt, omdat dit het aandeel van de gesproken taal vergroot en een grotere aan-
                                                 
2 In de Italiaanse ‘Juilland’ ontbreekt het woord telefono; het adjectief telefonico komt er 10x voor, 

uitsluitend in de rubrieken Kranten en tijdschriften (4x) en Technische literatuur (6x). 
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sluiting met de omgangstaal mogelijk maakt dan de rubriek Teatro. Men vergelijke 

het woord ciao, totaalfrequentie 161, deelfrequentie T 47, R 7, C 106, G 0, S 1. 

Niettemin maakt deze wijziging het corpus meer homogeen. De categorie Technische 

litteratuur is vervangen door een categorie Sussidiari (S), dat wil zeggen leerboeken 

voor de lagere school die allerlei soort leerstof bevatten: religie, geschiedenis, 

aardrijkskunde, biologie. taal- en rekenlesjes. Deze keuze is ronduit ongelukkig; in de 

eerste plaats is het akelig materiaal, een zoetelijk, religieus en moralistisch getint 

proza, waarvan ik niet aanneem dat een Nederlandse leerling er met plezier naar zou 

grijpen; ik heb er een paar van bekeken en herinner me als afschrikwekkend voor-

beeld de beschrijving van het leven van de bijen, die eindigt met een hooggestemde 

moraal over het voorbeeld van eendracht en samenwerking dat zij aan de mensen 

kunnen geven. In de tweede plaats, en dat is belangrijker: de teksten zijn zodanig ge-

specialiseerd van aard dat de woordenschat in sterke mate thematisch is, en dat zelfs 

in zeer hoge frequenties. Mijn favoriete voorbeeld is de frequentie van sacerdote. naast 

die van prete: Prete totaal 48, T 11, R 25, C 7, G 3, S 2. Sacerdote totaal 66, T 3, R 0, C 2, 

G 1, S 60. waarbij prete in de ranglijst van de afdalende frequentie ongeveer bij de 940 

zit, sacerdote bij de 710, terwijl het toch kennelijk een woord is dat alleen in school-

boekjes wordt gebruikt. Met andere woorden, de frequenties van S zijn zo afwijkend 

dat ze het totaalbeeld vertroebelen.  

3) Een derde wijziging, ook in ongunstige zin, is dat de aantallen teksten belangrijk 

kleiner zijn: in plaats van 50 romans zijn er 10 romans gebruikt, wat betekent dat het 

aantal gebruikte zinnen per roman vervijfvoudigd is, zodat het risico van thema-

tische woorden groter is geworden. Het zal wel gedeeltelijk toeval zijn dat naast 

romano, milanese, genovese en fiorentino ook ferrarese vertegenwoordigd is, terwijl 

torinese, bolognese en napoletano ontbreken, maar ik kan niet nalaten een verband te 

leggen tussen het feit dat 2 van de 5 gevallen van ferrarese uit de romans stammen en 

de aanwezigheid van Il Giardino dei Finzi-Contini, dat in die stad speelt, in het corpus.  

4) Een vierde wijziging, ook onplezierig, is een onvoldoende uitsorteren van de 

vormen. Terwijl Juilland voor het Spaans zorgvuldig onderscheidt tussen cantaba 

eerste persoon en cantaba derde persoon, is het bij de IBM-lijst niet mogelijk na te 

gaan of bijvoorbeeld prese passato remoto is of vrouwelijk meervoud van het parti-

cipium. Voor de rangschikking in lemmata houdt de IBM zich aan het woordenboek 

van Migliorini-Cappuccini en dit heeft nare consequenties, speciaal voor het onder-

scheid tussen participia en adjectieven. Zo wordt het beeld van de werkwoords-

frequentie vervormd door de frequentie van het werkwoord scorrere, t.w. 106, waar-

van er 70 op rekening van de vormen van scorso ‘afgelopen, voorbij’ komen (Ze 

komen haast allemaal in de krantenrubriek voor). Soortgelijke problemen rijzen met 

morto, nato, innamorato en dergelijke. 

Resumerend kan ik stellen dat Tagliavini c.s. helaas het model van Juilland 

hebben gekozen (helaas, omdat hun lijst dus ook een conglomeraat van vijf 

categorieën is), dat zij helaas een aantal bedenkelijke wijzigingen hebben aange-
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bracht, dat sommige wijzigingen evenwel toch groot nut hebben, speciaal vanwege 

het grotere accent op de spreektaal, en dat het geheel ondanks alle bedenkingen een 

belangrijke bijdrage tot de Italianistiek is. 

Met het materiaal van de lijsten kun je allerlei aardige spelletjes doen. Ik heb 

bijvoorbeeld de categorieën uitgesplitst en voor elke categorie de ranglijst van de 

eerste 50 werkwoorden vastgesteld. Het resultaat is verbluffend. De werkwoorden 

van de eerste drie categorieën zijn praktisch dezelfde; de rangorde van de indivi-

duele werkwoorden toont geen substantiële verschillen en zo er in één rubriek al een 

werkwoord van de andere ontbreekt, dan komt dat toch onmiddellijk na de 50. Het 

voornaamste verschil is dat de rubriek Romans lagere absolute getalswaarden heeft 

(hetgeen neerkomt op een rijker vocabulaire) en verder dat bepaalde werkwoorden 

er een aantal plaatsen hoger staan, in de eerste 50 zijn dat in het bijzonder rispondere 

en aprire, in het algemeen zijn dat de werkwoorden van 'zeggen' en de werkwoorden 

die een beweging of gebaar beschrijven, en dat was om inhoudelijke redenen uiter-

aard te verwachten. De rubriek Sussidiari daarentegen geeft merkwaardige 

frequenties te zien; de meest opmerkelijke zijn: rangnummer 16 formare, 18 sorgere, 21 

osservare, 22 nascere (plus nato), 24 combattere, 25 en 26 abitare en costruire, 30 compren-

dere (met compreso), 31 giungere, 37 indicare, 38 costituire, 39 occupare, 40 lavorare. Het 

meest welsprekend is het geval van sorgere: totaalfrequentie 100, T 4, R 1, C 2, G 2, S 

91, of dat van osservare: totaalfrequentie 130, T 7, R 18, C 2, G 17, S 86. De rubriek 

Giornali heeft soortgelijke afwijkingen, alleen in mindere mate. Dit feit is opmer-

kelijk, want over het algemeen heerst de mening dat de thematische woorden te 

vinden zijn onder de zelfstandige naamwoorden, maar dat de belangrijkste werk-

woorden een vrij stabiele frequentie hebben. 

Ik heb er de volgende consequentie uit getrokken. Het heeft geen zin te werken 

met de totale frequentie van de IBM-lijst, aangezien dit een cumulatie van heterogeen 

materiaal zou zijn. Daarentegen heeft het wel zin om de frequenties van Teatro, Ro-

manzi en Cinema te combineren, aangezien die gegevens elkaar versterken. Het re-

sultaat is een lijst waarin de gesproken taal domineert en dat zou juist een lijst zijn 

die nut heeft voor een actief te beheersen beginnerswoordenschat. Het vocabulaire 

van de romans verschilt, naar mij bij het opstellen van de lijst gebleken is, niet al te 

zeer van dat van Teatro en Cinema; de verschillen treden vooral op bij de relatieve 

frequentie van de personen en tijden van de werkwoorden, en verder zijn er bij de 

lagere frequenties een aantal typische romanwoorden; een duidelijk geval is het 

werkwoord apparire, waarvan de cijfers zijn: totaal 107, T 6, R 37, C 3, G 34, S 27 

(totaal TRC 46, rangnummer 150) 

Even een paar getallen: het totale aantal werkwoorden in de Piccolo Garzanti is 

5249. In de lijst van de IBM zijn ruim 1250 werkwoorden opgenomen; hiervan 

hebben er 324 een frequentie van 20 of meer in de categorieën Teatro, Romanzi en 

Cinema, en ongeveer 550 een frequentie van 10 of meer. Zuiver intuïtief acht ik de 

frequenties beneden de 10 volkomen willekeurig. 
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Het heeft me aan de tijd ontbroken om datgene te doen wat ik oorspronkelijk 

van plan was, namelijk definitieve conclusies te trekken ten aanzien van de allereerst 

te onderwijzen werkwoordsvormen. Ik wil wel enkele voorlopige conclusies geven:  

1) Van de werkwoorden op -ire hebben de werkwoorden zonder -isco over het 

algemeen een hoge frequentie; van die met -isco zijn de belangrijkste capire en finire, 

waarbij de voorsprong van capire zodanig is dat het te overwegen zou zijn om dat 

werkwoord als paradigmavoorbeeld te geven (het enige bezwaar is de geringe 

frequentie van de imperatief). 

2) De groep avere-sapere-fare-andare-stare-dare is zo frequent dat het overweging 

verdient de presente-vormen hiervan dadelijk aan te bieden (dit geldt ook voor dovere, 

potere, volere en essere). 

Van de overige onregelmatige presenti zijn de volgende belangrijk: 

a) Van de infiniti contratti: fare, dire, bere. 

b) Van de -go-groep: venire, tenere, rimanere, salire, togliere scegliere; rimanere kan hierbij 

als paradigmavorm gelden.  

c) Het werkwoord parere is alleen belangrijk als onpersoonlijk werkwoord (op een 

totaal van 242, heeft pare een frequentie 140, pareva 71 en het geheel van de 

derde-persoonsvormen 233).  

d) Van piacere is de vorm piacciono belangrijk; tacere en giacere horen niet tot de 

frequente werkwoorden. 

e) De werkwoorden uscire en riuscire zijn belangrijk. 

3) Verreweg de meest frequente onregelmatige futuro-vormen zijn de volgende 

negen: sarò 994, avrò 562, potrò 320, dovrò 272, vorrò 252, vedrò 111, verrò 67, andrò 66, 

saprò 48. Daarna komt rimarrò met 12. Deze cijfers hebben betrekking op alle futuro- 

en condizionale-vormen voor alle vijf categorieën en laten duidelijk het verband zien 

tussen frequentie en onregelmatige vorm. 

Rest mij nog de gegevens te vermelden over de aan het begin genoemde 

werkwoorden. Deze zijn:  
 

ballare   rang 176  frequentie 38  

baciare   rang 179  frequentie 37 

badare   rang 190  frequentie 35  

bagnare   2e groep  frequentie 15  

balbettare     frequentie   8 
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Appendix 

De oorspronkelijke tekst bevatte als appendix een lijst van alle werkwoorden met een 

frequentie groter dan 20. Hier worden alleen de eerste vijftig werkwoorden opge-

nomen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1 essere                      12.987   

 

26 aspettare 347 

  2 avere 6.371 27 portare  332 

  3 fare 3.606 28 conoscere 297 

  4 dire 2.538 29 sembrare  268 

  5 andare  1.899 30 finire 265 

  6 volere 1.833 31 ricordare 261 

  7 sapere 1.704 32 arrivare 243 

  8 potere 1.406 33 parere 242 

  9 vedere 1.312 34 piacere 242 

10 stare 1.243 35 chiamare 241 

11 dovere 1.212 36 tenere 238 

12 venire 1.015 37 cercare 236 

13 dare    777 38 perdere 224 

14 sentire     612 39 chiedere 223 

15 capire     607 40 entrare 204 

16 parlare     565 41 riuscire 203 

17 mettere     533 42 bisognare 192 

18 prendere     510 43 bastare 180 

19 credere      496 44 rispondere 176 

20 guardare    494 45 restare 176 

21 lasciare       494 46 sposare 167 

22 pensare    474 47 mangiare 166 

23 trovare    408 48 uscire 162  

24 tornare        388 49 vivere 161  

25 passare    354 50 scrivere 160 



17 

Bibliografie 
Bortolini, Umberta, Carlo Tagliavini & Antonio Zampolli. Lessico di frequenza della lingua italiana 

contemporanea. Milano: IBM Italia, 1971. 

Brunet, Gilbert et René La Borderie. Insieme a Venezia. Paris: A. Colin, 1966. 

Gougenheim, Georges. Dictionnaire fondamental de la langue française. Paris: Didier, 1958. 

_____ , René Michéa, Paul Rivenc et Aurélien Sauvageot. L'élaboration du français fondamental. Paris: 

Didier, 1956. 

Il piccolo dizionario Garzanti della lingua italiana. Milano: Garzanti. 

Juilland, Alphonse. Frequency Dictionary of Spanish Words. The Hague: Mouton, 1964. 

_____  & Vincenzo Traversa, Frequency Dictionary of Italian Words. The Hague: Mouton, 1973. 

Mackey, William F. Language Teaching Analysis. London: Longmans, 31969. 

Matoré, Georges. Dictionnaire du vocabulaire essentiel (les 5000 mots fondamentaux). Paris: Larousse, 

1963. 

Pestelli, Leo. Parlare italiano. Milano: Longanesi, 1962. 

Šteinfeldt, Evi. Russian Word Count. 2500 Words Most Commonly Used in Modern Literary Russian. 

Moscow: Progress Publishers, z.d. (= ±1962). 

 

 
 

 



19 

DE BOER, Minne Gerben. ‘Vier benaderingen van woorden’. Hoofdstuk 2 van  

Woordstudies I. ITALIANISTICA ULTRAIECTINA 4. UTRECHT: Igitur, Utrecht Publishing & 

Archiving Services, 2009. ISBN 978-90-6701-025-2. 19-41. 

 

 

SAMENVATTING 
 

Vier woorden worden op verschillende manieren geanalyseerd. Bij cavallo ‘paard’ gaat het om de 

verschillen tussen woordenboekdefinities, bij cassa ‘kist’ om de semantische componenten die de 

basisbetekenis definiëren, bij ala ‘vleugel’ wordt de vorm bekeken in de verschillende dialecten, 

waarbij gezocht wordt naar een invariant element en regels om de variatie te verantwoorden, bij 

scendere ‘afdalen, naar beneden gaan’ komt de relatie tussen corpus en taalsysteem aan de orde.  

 

RIASSUNTO 
 

Quattro parole vengono analizzate in vari modi. Per cavallo si tratta delle differenze tra definizioni sui 

vocabolari, per cassa dei componenti semantici che definiscono il senso di base, per ala si considera la 

forma nei vari dialetti, cercando un elemento invariante e delle regole per rendere conto della 

variazione, per scendere si discute la relazione tra un corpus e il sistema linguistico.  

 

SUMMARY 
 

Four words are analyzed in various ways. For cavallo ‘horse’ we consider the differences between 

dictionary definitions, for cassa ‘chest or case’ the semantic components that define the basic sense, for 

ala ‘wing’ we analyze the form in the different dialects and the rules which account for the variation, 

for scendere ‘descend, go downward’ the accent lies on the relation between a corpus and the linguistic 

system. 
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2. VIER BENADERINGEN VAN WOORDEN 
 

 

 

Inleiding  

In dit hoofdstuk verzamel ik een paar vroegere studies (jaren zeventig en begin jaren 

tachtig) over definities van woorden. Het eerste stuk is ontstaan als reactie op de 

monografie La struttura del lessico van Mario Alinei, uit 1974, het tweede is een 

analyse van de componenten van de grondbetekenis van het woord cassa ‘kist’, dat 

geschreven is als inleiding voor een college; hetzelfde voorbeeld heb ik later gebruikt 

voor een toepassing van de prototypensemantiek.1 Het derde stuk, over ala ‘vleugel’ 

gaat over de eenheid van een woord tegenover geografische verscheidenheid; in het 

vierde stuk geef ik een analyse van een werkwoord, namelijk scendere, in het kader 

van de semantische theorie van Jackendoff. 

 
1. WOORDENBOEKDEFINITIES VAN CAVALLO ‘PAARD’ 

Woordenboek en kenmerken volgens Alinei 

De voornaamste heuristische gedachte van La struttura del lessico van Mario Alinei (in 

het vervolg SL te noemen) is dat het mogelijk is een traditioneel woordenboek te 

gebruiken om de kenmerken van woorden en de relaties tussen woorden te ont-

dekken die aanwezig zijn in het lexicon van een taal. Op bladzijde 31 verwijst Alinei 

naar eerder onderzoek, waarin hij op zuiver syntactische gronden bewees dat het 

werkwoord nitrire ‘hinniken’ vereist dat in de taaltheorie de kenmerken (geluid) en 

(paard) ingevoerd moeten worden.2 Aan de andere kant moet ieder traditioneel 

woordenboek, zelfs het meest bescheidene, ten aanzien van nitrire uitleggen dat (1) 

het een werkwoord van geluid aanduidt, en (2) dit geluid kenmerkend is voor paar-

den. Hij stelt voor deze ogenschijnlijke toevalligheid te generaliseren en uit te gaan 

van de werkhypothese dat alle lexicale definities van een traditioneel woordenboek 

een benadering vormen van een rudimentaire formele definitie in termen van ken-

merken. Aangezien deze hypothese de grondslag vormt van de hele aanpak van SL 

is het van belang om zorgvuldig na te gaan wat ze precies inhoudt. Allereerst hebben 

we het syntactische bewijsmateriaal, waarvoor we verwezen worden naar Alinei 

1972. Dit artikel is gebaseerd op Chomsky’s standaardtheorie en bevat een analyse 

van de redenen waarom zin (1), die door de syntactische regels van een generatieve 

grammatica van het Aspects-model zou moeten worden gegenereerd, niet welge-

vormd is of in strijd is met de grammatica van het Italiaans.  
 

                                                 
1 Zie mijn Woordstudies II, hoofdstuk 1 en 2. 
2 Ik volg hier de conventie van Alinei 1974 om kenmerken tussen ronde haakjes te schrijven. De 

Chomskiaanse selectiebeperkingen daarentegen staan tussen rechte haken. 
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(1) *I gatti nitriranno le castagne ieri secondo il corridoio3 

      ‘De katten zullen de kastanjes gisteren volgens de gang hinniken’ 

 

De inbreuken op welgevormdheid of grammaticaliteit zijn van verschillende aard; 

voor onze discussie kunnen we tegenover elkaar stellen: 

a) de constructie van nitrire met een lijdend voorwerp, dat in strijd is met een sub-

categorisatiekenmerk van het werkwoord nitrire; 

b) de keuze van i gatti als onderwerp van nutrire, die in strijd is met een selectie-

beperking. In Aspects (dat wil zeggen Chomsky 1965) is het soort selectiebeperkingen 

dat gebruikt wordt om de lexicale insertie van werkwoorden toe te staan of te blok-

keren beperkt; we vinden kenmerken als [±Abstract] en [±Animate]. Er is echter geen 

principiële tegenstelling tussen syntactische en semantische kenmerken, zodat het 

mogelijk zou zijn om [±paard] te gebruiken als blokkerend kenmerk dat (1) ongram-

maticaal maakt. 

Maar het is mogelijk om Aspects op een andere manier te interpreteren. Volgens 

die interpretatie accepteren we als syntactische selectiekenmerken alleen die ken-

merken die om onafhankelijke, zuiver syntactische redenen in de grammatica nodig 

zijn. Kenmerken als [±Abstract, ±Animate] zouden aan die voorwaarde kunnen vol-

doen, maar [±paard] zeker niet. In dat geval zou I gatti nitriranno een grammaticaal 

welgevormde, maar semantisch afwijkende zin zijn. Een derde mogelijkheid zou zijn 

alle selectiekenmerken uit de syntaxis te verwijderen. Deze oplossing, die in de 

huidige lexicalistische syntaxis overheerst, heeft dezelfde gevolgen voor ons pro-

bleem. In deze contekst is het echte probleem achter of het een contradictie is te 

beweren dat een kat een geluid geeft dat kenmerkend is voor paarden. 

Een ander punt is of het waar is dat traditionele woordenboeken hun lemma’s 

uitputtend en uitsluitend definiëren in termen van selectiebeperkingen, zelfs als we 

accepteren dat de elementaire en benaderende definities vervangen kunnen worden 

door de definities van een ideaal traditioneel woordenboek. Om dit uit te maken 

zullen we een echt lemma in een aantal Italiaanse woordenboeken bestuderen. We 

kiezen voor het lemma CAVALLO in zijn grondbetekenis ‘paard’. Op grond van een 

zorgvuldige analyse van de woorden die gebruikt worden in de definities van Zinga-

relli (Z), Garzanti (G), Devoto Oli (DO), Palazzi (Pal), Rizzoli/Larousse (R) en De Feli-

ce Duro (DFD) kunnen we de gebruikte woorden indelen in vier hoofdgroepen: 

1) termen die betrekking hebben op de biologische taxonomische classificatie van 

dieren door Linnaeus; 

2) beschrijvende termen; 

3) termen die de functies aanduiden die paarden ten opzichte van mensen vervullen; 

4) termen die betrekking hebben op de verspreiding van paarden in de wereld. 
                                                 
3 Deze nonsenszin is geconstrueerd op grond van I gatti mangiano ora le polpette nel giardino ‘de katten 

eten nu de stukjes vlees in de tuin’ door het schenden van een aantal combinatieregels, zie voor de 

details Alinei 1972. 
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We zullen elk van deze types in detail bekijken. 

De taxonomische classificatie 

De indeling van Linnaeus is hiërarchisch. Als we afzien van de categorie ‘afdeling’, 

of nog hogere categorieën, die in de definities ontbreken (respectievelijk ‘gewervelde’ 

en ‘dier’ zouden we dan moeten toevoegen, zie het schema in Alinei (1974, p. 34)), 

zien we dat de volgende categorieën genoemd worden (met hun Italiaanse namen): 

klasse: mammifero ‘zoogdier’ in alle woordenboeken behalve DFD; 

orde: ungulati ‘hoefdieren’ in R en DFD, ungolati in Palazzi (R vermeldt de term 

ordine); 

onderorde: perissodattili ‘onevenhoevigen’ in G, Pal en DFD (G noemt de term ordine); 

familie: equidi ‘paardachtigen’ in DO, Pal, R, DFD (met de vermelding famiglia in de 

laatste drie); 

geslacht: Equus in DFD, dat hiervoor de term genere gebruikt. 

soort: Equus caballus in Z, DO en DFD (de laatste van deze noemt de term specie); 

ras: het bestaan van veel rassen wordt aangeduid in Pal en DFD. 

 Naast deze termen vinden we minder technische termen, zoals: 

quadrupede ‘viervoeter’ in DFD (in plaats van mammifero); 

erbivoro ‘graseter’ in R en G ; 

domestico ‘huis(dier)’ in Z en R, terwijl Pal het bestaan van veel als huisdier gebruikte 

rassen (razze domestiche) noemt en DFD van getemde rassen (razze addomesticate) 

spreekt. DO plaatst de hele soort tegenover een wilde soort (Equus przewalski, ver-

keerd gespeld als prezwalski).  

Hierbij valt op te merken dat de termen van Linnaeus de enige zijn die zuiver 

hiërarchisch zijn; de andere leiden tot kruisclassificatie. Dat wordt niet opgemerkt in 

SL, p. 34, waar erbivoro gebruikt wordt als schakel tussen de klasse van mammiferi en 

de familie der equidi. Domesticus kan bij Linnaeus een soort onderscheiden (zoals in 

Sus domesticus voor ‘varken’), maar dat doet het hier niet.  

 

Descriptieve kenmerken 

De voornaamste descriptieve kenmerken hebben betrekking op de hals en manen, de 

staart, de hoeven, de oren, het hoofd en de kleur van de vacht. In DFD zijn geen des-

criptieve termen aanwezig. Verder vinden we in detail: 

a) hals en manen:  
 

Z con collo eretto ornato di criniera 

G (con) collo diritto rivestito di criniera 

DO (ha) collo con folta criniera 

Pal con criniera 

R (con) folta criniera 

 

De meest omvattende beschrijving zou zijn: met een rechte, opgerichte hals, voorzien 

van dichte manen. 
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b) hoeven: de formuleringen kunnen worden gecombineerd tot de volgende beschrij-

ving: aan het eind van het been (dat piede ‘voet’ of zampa ‘poot’ genoemd wordt) is 

alleen maar één dito (glosse: ‘vinger’ of ‘teen’), beschermd door een nagel, die ‘hoef’ 

genoemd wordt. 

c) staart:  
 

G corta coda con peli lunghissimi 

Pal lunga coda 

R coda rivestita di lunghi crini 

 

Dat wil zeggen: met een langharige staart. Er is ogenschijnlijk enige contradictie in 

het gebruik van lang of kort (lungo/corto), die samenhangt met een verschillend ant-

woord op de vraag of de haren al of niet deel van de staart uitmaken. 

d) oren:  
 

G orecchie corte e diritte 

DO orecchie lunghe e dritte 

 

Beide bronnen zijn het erover eens dat de oren recht genoemd kunnen worden. De 

merkwaardige contradictie ten aanzien van de lengte van de oren duidt op een ver-

schillende beslissing over de relevantie van de oppositie tussen paarden en ezels. 

e) hoofd: 
 

G con testa lunga 

DO ha testa allungata 

 

Het hoofd is zonder enige twijfel lang. 

f) kleur van de vacht: 
 

Z variamente denominato a seconda del colore del mantello 

DO mantello di colore vario 

 

De beschrijvingen lijken niet erg ter zake doend, maar ze benadrukken opnieuw de 

kennis die we hebben over het bestaan van verschillende rassen; bovendien lijkt de 

‘verschillende kleur’ te functioneren als kenmerk (ongespecificeerd voor kleur), die 

het paard plaatst tegenover de ezel (meestal gespecificeerd als grijs of grauw), en in 

het bijzonder tegenover de zebra, waarvoor de kleur en tekening van de vacht het 

voornaamste onderscheidende kenmerk vormt.4  

g) andere elementen: 
 

G stelt dat het dier groot is (grosso mammifero) 

                                                 
4 Noot van 2009: Deze opmerking wordt op onverwachte wijze bevestigd door de zebra's van de die-

rentuin van Gaza, waar bij ontstentenis van de echte exemplaren ezels als zebra beschilderd werden. 
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R stelt dat de benen lang zijn en dat het haar kort is (respectievelijk allungamento delle membra en 

con mantello a pelo rasato) 

 

Functionele termen 

Terwijl bijvoorbeeld voor pecora ‘schaap’ alle bronnen specificeren dat het dier wordt 

gehouden voor wol, melk en vlees, vinden we voor cavallo een selectiever informatie: 
 

G serve da cavalcatura e da tiro 

Pal (razze) < da cavalcatura e da tiro. È particolarmente adatto alle corse 

DFD utilizzato –  1) per cavalcare 

  2) per traino di veicoli e di macchine agricole 

  3) per portare carichi 

  4) per la carne, saporita e nutriente 

 

Het nut van paarden kan dus worden gespecificeerd als: 

1) om op te rijden (G, Pal, DFD) 

2) om voertuigen te trekken (G, Pal, DFD) 

3) om lasten te dragen (DFD) 

4) om vlees te leveren (DFD) 

5) om op te treden in paardenrennen (DFD) 

 

Informatie over de verspreiding 

Deze informatie is een standaardpraktijk voor de hele fauna en lijkt van meer ency-

clopedische aard te zijn. Trouwens bij paarden is het leefgebied moeilijk te speci-

ficeren. Alleen de ‘wilde soort’ kan gelocaliseerd worden (DFD: in una regione tra la 

Siberia e la Cina), de gedomesticeerde soort is diffuso in tutto il mondo (DO) of in tutti i 

continenti (DFD). 

 

Andere informatie 

In R vinden we het feit (dat ook van encyclopedische aard is) dat paarden de leeftijd 

van 25/30 jaar kunnen bereiken.5 Naast de definitie vinden we in R verder nog de 

extra informatie: Il cavallo nitrisce ‘het paard hinnikt’. 

 

Conclusie 

Aldus hebben we het boven aangeduide programma uitgevoerd, namelijk verificatie 

van de stelling dat woordenboekdefinities ons de selectiebeperkingen opleveren. Het 

geeft aanleiding tot het volgende commentaar. Het hier gedefinieerde begrip is een 

bijzonder geval, in die zin dat het taalonafhankelijk is. Het is niet bekend hoeveel van 

een woordenschat dit soort universaliteit bezit, maar het ziet er naar uit dat de 
                                                 
5 Noot van 2009: in dit stuk lijkt het onderscheid tussen taalkundige en encyclopedische kennis nog 

een duidelijke status te hebben. In de cognitieve semantiek wordt dit principiële onderscheid ontkend. 

Voor de hier behandelde kenmerken zal het duidelijk zijn dat (herkomst) een kenmerk is dat voor 

moet komen in de definitie van 'Aziatische olifant' en (gemiddelde leeftijd) in die van 'eendagsvlieg'. 
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lexicale items die terminologie aanduiden (met andere woorden, die deel uitmaken 

van een nomenclatuur) over het algemeen gepredisponeerd zijn tot taalonafhan-

kelijkheid: het begrip dat geassocieerd is met het Engelse horse, het Franse cheval, het 

Italiaanse cavallo, het Latijnse equus en het Nederlandse paard lijkt tamelijk gelijk te 

zijn in al deze talen.6 Dat deze situatie een speciale status geeft aan een woord als 

cavallo wordt duidelijk door Alinei’s grondige discussie van hondengeluiden in 

verschillende talen, waaruit blijkt dat de begrippen radicaal verschillen zodra we 

verder gaan dan de meest voor de hand liggende termen.7  

 

2. DE BETEKENIS VAN CASSA * 

Over definities 

Onder de definities van cassa die de woordenboeken geven lijkt die van de Palazzi 

mij de meest complete. In de grondbetekenis is een cassa voor Palazzi: 
 

un recipiente di legno di varia forma e capacità, per lo più rettangolare, con coperchio che s’alza 

e s’abbassa, e si chiude talvolta con chiave o s’inchioda, e serve per riporvi, trasportare o 

spedire, roba, biancheria, ecc. 

‘een houten container van verschillende vorm en inhoud, meestal rechthoekig, met een deksel 

die omhoog en omlaag kan, hij wordt soms met een sleutel afgesloten of vastgespijkerd, en 

dient om goederen, linnengoed, en dergelijke, in te bewaren, te vervoeren of te versturen’. 

 

De ‘native speaker’ die het woord cassa kent associeert, om het saussuriaans te zeg-

gen, met het akoestische beeld /kassa/ een begrip dat, als het analytisch wordt uitge-

drukt, ongeveer met de bovenstaande formulering overeenkomt. Dat wil niet zeggen 

dat hij zich een dergelijke analytische definitie herinnert; waarschijnlijk stelt hij zich 

als hij over het woord cassa nadenkt een of meer voorwerpen voor die in zijn er-

varing cassa genoemd worden, of een geïdealiseerd beeld daarvan. Op grond van die 
                                                 

6 Deze bewering wordt gerelativeerd in het gedachtenexperiment van Umberto Eco (Kant en het 

vogelbekdier, hoofdstuk 3.3 ‘Montezuma en de paarden’), waarin hij zich afvraagt hoe de Azteekse 

koning Montezuma de Spaanse paarden gecategoriseerd zou hebben. Eco suggereert dat hij ze als 

een soort geweiloze herten zag. Aansluitend hierbij zou ik er nu, in 2008, van uitgaan dat alle 

categorisering cultuurgebonden is. 
7 De voornaamste functie van de classificatie van Linnaeus is dat ze structuur geeft aan het 

diersysteem. Maar het structureert niet de nomenclatuur op zich, de nomenclatuur van dieren is 

gebaseerd op de soort. De mens lijkt in staat te zijn om diersoorten te onderscheiden en op grond van 

dit vermogen kan hij namen geven aan individuele soorten. De soorten worden onderscheiden op 

grond van een bepaald aantal onderscheidende eigenschappen, zoals die welke genoemd zijn onder 

het hoofdje beschrijvende termen. 
* Deze aantekening stamt uit 1977 en was bedoeld als inleiding voor een werkcollege over het lexicale 

veld van de containers (Italiaans recipienti). Hij is gemaakt na mijn analyse van cavallo in het kader van 

het boek La struttura del lessico van Mario Alinei, met het idee dat woordenboekdefinities te herleiden 

zijn tot bundels semantische kenmerken. De analyse van cassa is vervolgens in 1985 gebruikt als voor-

beeld om de prototypensemantiek mee te onderzoeken (zie hoofdstukken 1 en 2 van mijn Woordstudies 

II). 
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taalkennis is hij in staat het woord cassa iedere keer te gebruiken als hij gecon-

fronteerd wordt met een voorwerp dat de genoemde kenmerken bezit. Dit is een 

creatief gebruik dat hij maakt van zijn woordenkennis; in de spreekhandeling (parole) 

beslist hij of het voorwerp waarover hij wil spreken al of niet behoort tot het begrip 

cassa of tot een ander, concurrerend begrip. Bijgevolg is hij in staat te beoordelen of 

een bepaald voorwerp met een bepaald woord kan worden aangeduid; de analy-

tische definitie daarentegen maakt deel uit van zijn onbewuste kennis, waarvan de 

formulering de taak van de linguïst is.  

De definitie kan geherformuleerd worden als een bundel van acht kenmerken. 

In dit overzicht betreft het ad hoc gekozen kenmerken, in een voorlopige formule-

ring; in laatste instantie moeten we aantonen dat het hier taalkundig pertinente 

kenmerken betreft. Dat besluiten we op grond van de volgende criteria: 

(1) of ze voldoende algemeen van aard zijn, dat wil zeggen terugkeren in de definitie 

van andere betekenissen; 

(2) of ze werkelijk distinctief zijn, in de zin dat het al of niet voorkomen van een 

eigenschap helpt om twee of meer woorden van elkaar te onderscheiden; 

(3) of ze vermeld kunnen worden in lexicale regels, bijvoorbeeld in regels voor de 

vorming van afleidingen of regels die nieuwe betekenissen van hetzelfde woord 

afleiden; 

(4) of ze kunnen worden herleid tot taalonafhankelijke, universele semantische ele-

menten. 

Hier werken we met voorlopige semantische elementen, gebaseerd op de min 

of meer intuïtieve definities die de woordenboeken geven. De bovengenoemde defi-

nitie kan geanalyseerd worden in acht componenten. 

 

Het hyperoniem 

Een cassa is een container (recipiente), een begrip waarmee cassa een relatie van 

hyponymie onderhoudt: volgens de terminologie van Lyons (1977, p. 291) is cassa een 

hyponiem van recipiente, een begrip dat eraan bovengeordend is. Aangezien er meer 

begrippen zijn die een hyponiem van recipiente zijn wordt op deze wijze een domein 

gecreëerd, namelijk dat van de hyponiemen van recipiente (dat bijvoorbeeld doos, 

emmer, kopje omvat). De bovengeordende term (het hyperoniem) – die grosso modo 

gedefinieerd kan worden als ‘voorwerp dat expres gemaakt is voor het bevatten van 

voorwerpen’ – hoeft niet noodzakelijk in een taal te worden uitgedrukt: in het Ita-

liaans bestaat de term, maar hij is synoniem met contenitore en kan, afhankelijk van 

het woordenboek, de betekenis ‘voorwerp dat een vloeibaar voorwerp bevat’ inhou-

den of uitsluiten. 

In het Nederlands is er geen term die met dit begrip correspondeert. We kiezen 

het echter als universeel kenmerk, waarmee we de claim maken dat het in alle talen 

mogelijk is een domein te onderscheiden van termen die een recipiente aanduiden. 
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Kenmerk: vorm 

Een cassa is een recipiente van verschillende vorm, meestal rechthoekig. Andere 

woordenboeken zijn nog explicieter, zodat we komen tot een distinctieve eigenschap 

‘rechthoekig parallellepipedum’. Dit kenmerk onderscheidt de kist bijvoorbeeld van 

het vat. Een beschouwing van het hele domein zal leiden tot een nadere controle, 

waaruit zou kunnen blijken dat de vorm nog meer beperkt moet worden. Voorlopig 

zou ik willen benadrukken dat het bestaan van een voorwerp dat we aanduiden met 

cassa maar dat geen rechthoekig parallellepipedum is niet in strijd is met het gezeg-

de. We kunnen namelijk lexicale uitbreidingsregels aannemen die de grondbetekenis 

uitbreiden totdat de uitgebreide betekenis het voorwerp in kwestie dekt.  

 

Kenmerk: materiaal 

Een cassa is een houten recipiente, preciezer gezegd fatta di assicelle di legno commesse 

(DFD) ‘gemaakt van aaneengevoegde houten plankjes’, een eigenschap waardoor hij 

zich bijvoorbeeld onderscheidt van de cesto ‘mand’. In andere woordenboeken lezen 

we generalmente di legno, per lo più di legno ‘meestal van hout’. De mogelijkheid wordt 

daardoor opengelaten dat kisten van metaal of van glas kunnen zijn. Hier hebben we 

in wezen twee mogelijkheden voor de beschrijving. Enerzijds zouden we de definitie 

kunnen veranderen, hetzij door de specificatie van het materiaal achterwege te laten, 

hetzij door een disjunctie te aanvaarden: een cassa is un recipiente di legno, di metallo o 

di vetro. Anderzijds zouden we dezelfde oplossing als tevoren kunnen kiezen, name-

lijk stipuleren dat de cassa van hout is, met echter de mogelijkheid van een lexicale 

uitbreidingsregel. Ik verkies de tweede oplossing om de volgende redenen: 

(a) het onderscheid ‘gemarkeerd voor hout’ ~ ‘ongemarkeerd voor hout’ komt terug 

in de oppositie tussen cassetta en scatola. Nu kan cassetta uitstekend gedefinieerd 

worden uitgaande van cassa, daarom zou het nuttig zijn te beschikken over het 

kenmerk ‘van hout’. 

(b) Het is waarschijnlijk dat in alle situaties waarin de cassa van een ander materiaal 

dan hout is dit contekstueel gespecificeerd moet worden. Voor het Nederlands denk 

ik bijvoorbeeld aan het fameuze glazen kistje van Sneeuwwitje. Als in de tekst niet 

zou zijn toegevoegd ‘glazen’, dan had niemand kunnen raden dat dit kistje van een 

ander materiaal dan hout zou zijn.  

Deze keuze is echter voorlopig en zou nog empirisch geverifieerd moeten 

worden.  

 

Kenmerk: capaciteit 

De Palazzi heeft het over capacità varia. Deze bewering moet gewijzigd worden, want 

het diminutief cassetta is gelexicaliseerd en kan in oppositie staan met het simplex: zo 

is het voorwerp waarin mijn vrouw haar juwelen bewaart een cassetta en zeker geen 

cassa. Daarom maakt de (relatieve) dimensie deel uit van het begrip cassa.  
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Kenmerk: deksel aanwezig 

De aanwezigheid van een deksel lijkt pertinent te zijn, althans in de definitie van de 

Palazzi. Bij vergelijking van verschillende woordenboeken zien we echter dat de 

definitie van cassetta meestal de niet-pertinentie van een deksel vermeldt. Het feit dat 

een component in de diminutief kan ontbreken (dat wil zeggen geneutraliseerd 

wordt) lijkt me een zekere aanwijzing te zijn voor lexicalisatie van dit diminutief. 

Daarentegen kent het Nederlands een tegenstelling kist(je) tegenover bak, die als 

criterium de aanwezigheid of afwezigheid van een deksel heeft. Veel Italiaanse 

cassette worden in het Nederlands dan ook vertaald met bak, bijvoorbeeld cassetta di 

fiori ‘bloembak’.  

 

Kenmerk: sluiting 

Alleen Palazzi vermeldt de sluiting: si chiude talvolta con chiave o s’inchioda. Dit lijkt 

een voorbeeld te zijn van een niet-pertinente descriptieve aanvulling. Ook zonder 

sluiting blijft een kist een kist. Maar er zijn recipienti waarbij de sluiting pertinent is, 

bijvoorbeeld de cassaforte ‘brandkast’; daarom komen we hier tot een kenmerk ‘niet-

gemarkeerd voor sluiting’.  

 

Kenmerk: inhoud 

Wat in een cassa gestopt kan worden wordt door Palazzi opgesomd: roba, biancheria. 

Maar het betreft hier voorbeelden tussen vele andere. We kunnen de definitie van 

Zingarelli prefereren: recipienti per materiali solidi ‘voor vaste stoffen’. Een empirische 

controle toont ons dan ook dat de uitspraak Portami una cassa di latte semantisch niet 

welgevormd is (tenzij de melk in flessen zit, zodat de uitspraak elliptisch is voor 

‘Breng mij een kist met flessen melk’). Bepaalde uitbreidingen van de betekenis 

verliezen echter dit kenmerk, vergelijk de cassa d’acqua ‘watertank’ op de boot.  

 

Kenmerk: functie 

Tenslotte is het doel waarvoor we een cassa gebruiken quello di conservare, trasportare o 

spedire ‘de inhoud te bewaren, vervoeren of versturen. We hebben hier opnieuw een 

disjunctie, die bijvoorbeeld de cassa onderscheidt van de armadio ‘kast’ (alleen om te 

bewaren) of van de koffer (alleen om te vervoeren). 

 

Samenvatting 

Bij wijze van conclusie kunnen we zeggen dat een cassa als volgt gedefinieerd kan 

worden: 
 

Cassa is een direct hyponiem van recipiente, dat de volgende kenmerken bevat: 

vorm: rechthoekig parallellepipedum 

materiaal: hout 

capaciteit: relatief groot 

deksel: aanwezig 
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sluiting: niet-pertinent 

inhoud: vaste stoffen 

functie: bewaren  vervoeren  versturen 

 

Als onze analyse bevredigend is dan zijn de zeven kenmerken (vorm, materiaal, 

capaciteit, deksel, sluiting, inhoud en functie) typisch voor iedere recipiente. Bij het 

bespreken van andere recipienti zou hier melding van gemaakt moeten worden om 

het domein beter te kunnen structureren. 

 

3. AANTEKENING OVER ALA* 
Inleiding 

Dit verhaal gaat over het woord ala = vleugel (van vogel of insect). We moeten onder-

scheiden tussen: 

1) de vorm (klankvorm en morfologische vorm) of signifiant; 

2) het begrip (concept of signifié); 

3) de associatie tussen vorm en begrip: deze gebeurt binnen het taalteken (= woord of 

lexeem).8 

Associatie is de nominalisatie van het werkwoord associëren en kan gezien 

worden als ‘het feit dat iemand een bepaalde vorm met een bepaald concept asso-

cieert’ of als ‘het proces waarbij iemand een bepaalde vorm met een bepaald concept 

associeert’. Bij iedere spreker gaat dit proces vooraf aan het feit: ergens in iemands 

persoonlijke taalhistorie wordt een verband tussen vorm en begrip gelegd; daarna 

bestaat dit als vaste associatie. De associatie treedt op voor de afzonderlijke spreker 

of voor afzonderlijke taalgemeenschappen (gezin, peer-group, dorp of stadswijk, 

regio, natie en internationale taalgemeenschap).9 Ieder individu vormt de associatie 

opnieuw als een individuele creatieve prestatie op grond van de informatie die hem 

of haar bereikt vanuit de taalgemeenschap of taalgemeenschappen waarin hij of zij 

opgroeit.   

 

Klankvorm 

De klankvorm van de woordvorm voor het enkelvoud bestaat uit drie fonemen /ala/, 

geordend in twee lettergrepen volgens het schema V-CV. Hierbij zijn de beide 

vocalen de minst gemarkeerde vocalen en wijkt het lettergreepschema minimaal af 

van het minst gemarkeerde, namelijk CV-CV (doordat de eerste C = ø). Alleen de C 

van de tweede lettergreep vertoont een zekere complexiteit: de /l/ is een van de latere 
                                                 
* Dit stuk is gebaseerd op het materiaal van het nummer van de LEI dat ala behandelt, en uit 1984 

dateert (Pfister, I.8, pp. 1392-1417). Ik denk dat het geschreven is vlak na verschijnen van die afleve-

ring. Dat correspondeert met mijn belangstelling voor synchrone correspondentieregels uit diezelfde 

tijd. Zie hoofdstuk 7 van deze bundel. Alle noten bij dit stuk zijn van 2008. 
8 Lexeem staat hier voor lexicale eenheid die meer dan één woord bevat. 
9 Op deze laatste taalgemeenschap berust mijn benadering van internationale woorden in latere 

hoofdstukken. 
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consonanten in de ontwikkeling van het kind. Het is een dentale continuant die zich 

van de andere continuanten (bijvoorbeeld /r/) onderscheidt door het kenmerk [late-

raal+. Zie voor de benadering van de klankvorm Jakobson’s Why Mama and Papa en 

de Natural Phonology van  David Stampe. Qua klankvorm hoort het tot het kernvo-

cabulaire van de Italiaanse taal. In dit opzicht is het vergelijkbaar met het Engelse 

wing (of het Nederlandse wiek). Vormen als Ned. vleugel of Russisch kryló zijn 

duidelijk complexer, vanuit fonologisch oogpunt. Puur fonologisch is ala verwant 

aan ave, zoals Ned. vleugel verwant is aan vogel.  

 

Morfologische vorm 

Morfologisch gezien is ala te ontleden als [[al]Nr a]N. De wortel al- heeft de kenmerken 

vrouwelijk en eerste declinatie. De meervoudsvorm is onregelmatig, namelijk ali = 

[al]Nr i]N, met de kenmerken vrouwelijk en tweede declinatie.10 Het is waarschijnlijk 

dat deze onregelmatigheid te maken heeft met het syntactische kenmerk [+collectief]. 

Het verschijnsel is dan analoog aan de onregelmatige meervoudsvorming in het type 

braccio, meervoud braccia. Morfologisch gezien betekent dit onzekerheid over de 

vraag of de enkelvoudsvorm of de meervoudsvorm de ongemarkeerde is. 

Verder is ala een ongeleed, en dus synchroon ongemotiveerd woord. Dit in 

tegenstelling tot vleugel, waar de relatie met vliegen (achtervoegsel –el na ablautstam) 

herkenbaar is. Morfologisch gezien hoort het Italiaanse woord dus ook tot de kern-

woordenschat. Historisch gaat ala terug op het Latijnse āla. In de fonologische vorm 

/ala/ bestaat het vanaf het moment dat de kwantiteit van de klinkers ophoudt distinc-

tief te zijn (de vroege keizertijd). In ongewijzigde vorm maakt het deel uit van de 

Italiaanse en Spaanse standaardtaal, en van talrijke dialecten; in gewijzigde vorm is 

hetzelfde woord kenmerkend voor de hele Romaanssprekende wereld, met uitzon-

dering van het Roemeens11 en, afhankelijk van het ingenomen standpunt over syn-

chrone verwantschap, mogelijk het Portugees.  

 

Fonologische mutaties 

De vorm /ala/ kan beschouwd worden als een normaalvorm, die met meer of minder 

succes benaderd kan worden. De enorme variatie die in de LEI in de dialecten 

geattesteerd wordt kan vrij simpel worden weergegeven als het resultaat van een 

aantal mutaties van de normaalvorm.12 We bekijken de drie fonemen één voor één.  
                                                 
10 Nr staat voor noun root oftewel wortel van het (zelfstandig) naamwoord. Voor mijn morfologische 

benadering verwijs ik naar mijn uitvoerige artikel De Boer 1981. 
11 Dat is niet helemaal waar. De vorm aripă, is in de Roemeense etymologische literatuur veel 

besproken, zonder definitief voorstel. Het enige wat echter vast lijkt te staan is dat de eerste twee 

lettergrepen een voortzetting zijn van ala, met het rhotacisme dat we in het vervolg nog zullen 

tegenkomen als één van de ontwikkelingen van de ‘l’.  
12 Mutatie is een term uit de genetica. Ik denk niet dat ik me dat in 1984 bewust was, maar deze 

benadering past goed in de recente literatuur over de analogie tussen biologische en taalkundige 

ontwikkelingen, zie bijvoorbeeld McMahon & McMahon 2004.  



31 

1) De eerste /a/ kan de volgende regels ondergaan: 

a) Velarisatie, geleidelijk voortschrijdend tot het niveau /ɔ/; 

b) Palatalisatie, geleidelijk voortschrijdend tot het niveau /ε/; 

c) Diftongering, welke hetzij het type /εala/, hetzij het type /wɔla/ produceert (een 

dalende diftongering, oftewel dittongazione discendente); 

d) Diftongering, waarbij het eerste element verandert in een occlusief, type /gyεla/ of 

/gɔla/ (het type /gwɔla/ is niet geattesteerd). 

Ten slotte is er nog de morfologische regel van incorporatie van het lidwoord, 

waardoor de vorm /lala/ en varianten, en op Sicilië de vorm /dala/ geproduceerd 

worden.13 

Het is mij niet bekend in hoeverre al deze ontwikkelingen tot herfonologisatie 

leiden. Het is waarschijnlijk dat in de meeste Italiaanse dialecten palatalisatie of vela-

risatie een locale realisatie van het foneem /a/ vormt. Maar het Franse aile [ε:lə] is 

geherfonologiseerd tot /εl/. 

2) De /l/ kan de volgende regels ondergaan: 

a) Versterking van de /l/ tot /ll/. Voor het Oud-milanees wordt bijvoorbeeld het type 

alle geciteerd.  

b) Rhotacisme levert in veel dialecten het type /ara/ op. 

c) Verdwijnen van de /l/ levert het Ligurische aa op. 

Dat laatste type kan tweelettergrepig blijven, gereduceerd worden tot /a/ of 

therapeutisch behandeld worden door insertie van een consonant. Dit laatste levert 

bijvoorbeeld het type ava op. Historisch gezien is ook het Portugese asa een geval van 

therapeutisch herstel, maar nu door toevoeging van een nieuwe uitgang aan de 

meervoudsvorm as  asa (waarop vervolgens een nieuw meervoud asas gevormd is).  

3) Voor het laatste foneem zijn er tegelijk fonologische en morfologische verande-

ringen.  

a) Morfologisch kan vrouwelijk veranderen in mannelijk (resultaat bijvoorbeeld alu 

in Apulië) of eerste declinatie in tweede (resultaat ale). Het standaard-Italiaans heeft 

deze laatste keus gemaakt, maar alleen voor het meervoud (le ali). 

b) Fonologisch is de reductie van /a/ tot /ə/ en zelfs tot ø. Historisch kan deze reductie 

hetzij rechtstreeks van /a/ komen, hetzij via de morfologische variant /e/. Er zijn ook 

dialecten waarin alleen het meervoud tot ø gereduceerd wordt.  

Voor de historische grammatica zijn al deze vormen afgeleid van één vorm, 

namelijk de normaalvorm /ala/, hier gezien als de protoromaanse of vulgairlatijnse 

vorm ala, die hetzij het Latijnse āla voortzet, hetzij er een dialectvariant van is (voor 

geleerden die het Protoromaans als aparte taalvorm zien, bijvoorbeeld Robert Hall 

Jr., zie Hall 1976). Het verband tussen de geattesteerde vorm en de normaalvorm is 
                                                 
13 Deze Siciliaanse /d/ is ontstaan via een retroflexe realisatie van de /l/. Door deze incorporatie voldoet 

het woord nog beter aan het ongemarkeerde schema CVCV.  
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formuleerbaar door middel van regels (zoals de bovengenoemde) die een historische 

ontwikkeling representeren. 

 

Synchrone analyse 

Synchroon ligt de zaak iets anders. We willen uitdrukken dat Italiaans ala qua vorm 

verwant is met Spaans ala of Frans aile, en niet verwant met Nederlands vleugel of En-

gels wing. Dit kan gebeuren door een oordeel van gehele of gedeeltelijke overeen-

komst (‘sameness’). Italiaans en Spaans ala komen geheel overeen; Italiaans ala en fr. 

aile zijn ‘cognates’, dat wil zeggen dat ze gedeeltelijk overeenkomen.14 Cognateschap 

wordt aangetoond door correspondentieregels van het type a  ε voor de eerste /a/ 

in het paar Italiaans-Frans, of a  ø voor de slot-a.  

Correspondentieregels zijn (synchrone) verwantschapsoordelen. Terwijl er voor 

historische verwantschap in principe geen grens is aan de complexiteit van de regels, 

geldt voor synchrone verwantschap dat de oordelen gebonden zijn aan een dubbele 

eis van transparantie en productiviteit (in de zin van het aantal gevallen dat door de 

regel verklaard wordt). Zo is de historische verwantschap tussen oiseau /wazo/ en 

uccello  duidelijk (er zijn regels die beide van avicellum afleiden), maar de synchrone 

verwantschap praktisch inexistent: vanuit uccello is oiseau even onvoorspelbaar als 

vogel. Het geval van het Portugese asa is een grensgeval: een correspondentieregel l ~ 

s is niet erg ondoorzichtig (en slechts weinig minder plausibel dan l ~ r), maar het is 

een geïsoleerd geval, zodat het rendement van de regel minimaal is.  

 

Nawoord 

Wie met taalgeografisch materiaal geconfronteerd wordt komt al gauw tot de consta-

tering dat er een enorme taalvariatie optreedt, die niet allemaal binnen het bereik van 

één individu ligt. Er is dus iets wat zich buiten de geest van de afzonderlijke taal-

gebruiker bevindt, pace de chomskianen, en dat iets bestaat uit vormen en concepten.  

In deze aantekening heb ik gezocht naar een invariant in de vorm, en die geïden-

tificeerd met een vorm ala, die geldt voor een soort Spaans-Italiaans continuum, en 

een overkapping is voor alle varianten waarvoor geen herfonologisering nodig is. Is 

er wel herfonologisering geweest, dan komen we in een verwant systeem, waarvan 

de afwijkingen van ons systeem meetbaar zijn (zie voor de noodzaak van meet-

baarheid van taalverschillen McMahon & McMahon 2004).15 

Het concept, dat hier niet onderzocht is, heeft een ruimer geografisch bereik. De 

invariant is het lichaamsdeel dat dieren (prototypisch vogels) in staat stelt te vliegen. 

Dit concept moet universeel zijn; er zijn geen culturen die niet met vogels te maken 

hebben gehad. Rond dat concept hebben zich allerlei metaforische associaties ge-

schaard, deels vindbaar in de LEI, deels ook niet, omdat ze te modern zijn. Hieronder 
                                                 
14 Zie voor cognates verder hoofdstuk 7 van deze bundel. 
15 Voor Spaans en Italiaans heb ik geprobeerd de verschillen te meten in Hoofdstuk 8 van deze bundel. 
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vallen vleugels van deuren, gebouwen en vliegtuigen, van een neus, van een leger, of 

(metonymisch) een bepaald type piano.   

De associaties tussen de vorm ala en het hier genoemde basisconcept is in de 

Romaanse wereld synchroon ongemotiveerd. Verder in de tijd teruggaand her-

kennen we ala als herfonologisatie van een ouder *aksla, verwant met oksel, waardoor 

een eenheid van benaming tussen vleugel en arm gesuggereerd wordt en we terug-

gaan naar een lichaamsdeel dat niet tot vogels beperkt is (zie hiervoor het etymo-

logische woordenboek van Ernout en Meillet). 

Wat in deze aantekening ook aan de orde komt is de concentratie op een kern-

woordenschat, zowel wat betreft het concept (een essentieel lichaamsdeel) als wat 

betreft de vorm, die het basispatroon van de bewuste taal representeert. Als we dat 

voor het Italiaans definiëren als een tweelettergreeppatroon, waarbij iedere letter-

greep opgebouwd is uit een CV-kern, dan is het mogelijk een potentiële basiswoor-

denschat op te stellen, los van iedere betekenis.  

 

4. BESCHRIJVING VAN HET WERKWOORD SCENDERE AAN DE HAND VAN EEN CORPUS 

Inleiding 

Terwijl de beschrijving van een woord in het woordenboek, als ze goed is, de (onbe-

wuste) kennis weerspiegelt die een spreker van het bewuste woord heeft, geeft het 

corpus voorbeelden van het gebruik van dit woord in concrete situaties. Een corpus 

stelt ons dus in staat om de betekenis van een woord te vergelijken met een buiten-

talige werkelijkheid. Wel moeten we ons realiseren dat het geheel van de gebruiks-

situaties in een corpus ons niet via een mechanische procedure de betekenis van een 

woord oplevert; het enige wat het kan doen is ons pertinente vragen te laten stellen 

over dat woord, en ons een idee te geven van het relatieve belang van de verschil-

lende deelbetekenissen. Bovendien speelt de selectie van de situaties een rol; de ro-

man La Ciociara van Alberto Moravia waar ik mijn voorbeelden uit gehaald heb, 

speelt in de bergen en de mensen reizen er in treinen, vrachtauto’s en personen-

auto’s; men stapt er niet uit een vliegtuig en men neemt ook niet zijn intrek in een 

hotel. 

 

Morfologie 

Een Italiaans werkwoord heeft 51 vervoegde vormen, die evenzovele types vormen. 

De vormen die in het corpus voorkomen zijn concrete manifestaties (tokens) van 

deze types. In een index van woordvormen (zie Alinei 1973 voor La Ciociara) vinden 

we de geschreven vormen in alfabetische volgorde; gezien het Italiaanse conjugatie-

stelsel kunnen we daardoor meestal alle vervoegde vormen bij elkaar vinden: zo zijn 

scende en sceso en alle vormen die daar alfabetisch tussen staan, allemaal vormen van 

het lemma scendere. Eenzelfde geschreven vorm kan behoren tot twee types van 

eenzelfde lemma (zo hoort scese, dat tweemaal in het corpus voorkomt, eenmaal tot 

het type 3PR en eenmaal tot the type PP f pl van scendere), maar soms ook tot twee 
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verschillende lemmata (zo is discesa potentieel hetzij een werkwoordsvorm, PP f sg 

van discendere, hetzij het enkelvoud van het corresponderende deverbale substantief. 

Bij veel werkwoorden moeten we er dus attent op zijn dat er andere lemmata onder 

de voorbeelden van het bestudeerde lemma kunnen voorkomen. 

Een moeilijk punt is de identificatie van het lexeem als er formele variatie is. 

Het klassieke voorbeeld is dat van tra en fra (beide ‘tussen’), varianten van hetzelfde 

lexeem: afgezien van eufonische overwegingen en de persoonlijke voorkeur van 

sprekers bestaat er geen enkel verschil tussen beide vormen. In ons geval doet het 

probleem zich voor met scendere en discendere. 
 

Als we een morfologische analyse uitvoeren ontdekken we dat de relatie tussen beide woorden 

lijkt op die tussen spiacere en dispiacere, met andere woorden, het prefix dat de twee vormen s- 

en dis- kan aannemen wordt gecombineerd met dezelfde basis, hier de hypothetische basis -

scendere. We vinden deze basis terug in ascendere ‘omhooggaan’; morfologisch gezien kan scen-

dere gezien worden als s+scendere, waarbij de s verloren gaat door een fonologische assimilatie-

regel. Op grond van de morfologie is de potentiële betekenis van de beide werkwoorden dezelf-

de, hetgeen overigens niet zou uitsluiten dat een van beide zich semantisch specialiseert, of dat 

er beperkingen zijn in het gebruik van de afzonderlijke werkwoorden. Zie bijvoorbeeld het 

deverbale substantief discesa, dat geen tegenhanger *scesa heeft.  

 

In het geval van scendere en discendere lijken de voorbeelden te wijzen op semantische 

identiteit, die echter alleen maar voor een klein aantal betekenissen ‘bewezen’ is. Zo 

hebben we maar één voorbeeld van la notte scendeva; de afwezigheid van een 

soortgelijk voorbeeld met discendeva bewijst niets, noch in positieve, noch in nega-

tieve zin.16 Ik kom aan het eind van deze analyse echter op deze vraag terug. 

De frequentie van de beide werkwoorden is scendere 61, discendere 16, totaal 77. 

In het vervolg bedoel ik deze 77 voorbeelden als ik over scendere spreek.  Deze 

frequentie is hoog genoeg om een interessante variatie op te leveren, maar laag ge-

noeg om alle voorbeelden uitvoerig te kunnen analyseren.  

 

Syntaxis 

De syntactische situatie is als volgt: 

a. Alle voorbeelden hebben een onderwerp, ook al kan dit syntactisch verborgen zijn 

vanwege de afwezigheid van het persoonlijke voornaamwoord als onderwerp of in 

de infinitiefconstructies.  

b. Twee voorbeelden laten een transitief gebruik (dus met OD = lijdend voorwerp) 

van scendere zien. Beide hebben betrekking op een trap; 353.30 i gradoni dello spiazzo 

en 245.25 una scaletta di legno: 
                                                 
16 Natuurlijk heb ik dit gecontroleerd met Google (20 juli 2008). Afgezien van talloze herhalingen van 

een liedje (la notte scendeva stellata stellata) vond ik 734 voorbeelden van la notte scendeva, tegen twee 

voorbeelden van la notte discendeva, waarvan er één ook nog uit een vertaling uit het Spaans kwam (en 

dus waarschijnlijk berustte op la noche descendía). Deze controle lijkt me voldoende om de constructie 

met discendeva tot marginaal te verklaren. 
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353.30 Così scendemmo pian piano i gradoni sdrucciolosi dello spiazzo  

            ‘zo gingen we voetje voor voetje langs de glibberige helling naar beneden'17 

245.25 L’avvocato andò direttamente a quest’apertura e cominciò a scendere una scaletta di 

legno 

          ‘de advocaat liep recht op de opening af en begon langs een laddertje naar beneden te 

gaan’ 

 

c. Er is één geval van far scendere met een menselijk OD, dat dan functioneert als 

subject van scendere. 
 

157.17 con il mitra fece scendere Severino [sc. dal camion] 

         ‘met zijn machinepistool (zwaaiend) liet hij Severino uitstappen (sc. uit de vrachtauto)’  

 

De meeste voorbeelden geven scendere hetzij zonder nadere bepaling hetzij met een 

locatieve bepaling (die Herkomst of Bestemming of alleen maar Pad aanduidt). Maar 

niet alle locatieve bepalingen worden door het werkwoord geselecteerd. Vergelijk: 
 

Scendo a valle              ≠  *A valle scendo  

‘ik daal af naar het dal’ 

Scendo a Fondi    =  A Fondi scendo  

‘ik stap in Fondi uit’ 

 

In dit laatste voorbeeld hebben we scendere zonder bepaling en een locatieve bepaling 

die wel bij de zin hoort, maar buiten de werkwoordsgroep staat. De mogelijkheid om 

de bepaling voorop te plaatsen is een test hiervoor. Het contrast houdt echter ook een 

semantisch verschil in tussen twee betekenissen van scendere. Dit kunnen we illus-

treren met het volgende minimale paar uit ons corpus: 
 

261.15 quella era l’epoca in cui i contadini scendevano a Terracina e compravano roba 

‘dit was de periode waarin de boeren naar Terracina afdaalden en inkopen deden’. 

47.10 I tedeschi erano già scesi a Terracina; e nel treno non erano rimasti che gli italiani 

‘De Duitsers waren al in Terracina uitgestapt, en in de trein waren alleen de Italianen 

overgebleven’. 

 

Ook in het volgende voorbeeld wordt de bepaling met con niet geselecteerd door 

scendere: 
 

 13.31 Rosina [sic!] discese con gli altri  

           ‘Rosina *fout voor Rosetta+ stapte uit met de anderen’ 

 

De statistiek is: 
 

                                                 
17 Gradoni zijn treden; lo spiazzo is de open plek. Ik moet het hier heel vrij vertalen om er aanvaardbaar 

Nederlands van te maken. Ook in het tweede voorbeeld heb ik het voorzetsel langs nodig; een ladder 

afdalen klinkt niet erg fraai. 
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scendere OD     2x  

scendere zonder bepalingen 30x 

scendere LOC   44x 

far scendere OD     1x 

Totaal:    77x  

 

De grondbetekenis van scendere is Beweging naar beneden (Miller & Johnson Laird 

1976. p. 53: TRAVEL DOWNWARD). Een typisch voorbeeld zou zijn: 

    
I contadini scendono verso la pianura 

‘De boeren dalen af naar de vlakte’ 

 

waarin de beweging concreet is (iets verandert geleidelijk van plaats), het Thema i 

contadini (datgene wat verplaatst wordt) is ook Vrijwillige Agens (= degene die han-

delt) en het Pad verso la pianura wordt alleen vastgelegd door het eindpunt. Deze 

parameters kunnen op verschillende wijze gevarieerd worden.  

 

Uitbreidingen van de betekenis 

1) Niet-levend subject 

We kunnen de beweging concreet houden, maar een niet-levend onderwerp kiezen. 

Hiervoor hebben we drie voorbeelden: 
 

 46.7 una grossa nuvola grigia < scendendo a sbuffi verso il treno 

         ‘een grote grijze wolk < in vlokjes in de richting van de trein neerdalend’ 

 93.10 un pezzo di lardo che già mi era sceso nello stomaco risalí su. 

         ‘een stuk spek dat al naar mijn maag afgedaald was kwam weer naar boven’ 

 401.24 le lacrime amare che mi scendevano dagli occhi.  

         ‘de  bittere tranen die uit mijn ogen neervielen’ 

 

Het is duidelijk dat in deze gevallen de handeling niet vrijwillig is. 

NB Aangezien er voor personen een contrast lijkt te zijn tussen scendere ‘dalen’ 

en cadere ‘vallen’ volgens het criterium van de vrijwilligheid, kan men zich afvragen 

wat er gebeurt met niet-levende onderwerpen. Bij le lacrime komt het me voor dat het 

contrast geneutraliseerd is, in de andere gevallen kan het misschien vertaald worden 

als tempo (langzaam ~ snel).  

2) Variatie van het Pad 

Het Pad kan op verschillende manieren gepreciseerd worden: 

a) door het beginpunt (7x) 
 

dalla montagna ‘van de berg’, da Sant’Eufemia, ne ‘ervanaf’, dagli occhi ‘uit de ogen’, dal letto 

(3x), ‘uit (het) bed’. 
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b) door een uitgestrektheid, dat wil zeggen een woord dat behoort tot het seman-

tische veld der paden (4x).18 Dit type heeft twee voorbeelden waarbij de toevoeging 

giù noodzakelijk lijkt te zijn: 
 

giù per la costa ‘de helling af’, giù per il sentiero ‘het pad af’ 

 

en de reeds genoemde twee voorbeelden met een OD.  

De eerste twee hebben daarom een redundante uitdrukking van de component 

(naar beneden), de laatste twee vertonen incorporatie van het voorzetsel.  We kunnen 

dit als volgt in schema zetten (waarbij de semantische componenten in klein kapitaal 

genoteerd worden: 

 

I BEWEGING                    [ [ PADAANDUIDING]   [LOCATIE]]  

 OMLAAG MOV                                                                         PAD 

 

 

 

  scendere                     giù          per               la costa   

 

II BEWEGING                    [ [ PADAANDUIDING]   [LOCATIE]] 

 OMLAAG MOV                                                                      PAD 

 

 

 

 scendere   una scaletta di legno 

 

Deze schema’s, die afkomstig zijn van Jackendoff 1983,19 laten zien dat de seman-

tische representaties identiek zijn, in weerwil van de verschillende syntactische reali-

saties. De vraag die zich nu onmiddellijk voordoet is of de volgende zinnetjes mo-

gelijk zijn:   
 

?scese la costa/ per una scaletta. 

  

Ons corpus geeft daar geen antwoord op.20 

c) Door het eindpunt (25x), uitgedrukt door verschillende voorzetsels: 
                                                 
18 Commentaar van 2008: in mathematische zin is een pad (Jackendoff’s PATH) een vector, dat wil 

zeggen een lijn met richting. De betekenis van het lexicale woord pad heeft ook breedte (zie ook 

hoofdstuk 20 van Woordstudies II over het begrip grens. Een helling (costa) is een vlakte; pas in 

combinatie met giù per wordt het een pad.  
19 Nu ook Jackendoff 2002, pp. 365-66. 
20 Noot van 2008: In 1984 was er geen beter corpusmateriaal. Nu kunnen we de vraag proberen te 

beantwoorden met behulp van Google. Dan blijkt dat het antwoord semantisch van aard is: scendere la 

scaletta = ‘het trapje afgaan’; scendere per la scaletta = ‘langs de trap naar beneden gaan.’. 
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a Fondi (2x), a Terracina, al Torrente, a valle (2x) (a = 9x); 

in cantina ‘de kelder in’, nel rifugio ‘de schuilplaats in’, nelle strade di  Fonti (3x), nello stomaco 

(in = 6x); 

 sulle strade ‘de straten op’ (su = 1x); 

 fino alle capanne ‘tot aan de hutten’ (fino a = 1x); 

fino in fondo a questa valle ‘tot aan het eind van dit dal’ (combinatie 1x); 

verso la valle ‘naar het dal’, verso il treno ‘naar de trein’ (verso = 2x); 

abbasso (3x); dabbasso (1x) = ‘naar beneden’; 

ci =  er(naar toe) (1x). 

 

In enkele gevallen (5x) wordt het Pad niet uitgedrukt. In dat soort gevallen hebben 

we twee mogelijke analyses: 

1) Het is dezelfde semantische representatie, maar met een niet-gespecificeerd Pad, 

waarvan de waarde wordt uitgedrukt door de contekst.  

2) We hebben een nieuwe betekenis waarin het werkwoord niet langer richting uit-

drukt, maar manier van bewegen. De relatie tussen deze beide betekenissen zou dan 

worden: 

 

 BEWEGING [PAD]  BEWEGING     Ø 

  RICHTING    WIJZE 
 

Een afdoend criterium voor deze betekenis in het Italiaans en trouwens ook in het 

Nederlands is het gebruik van het hulpwerkwoord avere (vgl. sono corso ~ ho corso ‘ik 

ben gelopen’ ~ ‘ik heb gelopen’). Daarom verkies ik oplossing (1) voor scendere, met 

één uitzondering die we in 265.27 zullen vinden. 

 

Aard van de beweging 

De aard van de beweging verandert ook in enkele gevallen. We hebben de volgende 

gevallen: 

a) Scendere komt overeen met uit een vervoermiddel stappen. Hier veranderen beide 

componenten: 

1) In plaats van een geleidelijke beweging hebben we een snelle overgang van een 

binnen naar een buiten (dat is normaal de betekenis van uscire ‘uitgaan’), In andere 

woorden, Pad valt weg.  

NB Een zinnetje als ?scese giù per lo sportello‘ = ± ?hij stapte uit langs het portier’ is 

vreemd. 
 

2) De component (naar beneden) is weggevallen. Zo is de volgende zin geen 

contradictie:21 
                                                 
21 Zie ook de volgende voorbeelden van Google, waar de richting omlaag verdwenen is.  

Tutti vestiti di bianco, un milione di persone scese per strada.’Allen in het wit gekleed, liep een miljoen 

mensen door de straat. 
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Scese su un marciapiede più alto del treno (del predellino) ‘Hij stapte uit op een perron dat 

hoger lag dan de trein (de treeplank)’ 

 

Er is ook een beperking in de subcategorisatie: 

3) Het onderwerp is altijd [+Levend]  

 

*il pacchetto scese dal treno ‘*het pakje stapte  de trein uit’ 

 

De stereotiepe voorbeelden hebben geen bepaling (dovete scendere! ‘u moet uitstap-

pen!’) Op zijn hoogst kan hierbij het punt van uitgang uitgedrukt worden (dal treno, 

dall’autocarro) 

We hebben de functie van de locatieven al genoemd: a Fondi, a Terracina, qui 

‘hier’ (2x). Het wekt geen verbazing dat we hier het enige voorbeeld tegenkomen met 

het causatieve werkwoord fare.  
 

 157.17 con il mitra fece scendere Severino ‘met zijn machinepistool liet hij Severino uitstappen’ 

 

b) Beweging verandert in uitbreiding. 

Het onderwerp specificeert dan een soort pad (6x), namelijk la strada (368.24), la mu-

lattiera ‘het muilezelpad’ (193.10), il sentiero ‘het pad’ (265.18 en 265.27), le montagne 

‘de bergen’ (342.26) en un pendio ‘een helling’ (265.13), of een voorwerp waarvan men 

positie en orientatie met betrekking tot een ander voorwerp beschrijft: 
 

19.27 il naso fine che le scendeva un poco sulla bocca 

         ‘de dunne neus, die een beetje boven haar mond omlaag stak’ 

408.33 le basette lunghe che gli scendevano fino in mezzo alle guance 

      ‘de lange bakkebaardjes die bij hem tot midden over de wangen liepen’ 

 

In deze groep vinden we de volgende intrigerende zin:  
 

265.27 (il sentiero) dopo aver disceso di poco, prese per un’altra montagna 

 

die twee eigenaardigheden bevat: 

1) Het Pad wordt niet beschreven, maar alleen gemeten (vergelijk di poco ‘een 

eindje’). 

2) Het hulpwerkwoord is avere. 

 

c) In de aardrijkskundige betekenis van scendere verandert het kenmerk Naar Omlaag 

in Naar het Zuiden. Deze betekenisverandering is veroorzaakt door de conventies 

van de landkaarten, maar in het gevonden voorbeeld gaat het niet om uitbreiding, 

maar om een concrete beweging.  

 
                                                                                                                                                         
Scese per strada, comprò un panino ’Hij liep de straat op en kocht een broodje’. 
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d) Scendere verliest zijn concrete waarde in het metaforische gebruik: 
 

160.7 adesso che era inverno e la notte scendeva presto ‘nu het winter was en de nacht 

vroeg daalde’ 
 

We zien dat het onderwerp notte onverenigbaar is met een concrete interpretatie, en 

juist daardoor een metaforische interpretatie forceert. De metafoor is echter dood 

(dat wil zeggen: is conventioneel geworden). 
 

Conclusie 

We hebben gezien dat de beschrijving van scendere duidelijker wordt indien we 

uitgaan van een grondbetekenis, waarvan de andere kunnen worden afgeleid via 

semantische regels en regels die de relatie tussen semantiek en syntaxis beheersen. In 

de concrete betekenis contrasteert dit werkwoord beter met andere werkwoorden 

van beweging. In de afgeleide betekenissen kan een oppositie geneutraliseerd 

worden, zoals scendere/uscire of scendere/cadere.  
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DE BOER, Minne Gerben. ‘Morfologie in de jaren zeventig: een onderzoek naar 

causatieve werkwoorden'. Hoofdstuk 3 van Woordstudies I. ITALIANISTICA ULTRAIEC-

TINA 4. Utrecht: Igitur, Utrecht Publishing & Archiving Services, 2009. ISBN 978-90-

6701-025-2. 43-67. 

 

 

SAMENVATTING 
 

De vorming van causatieve werkwoorden met een adjectief als basis (zoals ingrandire, gebaseerd op 

grande) wordt gebruikt als voorbeeld voor een gedetailleerd uitgewerkte woordvormingsregel. Hierbij 

worden Aronoff 1976 en Jackendoff 1975 en 1976 als uitgangspunt genomen. Het hoofdstuk eindigt 

met een uitsplitsing van het begrip productiviteit in rendement (een statistische notie) en productief-

zijn (een dynamisch verschijnsel).  

 

RIASSUNTO 
 

La formazione di verbi causativi in base ad aggettivi (come ingrandire su grande) viene utilizzata come 

esempio di una regola di formazione delle parole elaborata in tutti i suoi dettagli. Aronoff 1976 e 

Jackendoff 1975 e 1976 vengono presi come punti di partenza. Il capitolo finisce con la scissione della 

nozione di produttività in rendimento della regola (che è una nozione statistica) e l’esser produttivo 

(che rappresenta un fatto dinamico). 

 

SUMMARY 
 

The creation of causative verbs from adjectives, such as ingrandire from grande, is used as an example 

of a word formation rule, worked out in all its aspects. The models for this approach are Aronoff 1976 

and Jackendoff 1975 and 1976. This chapter ends with the distinction of two notions of productivity, 

the statistic notion of yield (or production) and the dynamic phenomenon of being productive.  

 

 

KEY-WORDS 
 

Morphology, derivation, causative verbs, productivity 
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4. MORFOLOGIE IN DE JAREN ZEVENTIG 
EEN ONDERZOEK NAAR CAUSATIEVE WERKWOORDEN* 

 

 

 

Inleiding 

Het doel van dit artikel is na te gaan welke problemen zich voordoen als men 

morfologisch onderzoek doet. Om het verhaal niet te abstract en te algemeen te 

maken geef ik een toepassing op een concreet geval, namelijk de parasynthetische 

afleiding van causatieve en inchoatieve werkwoorden van bijvoeglijke naamwoorden 

in het Italiaans, zoals ingrandire van grande.1 Dit voorbeeld is voorlopig, want een van 

de problemen is juist of deze afleiding in één regel kan worden verantwoord. Als 

concrete studie is dit slechts een schets, die nader uitgewerkt zou moeten worden; in 

dit hoofdstuk dient ze vooral als voorbeeld voor mijn algemene verhaal. Waar het 

me vooral om gaat is te laten zien welke aspecten er allemaal bij dit soort onderzoek 

optreden; ik hoop dat deze representatief zijn voor een uitgewerkte studie. 

Het theoretische kader waar ik hier van uitga is de lexicalistische stroming in de 

generatieve taalkunde, die aansluit bij het belangrijke artikel van Chomsky, Remarks 

on Nominalization (= Chomsky 1972). Voor de morfologie en de woordvorming zijn de 

voornaamste artikelen Halle 1973, Jackendoff 1975 en Aronoff 1976, terwijl er interes-

sante ontwikkelingen te vinden zijn in Wasow 1977 en Roeper & Siegel 1978. De be-

langstelling van de generatieve taalkunde voor morfologie is heel recent; dat ver-

klaart waarom er tot op heden slechts deelaspecten van zijn onderzocht. De seman-

tische kant van de woordvorming is minder gedetailleerd bestudeerd – ik kan echter 

verwijzen naar Miller 1978 voor een algemeen overzicht van de problemen van de 

lexicale semantiek – terwijl het meer traditionele probleem van de institutionalisering 

van het lexicon geen aandacht gehad lijkt te hebben; zoals bekend opereert de 

generatieve taalkunde met het begrip van de ideale spreker-hoorder, maar vraagt ze 

zich meestal niet af waarvan deze geïdealiseerde figuur eigenlijk spreker en hoorder 

is. Ik zal deze kwestie kort aan de orde stellen aan het eind van dit hoofdstuk.  

 

 
                                                 
* Eerder verschenen als 'Una strategia per le ricerche morfologiche', in Miscellanea di studi di lingua e 

letteratura italiana offerti in occasione del ventesimo anniversario dell’Istituto di lingua e letteratura 

dell’Università di Utrecht, interne publicatie van het Italiaans Instituut te Utrecht, 1978: 18-47. 
1 In een parasynthetische afleiding worden in één regel tegelijk een prefix en een suffix aan een basis 

toegevoegd. Alvorens te kunnen vaststellen dat er sprake is van een parasynthetische afleiding 

moeten we eerst controleren of het niet een afleiding in twee fasen betreft, bijvoorbeeld door eerst een 

werkwoord te vormen met een suffix en vervolgens daar een nieuwe afleiding van te maken via een 

prefix. Het sterkste argument voor een parasynthetische afleiding is dat het tussenstadium niet 

voorkomt: in ons voorbeeld bestaat er geen werkwoord *grandire.  
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Wat is morfologie? 

De morfologie bestudeert de interne structuur van de woorden, volgens de definitie 

die Aronoff 1976 geeft op zijn eerste bladzijde, en tevens de betrekkingen tussen de 

lexicale items onderling. Deze betrekkingen kunnen zowel vanuit formeel gezichts-

punt als vanuit semantisch gezichtspunt bestudeerd worden. De woordvormings-

regels (in het vervolg aangeduid met WVRs) formaliseren beide soorten betrekkingen. 

De WVR die de afleiding van ingrandire beschrijft bestudeert enerzijds de manier 

waarop grande fonologisch gezien in de afleiding ingrandire geïncorporeerd wordt; 

anderzijds geeft ze aan welke relatie er bestaat tussen de betekenis van ingrandire en 

die van grande. In tegenstelling tot de flectionele morfologie houdt de derivationele 

morfologie zich bezig met het proces dat nieuwe woorden vormt op grond van 

bestaande; ze bestudeert dus een van de middelen waarmee de taal zich verrijkt met 

nieuwe woorden. Andere middelen zijn bijvoorbeeld de ontlening, dat wil zeggen 

het overnemen van woorden uit andere talen, de leenvertaling, dat wil zeggen de 

vorming van nieuwe woordcombinaties volgens het model van woordcombinaties 

uit andere talen, en verandering van de betekenis van bestaande woorden. Een 

uitvoeriger lijst van deze middelen vinden we in Corbin 1975. Een van de 

voornaamste voorstellen van de moderne morfologie is nu dat er geen principieel 

verschil is tussen het proces waarmee nieuwe woorden gevomd worden en dat waar-

mee bestaande woorden ontleed worden. Deze identiteit hangt samen met de moti-

vatie die ten grondslag ligt aan alle derivationele processen: het beslag dat de af-

zonderlijke woorden op het geheugen leggen te verminderen door beperking van het 

onvoorspelbare (of van het willekeurige, om de term van Saussure te gebruiken). 

Ingrandire una fotografia is die foto groter maken; dat is onmiddellijk duidelijk als we 

de betekenis van grande ‘groot’ kennen plus het effect van de semantische afleidings-

regel die daarvan ingrandire maakt. De inspanning die nodig is om dit woord te 

onthouden is heel wat kleiner dan de inspanning die nodig is om een heel nieuw 

woord te onthouden. Deze opvatting van de functie van de morfologie wordt ont-

wikkeld in Jackendoff 1975. Het practische gevolg van deze identiteit tussen de beide 

aspecten van de WVRs is dat nu niet langer de neologismen in het centrum van de 

belangstelling van de onderzoekers komen te staan, maar de afleidingen die al in het 

lexicon voorkomen. Wel moet opgemerkt worden dat deze opvatting verschillend 

uitpakt bij de verschillende auteurs: Corbin 1975 legt de nadruk op het moment van 

creatitiviteit, polemiserend tegen de Franse neiging tot normativiteit.  

 

Morfologische vragen bij de afleiding van woorden 

Uitgaande van een reeds gedefinieerde problematiek (bijvoorbeeld de relatie tussen 

grande en ingrandire) kunnen we ons voor iedere WVR de volgende vragen stellen: 

1) Wat is de basis van de afleiding; welke fonologische, syntactische en semantische 

beperkingen kenmerken deze basis en hoe kunnen we haar weergeven in een gefor-

maliseerde regel? 
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2) Wat voor soort operatie wordt er uitgevoerd op de basis, dat wil zeggen welke for-

mele verandering wordt erop toegepast? 

3) Wat is het syntactische effect van de WVR: woordsoort en selectiebeperkingen van 

de afleiding? 

4) Wat is het semantische effect van de WVR en hoe kunnen we dat formeel weer-

geven? 

5) Welke specifieke semantische veranderingen kunnen er optreden in bepaalde 

lexicale items? Vertonen deze veranderingen enige systematiek? 

6) Hoe productief is de regel; is die verbonden met bepaalde perioden, zijn  er ver-

schillen in productiviteit volgens bepaalde semantische of formele eigenschappen? 

Wat betekent eigenlijk productiviteit? 

7) Wat is het rendement van de regel? Met andere woorden, hoe is de verhouding 

tussen werkelijk voorkomende en potentiële afleidingen? 

8) Wat moet er over de afleidingen in het woordenboek staan? 

9) In welke mate is ons materiaal betrouwbaar? Welke plaats nemen de afzonderlijke 

afleidingen in de lexicale competentie van de huidige sprekers in en welke etappes 

zijn er in het verleden geweest? 

Ik kan hier niet ingaan op al deze problemen, maar ik zal proberen tenminste 

de belangrijkste te behandelen. In de rest van dit hoofdstuk bespreek ik eerst hoe we 

een WVR kunnen inperken, daarna ga ik successievelijk in op het formele en seman-

tische effect dat ze hebben, tenslotte wijd ik enkele woorden aan het onderscheid 

tussen productiviteit en rendement. 

 

Asymmetrie tussen vorm en inhoud 

Er zijn WVRs die een perfecte overeenkomst tussen de formele operatie en het 

semantische effect bieden. Neem het geval van het Italiaanse pejoratief: het pejo-

ratieve suffix is altijd –accio (of –accia, als de basis vrouwelijk is), omgekeerd kunnen 

we zeggen dat als de afleiding op –accio uitgaat, de betekenis altijd pejoratief is. Dit 

betekent niet dat er geen uitzonderingen op de regel zijn; als we tavolo en tavolaccio 

vergelijken dan heeft het afgeleide woord een extra semantische waarde: het geeft 

niet alleen een lelijke tafel aan, maar in het bijzonder de brits waarop de gevangene 

moet slapen. Het is best mogelijk dat de puur pejoratieve semantische relatie met 

tavolo voor de spreker niet langer bestaat. Maar hier bedoelen we dat er in het 

Italiaans geen andere regels bestaan die pejoratieven vormen en dat de afleidingen 

op –accio ook niet geïnterpreteerd kunnen worden via een andere semantische regel.2 

Een ander voorbeeld van een perfecte overeenkomst is die van het Nederlandse 

diminutief; alle Nederlandse diminutieven zijn gevormd via toevoeging van –tje 

(laan/laantje). Dat neemt niet weg dat er fonologische alternanties voorkomen (de 
                                                 
2 Misschien is deze bewering al te categorisch. Francesca van Tiel wijst mij niet alleen op een geval als 

giovinastro, pejoratief van giov[a]ne ‘jongeman’, maar voegt daaraan toe dat voor haar het schertsende 

gebruik van –astro tamelijk productief is.  
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zogenaamde allomorfen), zoals –pje (boompje) of –je (in druifje); zie de discussie in 

De Haan et al. (1974, p. 169). Maar er is maar één WVR en er zijn geen andere 

middelen om in het Nederlands een diminutief te vormen.  

Dergelijke gevallen van perfecte overeenkomst tussen formele en semantische 

operatie zijn echter zeldzaam, speciaal in het Italiaans. Er zijn gevallen waarin twee 

of meer WVRs hetzelfde semantische effect hebben, en andere waarin één WVR corres-

pondeert met verschillende semantische effecten. Zo kent het Italiaanse diminutief 

bijvoorbeeld tenminste twee productieve regels, de regel die –ino toevoegt en de 

regel die  –etto toevoegt, naast verschillende processen van minder belang. Maar het 

ziet er niet naar uit dat met deze formele pluraliteit een semantisch verschil 

verbonden is. Omgekeerd vereist het ene suffix –ata tenminste een half dozijn seman-

tische regels; vergelijk coltellata, limonata, cucchiaiata, ruffianata, arcata en annata, res-

pectievelijk ‘messteek’, ‘citroendrank’, ‘inhoud van een lepel’, ‘schurkenstreek’, ‘ge-

heel van bogen (arcade)’, ‘tijdsduur van een jaar’, allemaal afleidingen gevormd via 

een min of meer productief proces dat in elk van deze gevallen anders is dan dat van 

de anderen. In ons voorbeeldgeval komen beide mogelijkheden voor: semantische 

pluraliteit en morfologische pluraliteit. Voor de semantiek beperk ik me voorlopig 

tot de opmerking dat werkwoorden die van adjectieven afgeleid zijn over het 

algemeen ‘A maken’ of ‘A worden’ betekenen, de afleidingen van substantieven (N) 

hebben verschillende parafrasen, zoals ‘zich bedekken/vullen met N’ of ‘doen lijken 

op N’. Ik zal hier niet op deze laatste gevallen ingaan, volgens het principe van ‘één 

strategie per regel’, en hier alleen de causatieve en inchoatieve werkwoorden 

beschouwen. En dan constateren we dat er een groot aantal morfologische processen 

is, waarvan ik slechts de belangrijkste noem: grande ~ ingrandire, ricco ~ arricchire, 

vecchio ~ invecchiare, lontano ~ allontanare, alto ~ alzare, fertile ~ fertilizzare, falso ~ 

falsificare en geïsoleerde gevallen zoals mite ~ mitigare. Ook in dit geval moet ieder 

proces apart bekeken worden. Zelfs als we als voorlopige hypothese aannemen dat 

bij de eerste vier types het syntactische gedrag en ook het semantische effect identiek 

zijn (net als bij de verschillende diminutieven), dan moeten we toch ieder type apart 

bestuderen, juist om een dergelijk hypothese te kunnen verifiëren. 

 

Morfologie gebaseerd op het woord 

Voor de structuralistische morfologie en ook voor de eerste generatieve studies is de 

basis van de afleiding een morfeem, voor de lexicalisten is de basis een woord. Het 

verschil hangt samen met een verschillende opvatting van morfeem en ook van het 

derivatieproces. In de structuralistische traditie, althans zoals Aronoff zich die 

voorstelt, is het morfeem het kleinste teken, dat wil zeggen de kleinste taaleenheid 

waarin vorm en betekenis met elkaar verbonden worden. Het derivationele proces 

bestaat uit een eenvoudige concatenatie van morfemen; het woord dat aldus 

verkregen wordt heeft een betekenis die het gevolg is van de samenvoeging van de 

betekenissen van de afzonderlijke morfemen. Het Engelse woord weaken is het 
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resultaat van de concatenatie van de morfemen weak en en (wat dus weak+en 

oplevert); het woord defensive is het resultaat van de concatenatie van de morfemen 

de, fend (met allomorf fens) en ive, wat voor de structuralisten de+fens+ive oplevert en 

voor de generativisten de+fend+ive als onderliggende vorm (gevolgd door een 

allomorfieregel d  s, die opereert op een basis die eindigt op /d/). Het is slechts 

toeval dat in weak morfeem en woord samenvallen, terwijl we in het andere 

voorbeeld kunnen onderscheiden tussen het morfeem fend en het woord defend; in 

beide gevallen zijn de samenstellende eenheden morfemen. Tegenover deze 

opvatting stelt Aronoff zijn definitie van morfeem als de kleinste eenheid die 

optreedt in de morfologie, die echter niet noodzakelijkerwijs een betekenis heeft; het 

betreft een reeks fonemen die als zodanig gecombineerd kan worden met ander 

fonologisch materiaal, of anderszins de ingang kan vormen tot een morfologische 

regel. Het is een eigenschap van het Engelse morfeem fend dat het een allomorf fens 

heeft in defensive, offensive, net zoals het een eigenschap van het Italiaanse morfeem 

vert is dat het een allomorf vers heeft in diversione, conversione, inversione.  

Daarentegen kan er geen enkele precieze betekenis verbonden worden met het 

morfeem fend in het Engels of met het morfeem vert in het Italiaans. Alleen defend en 

offend hebben in het Engels een betekenis en hetzelfde geldt voor divertire, convertire 

of invertire in het Italiaans. Dus alleen deze laatste eenheden, woorden en niet 

morfemen, kunnen als basis in een afleiding optreden. Om defensive te krijgen 

gebruikt de WVR de basis defend, die formeel te analyseren is als de+fend met een 

allomorf de+fens volgens de allomorfieregel die opereert op het morfeem fend en niet 

op de basis van de WVR. Aan de basis wordt het suffix –ive toegevoegd, en de 

betekenis, althans de regelmatige betekenis, die door de regel wordt voorspeld, is 

een functie van de betekenis van het woord defend. Met deze laatste bewering 

bedoelen we dat de semantische formule die de betekenis van defensive afleidt de 

formule die de betekenis van defend weergeeft in zich moet bevatten. Ik heb een 

Engels voorbeeld gegeven om de beide opvattingen over de afleidingsbasis tegen 

elkaar af te zetten, want het Italiaans heeft een extra probleem dat voor het Engels 

niet bestaat en daarom niet expliciet behandeld is in de basisteksten, die meestal 

gebaseerd zijn op Engelse voorbeelden. In het Engels vallen de basis van de afleiding 

en de woordenboekvorm meestal samen; voor de substantieven en adjectieven is dat 

de enkelvoudsvorm, voor de werkwoorden de infinitiefvorm, identiek aan de 

praesensvorm (met uitzondering van de 3e persoon enkelvoud). In het Italiaans 

daarentegen eindigen de regelmatige substantieven en adjectieven op een klinker, 

die kenmerkend is voor de flectieklasse (of declinatie) en niet voorkomt in de meeste 

afleidingen; de werkwoorden hebben in de infinitief, wat de woordenboekvorm is, 

een suffix –re, dat aan de werkwoordsstam wordt toegevoegd. Deze werk-

woordsstam gaat op zijn beurt uit op een klinker, stamklinker of themavocaal (Vt) 

genaamd, die kenmerkend is voor de flectieklasse (die bij werkwoorden conjugatie 
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heet). De infinitiefuitgang komt niet voor in de afleidingen; ook de themavocaal 

ontbreekt vaak. 

 

Kapregels 

Nu is het duidelijk dat in een morfologische theorie waarin concatenatie de enige 

toegestane morfologische operatie is (of, zo men wil, de voorkeursoperatie) de basis 

voor de afleiding alleen maar het morfeem kan zijn. Als we famoso ontleden als de 

concatenatie fam+os+o dan hebben we een basis fam nodig, die als morfeem een 

ingang vormt voor de concatenatie fam+a. De oplossing die in het systeem van 

Aronoff wordt voorgesteld is de toepassing van een nieuw soort regel, de 

truncatieregel of kapregel. Voor de truncatie citeren we Aronoff (1976: 88): 
 

A truncation rule deletes a morpheme, which is internal to an affix, in the following general 

manner:  

(1) [[ root + A]X + B]Y 

1        2         3  1, Ø, 3 

     where X and Y are major lexical categories.3 

 

Kapregels en allomorfieregels zijn aanpassingsregels, dat wil zeggen morfologische, 

en geen fonologische regels, die opereren na de WVR. De algemene vorm van 

dergelijke aanpassingsregels is die van een transformatie, die – net als alle lexicale 

transformaties en in tegenstelling tot de syntactische transformaties – locaal van aard 

is, met andere woorden opereert op aangrenzende elementen zonder variabelen 

daartussen (zie Roeper & Siegel 1978, p. 214). Als we een kapregel willen toepassen 

op famoso moeten we het woord analyseren als [[fam+a]N+oso]A. Het morfeem fam 

wordt hierin herkend als wortel, a als het element A en het suffix oso als B uit het 

schema van Aronoff. De WVR kan nu de algemene vorm [[X]N+oso]A hebben, waarmee 

een semantische regel geassocieerd is van het type Y = vol met X. Het effect van deze 

behandeling is dat de WVR opereert op woorden (X is een woord) en dat het morfeem 

verschijnt in de kapregel (die louter formeel is en geen betrekking heeft op de 

betekenis). In het lexicale item moet de verdeling in morfemen aangegeven worden: 

[fam+a]. 

 

Themavocaal (stamklinker) 

Door fama als voorbeeld te nemen, een vrouwelijke zelfstandig naamwoord dat 

normaal alleen maar in het enkelvoud voorkomt, hebben we een ernstig probleem 

veronachtzaamd, namelijk welke vorm van een woord de basis vormt. Aronoff (1976, 

p. 9) spreekt over woord-zonder-flectie. Hij is van mening dat dit begrip correspon-

deert met het begrip lexeem van Matthews 1974, wat mij niet juist lijkt; immers, 
                                                 
3 Affix is de algemene term die prefixen, infixen en suffixen omvat, het begrip major lexical category 

bevat substantieven, adjectieven en werkwoorden (en voor sommigen ook nog bijwoorden), het 

Engelse ‘root’ is ‘wortel’ (in het Italiaans radicale). 
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Matthews gebruikt lexeem voor de traditionele woordenboekvorm (‛dies‛ en ‚died‛ 

zijn twee verschillende woordvormen van het lexeem ‚die‛). Matthews’ lexeem is 

een conventionele vorm uit een bepaalde lexicografische traditie (zo hebben we tra-

ditioneel amo in de Latijnse woordenboeken en amare in de Italiaanse). Het lexeem is 

abstract, in die zin dat we evengoed een afbeelding kunnen gebruiken (zoals in 

Chinese woordenboeken) of het woord achterstevoren schrijven, zonder dat dit 

taalkundige gevolgen heeft. De basisvorm van een generatieve beschrijving daaren-

tegen moet een fonologisch gespecificeerde vorm zijn. De keuze die we hierboven 

hebben gemaakt voor fam+a is dat we de combinatie wortel + themavocaal als basis-

vorm kiezen.4 Voor de werkwoorden volgen we de oplossing van Harris 1977, die de 

werkwoordsstam kiest als basis voor de afleidingen.5 Zo leiden we bijvoorbeeld 

lavoratore ‘arbeider’ en lavorio ‘bewerking’ op de volgende manier af van lavorare 

‘werken’: 
 

(2a) [[lavor+a]V + tore]N 

(2b) [[lavor+a]V +ío]N 

         1  2         3   1, Ø, 3 
 

Formulering van de morfologische regel: het suffix 

Laten we nu proberen het morfologische deel te formuleren van de regel die 

ingrandire van grande afleidt. De basis is grande, dus een adjectief dat morfologisch 

gezien bestaat uit het morfeem grand en de uitgang e. Deze informatie hebben we 

nodig omdat de WVR gevolgd moet worden door een kapregel, die alleen morfemen 

kan schrappen. De ingang van de WVR (zijn structuurbeschrijving) is dus: [grand+e]A 

of generaliserend [X + Des]A. Het formele effect van de WVR is de gelijktijdige 
                                                 
4 Deze keuze komt overeen met die van Van Lessen Kloeke 1978 voor het Duits. Zijn voorbeeld Bote, 

ontleed als Bot+e, dat wil zeggen wortel (Basismorphem of Wurzel) Bot, gevolgd door de themavocaal 

(Stammbildungsmorphem) e, die vervolgens de basis is voor de afleiding Botin, heeft mij als model 

gediend. Analoog is de analyse van Harris 1977 voor het Spaans, of liever een van de alternatieven die 

hij presenteert als verenigbaar met de theorie van Aronoff, die hij zegt te delen. De bewuste stam is 

dan voor de substantieven de enkelvoudsvorm en voor de adjectieven de vorm van het mannelijk 

enkelvoud, als de minst gemarkeerde vorm: mannelijk is grammaticaal gezien het niet-gemarkeerde 

geslacht te opzichte van vrouwelijk en enkelvoud is het niet-gemarkeerde getal ten opzichte van 

meervoud (ook dit criterium komt uit Van Lessen Kloeke 1978, met verwijzingen naar Jakobson en 

Bierwisch).  
5 Werkwoorden vormen een probleem. De combinatie van onze criteria (de basisvorm moet bestaan 

qua woord, in de zin van woordvorm, en moet niet-gemarkeerd zijn) wijst naar de derde persoon 

enkelvoud van de praesens indicatief: parl+a, cred+e, sent+e); we kunnen echter beter opereren met een 

begrip werkwoordsstam (immers, in het Nederlands en in het Engels is de derde persoon 

stam+persoonskenmerk, respectievelijk /t/ en /s/), en dan kunnen we in het Italiaans de themavocaal 

in die werkwoordsstam als conjugatieaanduiding opnemen: dus de basisvorm zou sent+i zijn en niet 

sent+e. Dit is de keuze die Harris 1977 heeft gemaakt. Maar die keuze werkt met een abstract element 

stam waarvan het niet duidelijk is of het verenigbaar is met de theorie van Aronoff. Harris zegt van 

wel, maar verwijst naar de notie woord-zonder-flectie, die we juist trachten te definiëren. 
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toevoeging van een suffix ire en een prefix in. We spreken alleen voor het gemak van 

het suffix ire; volgens de overwegingen van de vorige paragraaf moeten we spreken 

van het suffix i, dat als themavocaal voor werkwoorden6 fungeert en twee inherente 

morfologische kenmerken bevat: het kenmerk [+3e conjugatie], dat redundant is 

omdat het afgeleid kan worden van de gekozen vocaal, en het kenmerk [+infix ske] 

kenmerkend voor een subklasse van de derde conjugatie, die meestal niet 

voorspelbaar is. In ons geval hebben echter alle afleidingen een infix, zodat dit in de 

WVR moet worden opgenomen. Het suffixgedeelte van de WVR bestaat dus uit –ire, 

een afkorting voor +i-, [+Vt, +3e conj., +infix].7 Fonologisch gezien is de afleiding met 

het suffix +ire erg regelmatig; slechts twee gevallen vereisen een korte discussie. 

(a) incaparbire, van caparbio ‘stijfkoppig’, dat wil zeggen *kaparbj+o]A verliest zijn 

/j/ na de toepassing van de kapregel. Dit verschijnsel, dat we ook tegenkomen in de 

afleidingen van een substantief (bijvoorbeeld infastidire van fastidio ‘ergernis’) kan 

geformuleerd worden als j  ø/ ––– i. Onze formulering kenmerkt het als een louter 

fonologisch verschijnsel, dat daarom alleen al moet volgen op de WVR en de kapregel 

(zie Aronoff 1976: 94).8 

(b) Van tiepido ‘lauw’ wordt intepidire afgeleid, dat een nevenvorm intiepidire 

heeft. In het eerste geval hebben we een allomorf, dat afgeleid kan worden door de 

allomorfieregel: 
 

(3) ie ~ e/ _____ in bepaalde conteksten 

 [-acc]  

 

Bestudering van deze regel vereist een algemene discussie van alle gevallen van de 

zogenaamde dittongo mobile (beweeglijke tweeklank). Deze regel was al in de Middel-

eeuwen lexicaal beperkt, maar sindsdien werd de toepassing ervan steeds beperkter.9 

 

Formulering van de morfologische regel: het prefix 

Het prefix kent veel allomorfen, zoals blijkt uit de volgende voorbeelden: 
 

(4) languido  - illanguidire  tenero   - intenerire 

robusto - irrobustire   debole  - indebolire 

biondo - imbiondire  acido  - inacidire 

                                                 
6 Of omgekeerd: de keuze van de vocaal is redundant, gegeven de conjugatieklasse.  
7 Daarnaast bestaat er een WVR die imvecchiare van vecchio afleidt, met de structuurbeschrijving 

[vekkj+o]A. Door deze regel wordt het suffix –are toegevoegd, een afkorting van +a, [+Vt, +1e conj]. 
8 De WVR met suffix +are heeft dit probleem niet (vgl. invecchiare), maar deze heeft een zeker aantal 

onregelmatigheden, zoals forte/rinforzare ’sterk/versterken’, die historisch gezien berusten op een alter-

natief suffix –iare, maar synchroon gezien alleen maar als uitzonderingen beschouwd kunnen worden. 

Zie echter ook indolenzire van indolente ‘gevoelloos’, 
9 Ik ga hier niet in op de zeer algemene regel die de open e en o van het standaard-Italiaans sluit in 

ongeaccentueerde positie, want enerzijds is die zuiver fonologisch van aard, anderzijds bestaat er een 

grote regionale variatie.  
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misero - immiserire  stupido  - istupidire 

povero - impoverire  cattivo  - i[Ƞ]cattivire 

 

We zien hier een groot aantal assimilaties, meestal partieel (alleen de plaats van 

articulatie), maar in het geval van de liquidae totaal. Met een enkele uitzondering 

vinden we dezelfde assimilaties terug in een ander prefix in+, dat onder meer 

gebruikt wordt om een participium of een adjectief op –bile te ontkennen.10 De 

partiële assimilaties kunnen fonologisch zijn (ze komen dan ook voor bij andere 

prefixen zoals non, althans voor zover we kunnen oordelen, aangezien deze assi-

milaties niet aangegeven worden door de spelling), maar de totale assimilaties zijn 

morfologisch van aard, dat wil zeggen verbonden met deze speciale prefixen (verge-

lijk illegale tegenover non-legale, *nollegale).11 

De uitzondering die we eerder genoemd hebben is die van de contekst s + 

consonant: het type istupidire. Voor deze afleiding hebben we twee mogelijke 

verklaringen: 

a) de WVR geeft [in+[stupid+ire] en er is een regel n  ø/V___sC, oftewel de /n/ valt 

weg tussen de vocaal {/i/) en /s/ gevolgd door consonant.12 

b) de WVR geeft [[stupid+ire] en er is een invoegingsregel ø  i/___sC, die een steun-

vocaal toevoegt in beginpositie vóór /s/ plus consonant. 

Het probleem kan in dit stadium van het onderzoek niet opgelost worden en 

misschien is de oplossing in de loop van de geschiedenis verschillend geweest.  Het 

is denkbaar dat vroeger zowel het wegvallen van de /n/ als de prosthese (dfat wil 

zeggen vooropplaatsing) van /i/ normale fonologische regels waren; in dat geval was 

het resultaat identiek. Dus moeten we weten of het toen mogelijk was een 

werkwoord af te leiden met een prefix ø. Aangezien deze afleiding ook nu nog 

zeldzaam is, ben ik geneigd hem helemaal uit te sluiten. Synchroon hebben we echter 

tegenvoorbeelden, van het type snellire ‘slank maken’, die veronderstellen: 1) het 

prefix ø, 2) dat de prosthese lexicaal bepaald en hier niet van toepassing is. 

 

Betekenissen van illanguidire 

Laten we nu overgaan tot het syntactische en semantische effect van de WVR. Op het 

eerste gezicht lijkt het wel of we zodoende een heel ander onderzoek starten. In de 

loop van de discussie zal ik echter een begrip Meaning Formation Rules invoeren, die 

analoog aan de WVRs moeten opereren. Mijn aanpak van semantische problemen is 

geinspireerd door opmerkingen van Jackendoff, zowel wat betreft de relatie tussen 

vorm en betekenis (de paragraaf ‘Separate morphological and semantic rules’ van 
                                                 
10 Dit prefix is – vooral uit semantisch oogpunt – bestudeerd door Mardirussian 1974. 
11 Uiteraard kan men de totale-assimilatieregel fonologisch maken door een handig spelletje met mor-

feemgrenzen, bijvoorbeeld non#legale en in+legale, maar dat is ad hoc en zou het morfologische aspect 

opnieuw invoeren in de keuze voor de morfeemgrenzen: non# tegenover in+). 
12 Het voorkomen van inspessire in ons materiaal naast ispessire ondersteunt deze afleiding. Let wel dat 

het ontkennende prefix in+ niet gereduceerd kan worden: inspiegabile, insperato, *ispiegabile, *isperato. 
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Jackendoff 1975, p. 650), als ten aanzien van de uitbreiding van de redundantieregels 

van de morfologie (dat wil zeggen de formele aspecten) naar de semantiek, zie de 

discussie over de relatie tussen de verschillende betekenissen van het werkwoord 

‘smoke’ in Jackendoff 1975, 66, en voor het gebezigde formalisme in het bijzonder 

Jackendoff 1976. 

Laten we het eerste geval dat we alfabetisch gezien tegenkomen analyseren, 

namelijk illanguidire. Afgaande op de informatie die de woordenboeken ons leveren 

kunnen we de volgende syntactische mogelijkheden opsommen, die we zullen illus-

treren met enkele voorbeelden.  

1) Transitief gebruik: NP1 –––– NP2. 
 

(a) l’ozio illanguidisce il corpo ‘nietsdoen verslapt het lichaam’ 

(b) il lungo digiuno lo illanguidì ‘het langdurige vasten heeft hem verslapt' 

(c) NP illanguidisce la mente, l’attenzione (Zingarelli, onderwerp niet gespecificeerd) ‘NP doet 

de geest/de aandacht verslappen’ 

(d) la malattia e la febbre mi hanno illanguidito ‘mijn ziekte en de koorts hebben me verslapt’ 

(e) il sole illanguidisce i colori ‘de zon doet de kleuren verbleken’ 

 

2) Intransitief gebruik: NP2 ____ (per NP1) 

 

(a) illanguidire per la lunga malattia, per un prolungato digiuno ‘slap worden door een 

langdurige ziekte, door langdurig vasten’ 

(b) la luce del giorno illanguidiva ‘het daglicht werd zwakker’ 

(c)  le nostre speranze si sono ormai illanguidite ‘onze hoop is geleidelijk vervlogen’ 

 

3) Intransitief pronominaal13 gebruik: NP2 ___ -si (per NP1) 

 

illanguidirsi per lo stento, per il digiuno ‘slap worden door de inspanningen, door het vasten’ 

 

4) Deelwoord als adjectief gebruikt: 
 

(a) ho lo stomaco illanguidito per la fame ‘mijn maag is wee geworden van de honger’ 

(b) speranze, passoni illanguidite ‘vervlogen hoop, hartstochten’ 

 

5) Afgeleid substantief: illanguidimento ‘het slap worden’ 

 

Het transitieve illanguidire 

De basis voor de afleiding is languido. Het is niet eenvoudig om de betekenis van 

languido in de greep te krijgen. De eerste betekenis kan geparafraseerd worden met 

privo della forza/vitalità/animazione naturale ‘zonder de natuurlijke kracht/vitaliteit/ 

levendigheid’. Met betekking tot een lichaam, een beweging, een stem is languido 

synoniem met ‘debole, fiacco’, in  het Nederlands ‘slap’, met misschien speciale na-
                                                 
13 Hiermee wordt een wederkerende constructie bedoeld waarin het wederkerende voornaamwoord 

nergens meer naar terugverwijst.  
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druk op de negatieve kant in vergelijking met de ‘normale’ situatie. Met betrekking 

tot het licht is het synoniem met pallido, Nederlands ‘bleek’. De tweede betekenis is 

afgeleid van de eerste; we vinden hem in 
 

(5) uno sguardo languido, una posa languida, cioè struggente 

 

waarin de blik of de houding in het Nederlands weergegeven zou kunnen worden 

met ‘smachtend’. 

Als ik me niet vergis is het hier juist de afleiding die aantoont dat we te maken 

hebben met twee verschillende betekenissen, want illanguidire kan alleen maar in de 

eerste betekenis gebruikt worden: il suo sguardo illanguidì kan niet betekenen il suo 

sguardo diventò struggente ‘zijn blik werd smachtend’.14  

 In het intransitieve gebruik van illanguidire, is de referent van de NP1 de oorzaak 

waardoor de referent van NP2 languido wordt. Het semantisch effect kan dus uit-

gesplitst worden in twee predicaten, waarvan het ene aangeeft dat iets, namelijk de 

NP2 in een toestand komt, namelijk die van het languido zijn, en het andere dat iets (of 

liever een gebeurtenis of toestand die aangeduid wordt door de NP1) ervoor zorgt 

dat het andere proces plaatsvindt.  

We kunnen deze predicaten bijvoorbeeld aanduiden met: 
 

(6a) DIVENTARE(x,y), waarin x een voorwerp is (normaal concreet, abstract bij uitbreiding) en y 

een toestand 

en  
(6b) CAUSARE(e,f), waarin e een gebeurtenis of een toestand is en f een andere gebeurtenis, 

namelijk die welke door DIVENTARE(x,y) wordt aangeduid. 

 

De formule voor het samengestelde predicaat wordt daardoor: 
 

 (7) CAUSARE(e, DIVENTARE(x,y)) 

 

In deze formule correspondeert e met de NP1, x met de NP2 en y met het adjectief dat 

ten grondslag ligt aan de afleiding. In de zin 
 

 (8) = (type 1a) l’ozio illanguidisce il corpo 

 

is il corpo de x, namelijk het voorwerp dat in een bepaalde toestand raakt; het basis-

woord languido is de y, en duidt dus de toestand aan waarin il corpo geraakt en l’ozio 

is de e, dat wil zeggen heeft betrekking op de toestand (il possessore del corpo è ozioso) 

die de overgang van il corpo tot de toestand languido veroorzaakt. Als we de 
                                                 
14 De bedoeling van deze opmerking is laten zien dat de morfologische relaties als heuristisch middel 

kunnen fungeren om semantische relaties binnen een lexical item vast te stellen. Uiteraard is wat ik 

hier gezegd heb over de betekenis van languido gesteld in pretheoretische termen; ik heb geen analyse 

van het semantische veld van ‘kracht’ uitgevoerd. Maar wat mij hier interesseert is op te merken wat 

er invariant blijft in het derivatieproces.  
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semantische formule in verband willen brengen met het syntactische kader vullen we 

de variabelen op de volgende manier in: 
 

 (9) CAUSARE(NP1, DIVENTARE(NP2, LANGUIDO))15 

 

En dus is het semantische effect van de WVR: 
 

 

languido

NP2 è___

LANGUIDO)(NP2 )

















 

illanguidire

NP1 ___NP2

CAUSARE(NP1,DIVENTARE(NP2 ,LANGUIDO))

















 

  

Het Italiaans kan hetzelfde effect ook analytisch uitdrukken; zo correspondeert met 

(1a) 
 

(10a) l’ozio fa diventare il corpo languido 

(10b) l’ozio rende il corpo languido. 

 

Het intransitieve illanguidire 

Als we nu overgaan tot het intransitieve gebruik, zien we dat de twee volgende 

zinnen perfecte parafrasen zijn: 
 

(11) la lunga malattia ha illanguidito il suo corpo 

(12) il suo corpo è illanguidito per la lunga malattia 

 

Het enige verschil is het standpunt dat we innemen: in (5) nemen we la lunga malattia 

als uitgangspunt voor ons discours (in technische termen als Topic), in (6) il suo corpo. 

Dat zou verband kunnen houden met het voorafgaande discours: we hadden het al 

over de ziekte of we introduceren deze als nieuwe informatie (of Comment); in ieder 

geval gaat het om pragmatische factoren die de cognitieve waarde van hetgeen de zin 

uitdrukt niet aantasten. 

Als het waar is dat (11) en (12) parafrasen zijn, dan moet hun semantische 

weergave identiek zijn, dus, zoals we gezien hebben: 
 

(13) CAUSARE(LA LUNGA MALATTIA, DIVENTARE(IL SUO CORPO, LANGUIDO)) 

 

Dit wil zeggen dat wat in (11) lijdend voorwerp was nu in (12) onderwerp is 

geworden en dat wat in (11) onderwerp was nu in (12) een voorzetselbepaling wordt. 

Ik ben op deze constatering vooruitgelopen met de indices (NP1 en NP2) aan het 

begin van deze paragraaf. Zo hebben we niet alleen een zeer eenvoudige relatie 

gelegd tussen de beide gebruiksmogelijkheden van illanguidire (het betreft een 
                                                 
15 DIVENTARE(x,y) is een ad-hocformule, die overeenkomt met PASSARE(x, non-y, y). Door deze verdui-

delijking komt de semantische parallellie met de onmiddellijk volgende WVR beter uit. PASSARE is 

verder equivalent met het ‘Identificational GO’ van Jackendoff 1976. 
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omkering van NP1 en NP2, terwijl de rest intact blijft) maar we zien ook een formele 

definitie van bepaling van oorzaak. Maar op dit onderwerp zal ik hier niet ingaan. 

 In de gevallen waar de bepaling van oorzaak ontbreekt, bijvoorbeeld in 
 

(14) = (type 2b) la luce del giorno illanguidiva 

(15) = (type 2c) le nostre speranze sono ormai illanguidite 

 

kunnen we twee interpretaties aannemen. In de eerste interpretatie behouden we 

dezelfde formule en stellen we dat de NP1, die in het eerder genoemde geval 

correspondeerde met la lunga malattia, ongespecificeerd blijft; dus iets, de een of 

andere gebeurtenis of de een of andere toestand, die we niet nodig vinden om te 

specificeren, is er de oorzaak van dat onze speranze sono diventate languide. In de 

tweede interpretatie vervalt het hele causale gedeelte en beperkt de semantische 

interpretatie zich tot 
 

(16) DIVENTARE(NP1, LANGUIDO). 

 

Het verschil, tussen de eerste en de tweede interpretatie is hetzelfde als tussen de 

parafrasen (17) en (18): 
 

(17) le nostre speranze sono rese languide 

(18) le nostre speranze sono diventate languide 

 

Het lijkt wel duidelijk dat in de gegeven voorbeelden de tweede interpretatie de 

overhand heeft. Misschien kunnen we deze opmerking generaliseren, door Miller 

(1978, 106) te volgen: 
 

(19) Given a sentence in which a causative verb of type DP is used intransitivily without an 

agent, the verb is construed as if all operators involving the agent or the agent’s action are 

deleted.16  

 

In onze termen: als een zin, die een werkwoord bevat dat zowel transitief als 

intransitief kan worden gebruikt, de intransitieve variant heeft zonder dat de agens 

wordt uitgedrukt, krijgt het werkwoord een semantische interpretatie (via een 

‘construal’-regel, dat wil zeggen een regel die een nieuwe betekenis creëert) waarin 

alle elementen die de agens en diens handelingen betroffen ontbreken. De prijs van 

deze beslissing is dat de gevallen van het type 2a-c niet langer een eensluidende 

behandeling krijgen. Alvorens hier een definitieve keuze te maken tussen de beide 

alternatieven,. zullen we moeten controleren of alle parasynthetische werkwoorden 

op dezelfde wijze functioneren. 

Het pronominaal intransitief gebruik lijkt hier een variant te zijn van het niet-
                                                 
16 DP = double purpose; het bewuste type hoort bij die werkwoorden die zowel een transitieve als een 

intransitieve constructie kennen. 
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pronominale gebruik; we zien dan ook geen enkel semantisch verschil tussen (20) en 

(21): 
 

(20) il suo corpo illanguidisce per il digiuno 

(21) il suo corpo si illanguidisce per il digiuno. 

 

Dit betekent dat de Italiaanse taal een partikel si heeft dat, althans in deze contekst, 

geen semantische inhoud heeft, maar enkel en alleen als syntactische marker 

fungeert om het intransitieve gebruik van het transitieve te onderscheiden. Deze 

marker is echter facultatief. 

 

Het afgeleide deelwoord en het deverbale substantief 

Tenslotte moeten we het gebruik van het participium bekijken. Hier moeten we een 

ander werkwoord kiezen dan illanguidire, om een reden die verderop duidelijk zal 

worden. We kiezen de volgende paren: 
 

(22a) la sua vista è molto debole 

(22b) la sua vita è molto indebolita 

(23a) le pareti sono nere dal fumo 

(23b) le pareti sono annerite dal fumo. 

 

Zinnen (22b) en (23b) bevatten het predicaat DIVENTARE dat ontbreekt in (22a) en 

(23a). We zien dat het predicaat CAUSARE niet het verschil uitmaakt, want (23a) bevat 

een bepaling van oorzaak. Als we DIVENTARE interpreteren als PASSARE DALLO STATO 

NON-X ALLO STATO X (zie noot 15), dan veronderstellen zinnen (22b) e (23b) niet alleen 

dat er zo’n overgang plaats heeft gehad, maar ook dat de voorafgaande toestand 

NON-X eerder bestaan heeft. Zin (22b) is dynamisch in vergelijking met (22a); ze 

veronderstelt dat zijn gezichtsvermogen eerst goed (of ‘normaal’) was en dat er iets 

gebeurd is waardoor de kwaliteit van zijn gezichtsvermogen is verminderd. En zo 

veronderstelt (23b) een handeling van de rook waarvan de huidige toestand het 

gevolg is, terwijl in zin (23a) de voorafgaande situatie minder zichtbaar is.17  

Als we ons herinneren wat de parafrase voor languido was, namelijk ‘zonder de 

natuurlijke kracht, enzovoort’, zien we dat bij uitzondering de dynamische aard al in 

het basisadjectief aanwezig was. Daardoor laat ons voorbeeld het semantische effect 

van de WVR niet goed zien; er is niet veel verschil tussen uno stomaco languido en uno 

stomaco illanguidito, want beide staan tegenover de robuste maag van tevoren.  
                                                 
17 De tegenstelling tussen statisch en dynamisch adjectief is typisch voor het Italiaans, en is in het 

Nederlands minder duidelijk aanwezig. De zinnen (23a) en (23b) corresponderen dan ook allebei met 

(23c) De muren zijn zwart van de rook 

ook al zou men desgewenst voor (23b) ‘zwartgeblakerd’ kunnen gebruiken (een niet-systematische 

creatie). Dat levert een vertaalprobleem op als men het Nederlands in het Italiaans wil vertalen: in 

individuele gevallen moeten we een beslissing nemen of we de dynamische aard van het adjectief al of 

niet willen uitdrukken. 
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Over het afgeleide substantief illanguidimento kan ik kort zijn: ik maak slechts 

twee opmerkingen: 

(1) Het deverbale substantief heeft verplicht de uitgang –mento, die we in verband 

kunnen brengen met de uitgang –ire en die daarom als extra kenmerk in de struc-

tuurverandering van de WVR opgenomen moet worden; 

(2) het substantief is alleen maar van het werkwoord afgeleid in zijn intransitieve 

gebruik, zo hebben we l’illanguidimento dello stomaco, niet *l’illanguidimento della 

malattia. 

Deze beide feiten, selectie van een bepaalde uitgang door een bepaald morfeem, 

en semantische beperkingen in het basiswoord, maken deel uit van de morfologische 

theorie van Aronoff. 

 

Strategie: generalisatie van de regels 

De strategie voor syntactisch en semantisch onderzoek – dat ik hier niet zal uitvoeren 

– wordt de volgende: 

In de eerste plaats generaliseren we de gegevens die we verkregen hebben met 

ons voorbeeld illanguidire, met andere woorden we kiezen als werkhypothese dat alle 

parasynthetische werkwoorden die van adjectieven afgeleid zijn dezelfde construc-

tiemogelijkheden hebben. Dus, als A een adjectief is met de betekenis Z, dan bestaat 

er een corresponderend werkwoord Y = [in+[A+ire]V dat de volgende constructies en 

betekenissen heeft: 
 

1) het syntactisch kader NP1 ___ NP2,  

      betekenis CAUSARE(NP1,DIVENTARE(NP2,Z)) 

2) het syntactisch kader NP2 ___ PER NP1, 

      betekenis CAUSARE(NP1,DIVENTARE(NP2,Z)) 

3) het syntactisch kader NP2 ___, 

      betekenis DIVENTARE(NP2,Z) 

4) het syntactisch kader NP2 ___-si (per NP1), 

      betekenis als in (2) of (3). 

 

Verder is er een adjectief [[in+[A]+i]V+to]A met als syntactisch kader: 
5) NP2 è ___,  

waarvan de betekenis is TOESTAND DIE HET GEVOLG IS VAN 

DIVENTARE(NP2,Z), 

en een substantief [[in+[A]+i]V+mento]N met het syntactisch kader  

6) ___ di NP2,  

waarvan de betekenis is HANDELING/GEVOLG VAN DIVEN-

TARE(NP2,Z). 

 

Strategie: variatiemogelijkheid 

We controleren voor elk van de gevormde werkwoorden of de zes voorspellingen 

overeenkomen met de empirische gegevens. Als resultaat van deze controle verwacht 
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ik18 de volgende situaties te vinden, met voorbeelden die heel voorlopig zijn: 

1) De transitieve constructie kan ontbreken. Voorbeeld: impallidire.  
 

(24a) Correct: impallidire per la paura, ‘bleek worden van angst’ 

(24b) incorrect: *la paura lo impallidisce. ‘de angst maakt hem bleek’ 

 

2) De intransitieve constructie kan ontbreken. Voorbeeld: impaurire.  
 

(25a) Correct: il mostro impaurisce il bambino ‘het monster jaagt het kind angst aan’;  

(25b) incorrect; *il bambino impaurisce ‘het kind wordt angstig’. 

 

3) De pronominale intransitieve constructie kan ontbreken, terwijl de niet-

pronominale wel voorkomt. Voorbeelden: ingiallire, impazzire.  
 

Correct: 
(26a) le foglie ingialliscono ‘de bladeren vergelen’;  

(27a) la povera vecchia è impazzita dal dolore ‘de arme oude vrouw is gek geworden van het 

verdriet’;   

Incorrect:  
 (26b) *le foglie si ingialliscono;  

 (27b) *la povera vecchia si è impazzita dal dolore. 

 

4) De niet-pronominale intransitieve constructie kan ontbreken, terwijl de pronomi-

nale wel bestaat. Voorbeeld: intenerirsi.  
 

Correct:  
(28a) ci siamo inteneriti davanti a quello spettacolo ’we raakten vertederd bij het zien van dat 

schouwspel’;  

Incorrect;  
 (28b) *siamo inteneriti davanti a quello spettacolo. 

 

5) Zowel de pronominale intransitieve constructie als de niet-pronominale bestaat, 

maar de betekenis is verschillend. De gegevens zijn nog niet geheel duidelijk, maar 

misschien kunnen we citeren:  
 

(29) quel ragazzo è molto ingrandito (*s’è molto ingrandito) ‘die jongen is erg groot geworden’;  

(30) quel paese si è molto ingrandito (*è molto ingrandito) ‘dat dorp/dat land is erg groot ge-

worden’. 

 

6) Het is niet mogelijk om bij de pronominale constructie een bepaling van  oorzaak 

uit te drukken. Als voorbeeld kan misschien gelden:  
                                                 
18 Dat verwacht ik omdat dat mijn werkhypothese is: semantische regels, dat wil zeggen de regels die 

de onderlinge betrekkingen tussen de zes gedane voorspellingen en de betrekkingen tussen de 

afgeleide betekenissen en de basisbetekenis formaliseren, opereren als lexicale regels, en zijn dus fa-

cultatief (volgens Chomsky 1972 en de hele literatuur in het voetspoor van dat artikel). 
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(31a) le lagrime l’hanno intenerito ‘de tranen hebben hem vertederd’;  

(31b) s’è intenerito (*colle, *dalle, *per le lagrime). 

 

7) Het is mogelijk een bepaling van oorzaak uit te drukken bij de intransitieve 

constructie, maar met een ander voorzetsel dan per, namelijk da of con.  

Voorbeelden: 
 

(32a) il tempo ha ingiallito le pagine di questo libro ‘de tijd heeft de bladzijden van dit boek 

doen vergelen’  

(32b) le pagine di questo libro sono ingiallite col tempo (*per il tempo; *dal tempo) ‘de 

bladzijden van dit boek zijn vergeeld door de tijd’ 

(33a) Il fumo ha annerito le pareti ‘De rook heeft de muren zwartgeblakerd’;  

(33b) le pareti sono annerite dal fumo (*col fumo; *per il fumo) ‘de muren zijn zwartgeblakerd 

van de rook’. 

 

Misschien kunnen we via dit criterium een onderverdeling maken tussen de 

causatieve agentes.  

8) Het afgeleide adjectief ontbreekt. Hierover hebben we nog geen gegevens; 

misschien is de mogelijkheid slechts theoretisch.  

9) Het afgeleide adjectief is de enige werkelijk levende vorm. Ook hiervoor is nog 

nader onderzoek vereist. 

10) Het deverbale substantief ontbreekt. Voorbeeld: *incupimento (versombering). 

11) Het deverbale substantief is de enige echt levende vorm. Ook hier is nader 

onderzoek geboden.  

Misschien zijn er nog andere mogelijkheden voor individuele gevallen, maar 

het algemene beeld zal wel duidelijk zijn. We formuleren de semantische regel zo 

algemeen mogelijk en daarna specificeren we voor de afzonderlijke werkwoorden (of 

indien gewenst voor groepen werkwoorden met gemeenschappelijke eigenschappen) 

welke van de subregels al of niet van toepassing zijn.  

 

Strategie: het vaststellen van semantische klassen 

We proberen basiswoorden bijeen te zetten die een verwante betekenis hebben. Zo 

kunnen we bijvoorbeeld uitgaande van languido het hele semantische veld 

bestuderen dat gevormd wordt door adjectieven die ‘zwak’ of ‘sterk’ betekenen. Alle 

lexicale eenheden die tot dit semantische veld behoren zijn potentiële basiswoorden 

voor deze WVR. Zo kunnen we vaststellen, althans binnen een semantisch veld, 

welke verhouding er bestaat tussen werkelijke en potentiële afleidingen, met andere 

woorden, wat het rendement is van de WVR (binnen de bestudeerde deelverza-

meling). Zo zijn we al als synoniemen van languido de volgende adjectieven tegen-

gekomen: fiacco, debole, en pallido. Inderdaad constateren we het bestaan van de drie 

werkwoorden infiacchire, indebolire en impallidire. In het beperkte veld dat we hier 

gekozen hebben is het rendement dus 100%. Als we het aantal synoniemen 
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uitbreiden komen we zeker gevallen tegen waar het overeenkomstige werkwoord 

ontbreekt, hetzij omdat de vormingswijze anders is (floscio heeft afflosciare, niet 

*infloscire), hetzij omdat er geen enkel werkwoord lijkt te bestaan (esangue 

‘bloedeloos’ lijkt me een voorbeeld te zijn, maar in dit veld zijn er maar weinig 

uitzonderingen). Volgens deze aanpak is de mogelijkheid om het rendement te 

bepalen strikt verbonden met de mogelijkheid om de elementen op te sommen die 

deel uitmaken van een bepaald semantisch veld. 

 

Over idiosyncrasieën 

Het resultaat van een WVR is een nieuw woord. Maar woorden gaan een eigen leven 

leiden, als ze eenmaal in de taal zijn geaccepteerd, los van de manier waarop ze de 

taal binnengekomen zijn.  

Op het gebied van de morfologie, of preciezer geformuleerd, bij de creatie van 

nieuwe woorden met morfologische middelen, betekent dit dat de perfecte overeen-

komst tussen de betekenis van het nieuwe woord en de betekenis die afgeleid kan 

worden uit de combinatie van de betekenis van het basiswoord (of de basiswoorden, 

in het geval van een samengestelling) en van het effect van de WVR, geleidelijk 

gecompliceerder wordt. In de termen van Aronoff: 
 

(34) Words, once formed, persist and change; they take on idiosyncracies, with the result that 

they are soon no longer generable by a simple algorithm of any generality (Aronoff 1976, 

18) 

 

De technische term voor dit verschijnsel is ‘semantic drift’ (semantisch afdrijven). 

Over het algemeen zijn lexicalisten nogal pessimisisch over de mogelijkheid de 

semantic drift te beschrijven, aangezien het er naar uitziet dat deze verbonden is met 

afzonderlijke woorden en van het ene woord tot het andere kan variëren.19 Maar 

Aronoff wijst erop dat we niet niet het verschil tussen het basiswoord en de afleiding 

moeten vaststellen, maar het verschil tussen de betekenis die het woord in de huidige 

taal blijkt te hebben en de betekenis die we zouden verwachten op grond van de WVR 

(Aronoff 1976, p. 32). Hij beweert dan ook dat er in een volledig ontwikkelde seman-

tische theorie een manier zal bestaan om dit verschil te meten en misschien ook een 

begrip ‘mogelijk verschil’ (ibid., p. 33). Wat hij in gedachten heeft wordt toegelicht 
                                                 
19 De voorbeelden die meestal geciteerd worden zijn haast altijd erg idiosyncratisch, zo bijvoorbeeld 

het geval van recital uit Chomsky 1972. Als we dat voorbeeld aan het Italiaans aanpassen, constateren 

we dat de betekenis esecuzione di musiche, di canzoni o anche di recitazione, fatta da un solo musicista, 

cantante o attore ‘uitvoering van muziek of liedjes of ook een toneelvoorstelling, gegeven door één 

enkele musicus, zanger of acteur’ (DFD) niet onmiddellijk van recitare af te leiden is (evenmin als in 

het Engels van to recite), omdat dat werkwoord noch het muzikale aspect, noch de beperking tot één 

enkele artist inhoudt. Het spreekt vanzelf dat het verband tussen recital en recitare in het Italiaans nog 

minder direct is, omdat het via een vreemde taal gaat, want de precieze betekenis van recital is 

ontstaan in het Engels, terwijl anderzijds ook recitare in het Italiaans een idiosyncratische betekenis 

heeft gekregen, namelijk het opvoeren van een toneelstuk. 
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met een verwijzing naar Ullmann 1962, waar we misschien Ullmann 1963 aan moeten 

toevoegen, dat semantische universalia als onderwerp heeft. 

Ik ben van mening dat we de idiosyncrasie op verschillende manieren kunnen 

verminderen. Allereerst moeten we aan het semantische gedeelte van de WVR  alle 

informatie toekennen die een zekere algemeenheid heeft, zoals we in de vorige 

paragraaf hebben gedaan. De idiosyncrasie van de afzonderlijke lexicale items 

beperkt zich er dan toe om te preciseren of deze of gene semantische mogelijkheid, 

die door de regel voorspeld wordt, in de bewuste afleiding al of niet gerealiseerd is.  

Ten tweede kunnen we Meaning Formation Rules ontwikkelen, regels om nieuwe 

betekenissen te vormen (BVR's of de ‘rules of construal’ van Miller 1978, waar we het 

al over gehad hebben, of de semantische redundantieregels van Jackendoff 1976.20 

Een voorbeeld dat ik afleid van een andere BVR zou kunnen zijn dat de woorden die 

een fysieke klap aanduiden potentieel beschikbaar zijn om een morele klap aan te 

duiden (vergelijk stoccata, stangata, en dergelijke, en ook eenvoudige woorden als 

colpo zelf, urto en shock). Ook in dit geval hoeven we – in  de semantische regel die 

geassocieerd is met een van de verschillende WVR’s voor het suffix -ata –, alleen maar 

aan te geven of de afleiding in kwestie al of niet deze BVR volgt. 

Een derde overweging is dat sommige betekenisuitbreidingen die inherent 

lijken te zijn aan de afleiding, in werkelijkheid afhankelijk zijn van het basiswoord, 

waar we dezelfde uitbreiding kunnen vinden. Een duidelijk geval is dat van inacerbire 

dat betekent rendere acerbo, maar alleen in de figuurlijke zin van inacerbire il dolore ‘de 

smart vergroten’. De analyse gaat nu als volgt: acerbo heeft tenminste twee bete-

kenissen, die welke de smaak betreft (un frutto acerbo ‘een wrange vrucht’) en die 

welke – geproduceerd door een BVR die opereert in het woord acerbo zelf – betrekking 

heeft op morele smart. Het afgeleide werkwoord inacerbire heeft een volkomen 

voorspelbare betekenis, mits we uitgaan van de tweede betekenis van acerbo, en we 

weten al uit de discussie over languido dat de semantische regel moet kunnen 

onderscheiden tussen de verschillende betekenissen van het basiswoord. Daarom is 

er geen enkele reden om de onvolmaakte overeenkomst tussen acerbo en inacerbire te 

beschouwen als een onverklaarbare idiosyncrasie.21 

Als we rekening houden met de drie opmerkingen de hier gemaakt zijn is het 

mogelijk echte idiosyncrasieën te herkennen. Ik denk bijvoorbeeld aan de speciale 

betekenis van azzoppare (zoppo = mank), die M.F. van Tiel-Di Maio heeft gesignaleerd 

in Incontri (september 1977,13-14) in ‘op iemands benen schieten bij wijze van 
                                                 
20 Zie voor een discussie over de BVRs ook De Boer (1981). 
21 Een andere mogelijkheid, die zich voordoet als we inasprire en andere synoniemen vergelijken, is dat 

de semantische restricties die we aan het basiswoord toekennen zodanig zijn dat ze de adjectieven die 

een smaak aanduiden uitsluiten (negatieve conditie) en een grote voorkeur hebben voor de adjec-

tieven die een morele smart aanduiden (positieve conditie). Als deze hypothese gehandhaafd kan 

worden, zijn we zelfs in staat om te verklaren waarom van acerbo in de afleiding alleen maar de 

figuurlijke betekenis overblijft.  
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terroristische handeling’ 

 

Rendement van de regels 

Onder de term ‘productiviteit van een WVR’ gaan over het algemeen twee begrippen 

schuil, die we goed moeten onderscheiden. Het eerste is dat wat ik rendement zou 

willen noemen, waarop ik al gedoeld heb in een eerdere paragraaf, en dat antwoord 

geeft op de vraag: gegeven een aantal x van potentiële woorden, die afgeleid kunnen 

worden door de formulering van een WVR (met inbegrip van de semantische 

restricties op het basiswoord) en door het lexicon van de bestudeerde taal, gegeven 

aan de andere kant een aantal n van de afgeleide woorden die in de bestudeerde taal 

werkelijk bestaan, welke is dan de relatie n/x tussen bestaande en potentiële 

woorden? 

De voornaamste problemen die opgelost moeten worden voor we het 

rendement van een WVR kunnen vaststellen zijn: 

1) De problemen die gesteld worden ten aanzien van de potentiële woorden. Deze 

hangen vooral af van de formulering van de WVR. Om een hypothetisch geval te 

nemen: een WVR de toegepast kan worden op alle Italiaanse werkwoorden, voorspelt 

een aantal potentiële afleidingen dat ongeveer 6000 eenheden zou kunnen bedragen. 

Een WVR die alleen maar betrekking heeft op de werkwoorden van de derde 

conjugatie (morfologische restrictie) zou zo ongeveer 1000 potentiële afleidingen 

vormen. Als de WVR alleen van toepassing was op de werkwoorden van beweging 

(semantische restrictie), dan zou het aantal potentiële afleidingen ongeveer 200 

kunnen bedragen, of misschien ook wel heel wat meer, al naar de definitie van 

werkwoord van beweging. Stel dat de drie voorgestelde formuleringen alternatieve 

pogingen zijn om eenzelfde WVR te formuleren, dan is het duidelijk dat het behaalde 

rendement behoorlijk kan variëren. Als er bijvoorbeeld 100 afleidingen in het lexicon 

aanwezig zijn, dan is het rendement respectievelijk 1,66%, 10% of 50%, al naar het 

criterium dat we aanhouden. 

Een verder probleem is de mogelijkheid dat het rendement verschilt per 

deelverzameling van de basiswoorden. Intuïtief heb ik namelijk de indruk dat de 

WVR die causatieve werkwoorden vormt van adjectieven in het Nederlands veel 

productiever is als het basiswoord eindigt op –lijk (duidelijk, heimelijk; verduidelijken, 

verheimelijken) dan in andere gevallen. Laten we opnieuw puur als hypothese 

aannemen dat er twee groepen adjectieven zijn: een verzameling adjectieven op –lijk 

van 200 eenheden, met een rendement van 75%, en een verzameling van andere 

adjectieven van 1000 eenheden, met een rendement van 10%. Het zal duidelijk zijn 

dat in dit hypothetische geval het totale rendement (ongeveer 20%) een getal zonder 

enige waarde is, in vergelijking met de eerder genoemde getallen. Zo heeft het 

bijvoorbeeld geen zin om in termen van gevormde eenheden het relatieve rendement 

van [in+[X]A+ire]V en van [[X]A+izzare]V onderling te vergelijken, als we zouden 

ontdekken dat de laatste regel alleen maar van toepassing is op geleerde 
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(rechtstreeks uit het Latijn afkomstige) basiswoorden. 

2) De vragen die gesteld kunnen worden aan de woorden die in het lexicon 

bestaan. Hoe meer de WVR productief is, des te minder kunnen we vaststellen of een 

bepaalde afleiding in het lexicon aanwezig is. Als Italiaans voorbeeld zouden we het 

diminutief kunnen nemen. We weten dat sommige basiswoorden alleen maar –ino 

hebben, andere alleen maar –etto, weer andere allebei. Maar we hebben geen enkel 

idee van het aantal diminutieven dat werkelijk in de taal bestaat: we vermoeden 

slechts dat de informatie die in de Zingarelli en in de DFD gegeven wordt (dat wil 

zeggen in woordenboeken die streven naar een zekere systematiciteit op dit punt) 

weinig betrouwbaar is en hooguit vage intuities weerspiegelt van de verschillende 

personen die verantwoordelijk geweest zijn voor bepaalde delen van het alfabet.22 

 

Taal en taalgemeenschap 

Hier wil ik een opmerking maken over het begrip taal. Generativisten hebben vaak 

een tamelijk naïef idee van ‘deel uitmaken van de taal’. Vergelijk als illustratie een 

passage van Roeper en Siegel, die typisch is: 
 

(35) The WFRs have the power to generate many possible words that are not in the lexicon. 

There is therefore a distinction between existing words in the lexicon, which are in common 

use, and possible words that are not in common use. For instance, happiness is a real English 

word that we recognize and that follows the lexical rule for the formation of –ness nouns 

from adjectives. On the other hand, expectedness is not a real English word, although it is a 

possible one; it is not in common parlance although it does obey the rule for forming –ness 

nouns. Therefore, happiness is in the lexical core but expectedness will not be in the lexical 

core until it is ‚invented‛ in some appropriate circumstance and comes into general use‛ 

(Roeper & Siegel 1978, 250).  

 

Het is opmerkelijk hoe deze passage de notie ‘deel uitmaken van de taal’ varieert. 

Sommige woorden zijn in het lexicon, worden door ons erkend als werkelijke 

woorden, zijn in het algemene discours (parlance), zijn bedacht en komen in het 

algemeen gebruik terecht. Daarentegen zijn andere woorden niet bedacht en blijven 

ze potentieel. De spreker kan dus beoordelen of een lexical item deel van de taal 

uitmaakt (wat als men de hypothese van de ideale spreker aanhangt inderdaad 

klopt) en de taalgemeenschap heeft het vermogen om nieuwe woorden te bedenken. 

Wat niet uitgelegd wordt is hoe dit bedenken in zijn werk gaat. In andere woorden, 

het moment van de aanmunting van nieuwe woorden wordt in generatieve kringen 

niet bestudeerd. Aanmunting heeft twee fasen; de schepping van een nieuw woord 

door een individu, (of herhaaldelijk en onafhankelijk van elkaar door meer indivi-
                                                 
22 Men zou gemakkelijk een test kunnen opstellen – wat ik hier niet gedaan heb – via een beperkte 

steekproef (bijvoorbeeld de woorden die beginnen met de letter l), waarbij eerst de gegevens van de 

beide woordenboeken vergeleken worden en daarna de woorden die in de woordenboeken wel of niet 

een verkleinwoord hebben voorgelegd worden aan verschillende proefpersonen, met het verzoek om 

te zeggen of die woorden in hun idiolect bestaan.  
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duen) en de acceptatie door de taalgemeenschap. Als dus Booij 1978 zegt dat de 

vorming van causative werkwoorden door middel van het voorvoegsel ver- in het 

Nederlands volmaakt productief is, en als illustratie het woord ‘verkinderlijken’ van 

premier Van Agt gebruikt, registreert hij slechts het eerste moment (de schepping), 

niet het tweede (de acceptatie door de taalgemeenschap). Voor dat laatste aspect 

hebben we een theorie nodig over de verhouding tussen taal en taalgemeenschap, die 

zeker niet nieuw is, maar een saussuriaanse erfenis vormt die in de generatieve 

taalkunde geïntegreerd zou moeten worden. Er is een notie van taal als institutie 

nodig die het mogelijk maakt te zeggen dat het woord ‘verkinderlijken’ of een niet 

minder potentieel Italiaans equivalent ‘infantilizzare’ een perfecte vorming is volgens 

de regels van de taal, die misschien al wel bestaat in het discours (parole) van 

bepaalde individuen, maar die op een bepaalde datum nog geen deel uitmaakt van 

de institutie die de taal is. Een discussie zoals in de geciteerde passage van Roeper & 

Siegel gaat volledig aan deze problemen voorbij.  

 

Productiviteit 

Zo komen we tot de andere notie productiviteit, waarvoor ik voorstel de term 

productiviteit te behouden. Het is het begrip dat antwoord geeft op de vraag: kunnen 

we met de bewuste WVR nog nieuwe woorden maken? Theoretisch heeft dit begrip 

twee waarden: een WVR is productief of ze is het niet. In de praktijk zijn er erg 

productieve en weinig productieve regels, al naar het grotere of minder grote gemak 

waarmee nieuwe woorden gemaakt worden. Men zou zelfs kunnen stellen dat iedere 

keer als we een woord volgens een WVR kunnen analyseren deze WVR potentieel 

productief is. Ik citeer als voorbeeld een klassiek geval in het Nederlands, dat vaak 

geciteerd wordt als het prototype van een niet-productieve vormingswijze 

(bijvoorbeeld door Booij 1977,5), dat van dievegge, vrouwelijk van dief. Dit zou het 

enige geval zijn waarin –egge gebruikt wordt als suffix om vrouwelijke woorden te 

vormen. Toch heb ik (in een exemplaar van Televizier van augustus 1978) het woord 

detectivegges gevonden om de speurderessen van de serie Charlie’s Angels aan te 

duiden.23 

 

Slotopmerkingen 

En zo heb ik de voornaamste problemen de revue laten passeren die zich voordoen 

in een morfologisch onderzoek. Uit ruimtegebrek heb ik niet alle punten kunnen 
                                                 
23 Natuurlijk zou men kunnen tegenwerpen dat dit een opzettelijke vorming met stylistisch effect is in 

de zin van Schultink 1961. Ik ben daar niet geheel zeker van, omdat het niet erg duidelijk is hoe men 

het anders zou kunnen zeggen. Maar ook als deze creatie individueel blijft, bewijst het voorbeeld dat 

zelfs de meest ‘dode’ WVR die we kennen weer tot leven gewekt kan worden.  

Noot van 2008: ‘hoe men het anders zou kunnen zeggen’. Dat probleem deed zich voor toen ik in de 

tekst het Italiaanse investigatrici in het Nederlands moest vertalen. Ik heb toen ‘speurderessen’ 

bedacht, ook via een weinig productieve morfologische regel. 
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behandelen die ik aan het begin had aangekondigd, maar ik hoop dat ik er in 

geslaagd ben een idee te geven van de vele aspecten die een dergelijke analyse biedt. 

Vaak wordt de morfologie weinig interessant gevonden in kringen van generativisten 

die gewend zijn indrukwekkende syntactische bomen te hanteren. Ik hoop te hebben 

laten zien welk een verscheidenheid aan problemen zich voordoet en oplossingen 

gesuggereerd te hebben die betrekkelijk rigoureus zijn, ook al ben ik me ervan 

bewust dat het grootste deel van het onderzoek nog gedaan moet worden. Ik hoop 

elders dit onderzoek te kunnen voortzetten en daag de lezers uit dit bijna maagdelijk 

terrein te exploreren, door het onderzoek uit te breiden tot andere WVRs.  
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SAMENVATTING 
 

Dit hoofdstuk is een beschrijving van de betekenis van het Italiaanse werkwoord lasciare op grond van 

een corpus van 282 voorbeeldzinnen. Voor de analyse is gebruik gemaakt van een vroege versie van 

de semantische theorie van Jackendoff. 

 

RIASSUNTO 
 

Questo capitolo è una descrizione del significato del verbo lasciare in base ad un corpus di 282 esempi. 

L’analisi è stata eseguita in base ad una prima versione della teoria semantica di Jackendoff. 

 

SUMMARY 
 

This chapter is a description of the Italian verb lasciare on the basis of 282 examples. The analysis has 

been made in the framework of an early version of Jackendoff’s semantic theory.  
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4.  HET WERKWOORD LASCIARE EN DE POLYSEMIE 

 

 

 

Inleiding 

Dit hoofdstuk is een studie over de verschillende betekenissen van lasciare en over 

hun onderlinge verband in het theoretische kader van de lexicalistische semantiek 

van Jackendoff. Het bouwt voort op eerder onderzoek over de syntaxis van de per-

ceptieve en causatieve werkwoorden (zie De Boer en van Tiel-Di Maio 1979) en 

verkent hierbij de mogelijkheden van de semantische theorie van Jackendoff 1976. Ik 

ben vooral geïnteresseerd in de interne structuur van een lemma (of lexicaal item): 

uitgangspunt is de hypothese dat een lemma ongedeeld is, dat wil zeggen niet ge-

splitst moet worden in twee homonieme lemmata, zolang het tegendeel niet bewezen 

is, en dat polysemie zich manifesteert in een verzameling deelbetekenissen (sensi of 

accezioni) plus een verband ertussen. Een van de taken van de semantische theorie is 

de formalisering van de notie 'verband tussen twee deelbetekenissen'. Deze taak 

verkeert nog in een beginstadium, voorlopig beschikken we alleen nog maar over 

een aantal toegestane verbanden, die afgeleid kunnen worden uit de laatste 

paragraaf van Jackendoff 1976.1 

De opbouw van dit hoofdstuk is de volgende. Eerst presenteer ik de syn-

tactische constructies met lasciare die ik gevonden heb in een klein corpus. Daarna 

geef ik een korte inleiding tot de principes van de semantische theorie van Jacken-

doff, waarbij ik me beperk tot wat voor de onderhavige discussie strikt nodig is. 

Vervolgens ga ik nader in op enkele betekenissen van lasciare, waarvoor ik een 

semantische analyse zal proberen te geven in het kader van Jackendoff. Tenslotte trek 

ik enkele voorlopige conclusies.   

 

Corpus en indeling van de betekenissen 

Mijn corpus wordt gevormd door alle voorbeelden van het gebruik van lasciare in 

vier hedendaagse Italiaanse romans: Il Gattopardo van Tomasi di Lampedusa, La 

Ciociara van Moravia, Il sentiero dei nidi di ragno van Calvino en Ferrovia locale van 

Cassola. Dit corpus bevat 282 voorbeelden met lasciare. Syntactisch gezien kunnen ze 

onderverdeeld worden in zes hoofdtypes en een tiental minder centrale constructies. 

Ik zal me beperken tot de hoofdtypes en me beperken tot een korte vermelding van 

de andere als dat in de discussie van pas komt.2 

Voor de hoofdtypes geef ik voorbeelden uit het corpus, waarvan de tekst vaak 

enigszins aangepast is om los van de contekst beter begrijpelijk te zijn. De onder-

verdeling van de voorbeelden komt meestal overeen met onderscheidingen van se-
                                                 
1 Zie de conclusie van dit hoofdstuk. 
2 Zie de appendix voor de lijst van deze constructies. 
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mantische aard; maar soms, zoals in (6), met syntactische onderscheidingen. Ik geef 

eerst de hele lijst, daarna een kort commentaar op de afzonderlijke voorbeelden. Elk 

van de voorbeelden is voorzien van een vrije Nederlandse vertaling.3 

 

1) NP1 lascia NP2 

a) lasciare il proprio paese; la strada maestra ‘zijn dorp verlaten; van de hoofdweg 

afgaan’ 

b) lasciai la casa e il negozio  ‘ik verliet mijn huis en de winkel’ 

c) lasciare una persona; ci siamo lasciati ‘bij iemand weggaan; we zijn uit elkaar gegaan’ 

d) ho lasciato il servizio ‘ik ben niet langer in dienst (bij X)’ 

e) het type: la febbre lo ha lasciato ‘hij heeft geen koorts meer’ 

f) il Dritto lascia la mano di Giglia ‘Il Dritto laat de hand van Giglia los’ 

 

2) NP1 lascia NP2 AP  

a) lo lascio libero (twee betekenissen, zie de discussie later in dit hoofdstuk) ‘ik laat 

hem vrij’ 

b) la mamma aveva lasciato la porta spalancata‘moeder had de deur wijd open gelaten’ 

c) la zona fu lasciata vuota ‘het gebied werd vrijgehouden’. 

 

3) NP1 lascia NP2 (a NP3), waarin NP3 het meewerkend voorwerp is.  

a) lasciami il mitra che gli faccio la guardia ‘geef mij het pistool, dan kan ik hem 

bewaken’ 

b) Tommasino aveva lasciato alla moglie parecchio denaro ma niente provviste ‘Tommasino 

had zijn vrouw heel wat geld achtergelaten, maar geen proviand’ 

c) ho lasciato una mancia ‘ik heb een fooi gegeven’ 

 

4) NP1 lascia NP2 P + NP3, waarin P een voorzetsel van plaats is. 

a) aveva lasciato i libri sul sedile / la valigia in terra / la vettura al palazzo / il bambino dalla 

signora di sotto / le sigarette in tasca dei calzoni ‘hij had de boeken op de zitting laten 

liggen / de koffer op de grond laten staan / de auto bij het huis neergezet / het kind 

bij de benedenbuurvrouw achtergelaten/gebracht / de sigaretten in zijn broekzak 

gehouden’ 

b) lasciami in pace; lasciava il palazzo in balìa dei servi; lasciava la vedova e tre figli in 

condizioni economiche relativamente buone ‘laat mij met rust; hij liet het huis over aan 
                                                 
3 Ik ga ervan uit dat met deze vertalingen de betekenis van de voorbeelden voor de intelligente lezer 

duidelijk is. Ik ben een principiële tegenstander van het gebruik van glossen zoals dat regel is in 

Engelstalige artikelen, omdat deze glossen klakkeloze woordcorrespondenties presenteren (bijvoor-

beeld in ons geval lasciare = laten), die juist ontkennen wat contrastieve semantische studies aantonen, 

namelijk dat er geen een-op-een correspondenties zijn. 
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de zorgen van het personeel; hij liet zijn weduwe en zijn kinderen in betrekkelijk 

goede omstandigheden achter’ 

c) riconsegno il palazzo nello stato preciso in cui è stato lasciato ‘ik draag het gebouw over 

in dezelfde staat als waarin het was achtergelaten’ 

d) non ho lasciato tracce ‘ik heb geen sporen achtergelaten’ 

 

5) NP1 lascia che S, waarin S een werkwoord in de conjunctief bevat  

lascia che si sbrighino da soli. ‘laat ze zich zelf maar redden’ 

 

6) NP1 lascia V Inf NP2 (P + NP3) (da + NP4)  

a) vivere e lasciar vivere ‘leven en laten leven’ 

b) lascia entrare il cane  ‘hij laat de hond binnen’ 

c) la siepe lascia vedere i campi  ‘door de heg kun je de akkers zien’ 

d) non volevo lasciarmi sfuggire la carne ‘ik wilde mij het vlees niet laten ontgaan’ 

e) Menica si era lasciata ingravidare dal fidanzato ‘Menica had zich door haar vriend 

laten bezwangeren’ 

 

Toelichting op de indeling 

Het eenvoudige transitieve type (1) bevat heel verschillende semantische subtypes. 

De eerste vijf voorbeelden (a) –- (e) geven variaties van dezelfde betekenis, gerang-

schikt naar de subcategorisatie [± concreet, ± levend] van de subject en object NP: 

object [+ levend] in (c) en in (e), [ + concreet, – levend] in (a) e (b),  [– concreet] in (e). 

In deze voorbeelden komt lasciare overeen met het Franse quitter of laisser en het 

Engelse leave. Type (f) heeft een andere betekenis van lasciare: deze komt overeen met 

het Franse lâcher en het Engelse let go. Verder vinden we onder de eenvoudige 

transitieven twee constructies die semantisch gezien drie plaatsen hebben: type 3c en 

type 4d. Onder één enkele syntactische constructie NP lascia NP gaan dus minstens de 

vier semantische types schuil, die genoemd worden onder (7): 
 

7)  lascio la casa (=1b) 

 lascio la sua mano (= If)  

 lascio una mancia (= 3c) 

 lascio delle tracce (= 4d). 

 

De constructies van type 2, NP lascia NP AP, die syntactisch tamelijk homogeen zijn, 

zijn onder te verdelen volgens het bereikte effect: de toestand die door AP wordt 

uitgedrukt kan aan de handeling lasciare voorafgegaan zijn, of er het resultaat van 

zijn. Voorbeeld 2a is semantisch dubbelzinnig: lo lascio libero kan betekenen dat ik 

hem zijn vrijheid niet ontneem of dat ik hem die teruggeef. Van de andere voorbeel-

den illustreert 2b de eerste betekenis: de deur was al wijd open, 2c de tweede: het 

gebied was eerst vol mensen, althans in de contekst van het boek, want de andere 

interpretaties zijn nog altijd mogelijk als de zinnen los voorkomen. 
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Het onderscheid tussen meewerkend voorwerp (de voorbeelden van 3) en 

bepaling van plaats (de voorbeelden van 4) kan moeilijk gemaakt worden op syntac-

tische basis, vooral wanneer het meewerkend voorwerp een niet-levende zaak 

aangeeft en dus overeenkomt met het clitische pronomen ci en niet gli. Op het 

semantische vlak is het onderscheid daarentegen eenvoudig, omdat het meewerkend 

voorwerp bezit aangeeft. In de voorbeelden 3a en 3b zien we een secundaire seman-

tische tegenstelling: 3b veronderstelt wel, maar 3a niet dat het onderwerp van de zin 

dood is. 

In type (4) komen bepalingen van plaats voor, die gesubcategoriseerd worden 

door het werkwoord. Deze constructies onderscheiden zich van constructies waarin 

de bepaling van plaats niet door het werkwoord geselecteerd is. We kunnen daar-

door dubbelzinnige zinnen vormen, bijvoorbeeld de zin lo abbiamo lasciato sul ponte, 

die een voorbeeld kan zijn van 4a met een door het werkwoord geselecteerde 

bepaling van plaats (‘we hebben hem op de brug achtergelaten’), of van type lc 

waarin de bepaling van plaats losstaat van het werkwoord (‘we hebben hem op de 

brug verlaten = het is daar dat we bij hem zijn weggegaan’). De types van 4 zijn nog 

onder te verdelen in constructies met concrete bepalingen van plaats (4a) en  

constructies met abstracte bepalingen van plaats (4b). Er is ook nog een andere soort 

dubbelzinnigheid mogelijk, zoals blijkt uit de zin uit het corpus: avevano lasciato le 

case a Fondi waarin le case a Fondi ‘de huizen in Fondi’ één enkel NP2 vormt en de con-

structie dus tot type 1b behoort. 

Type 5 is een constructie samengesteld uit twee zinnen waarvan ik in het 

corpus een paar voorbeelden heb gevonden. Ook van 6 wordt vaak gezegd dat hij uit 

twee zinnen bestaat, tenminste in de dieptestructuur. Hier wil ik me niet uitlaten 

over de te prefereren syntactische analyse van 6, maar geef ik voor het gemak 

betrekkelijk concrete analyses, die het voordeel hebben dat ze het parallellisme laten 

zien tussen deze constructies en die zonder infinitief. Opmerkelijk is dat ik ondanks 

het getalsmatige belang van deze groep (124 op 282 gevallen) geen enkel geval heb 

kunnen vinden met twee of drie niet-pronominale argumenten.  

 

De theorie van Jackendoff 

Laten we dan nu overgaan tot de presentatie van de semantische theorie van 

Jackendoff. Hij neemt vijf axiomatische praedicaten aan, die een hoofdbestanddeel 

vormen van veel praedicaten in iedere taal. Praedicaten hebben een vast aantal 

argumenten: de argumenten van een bepaald praedicaat definiëren ‘thematische’ 

relaties. De axiomatische praedicaten worden opgesomd onder 8-12: 
 

 8) GO (x, y, z) 

 9) STAY (x, y) 

10) BE (x, y) 

11) CAUSE (x, e), waarin e = GO, STAY, BE, zoals in het voorbeeld CAUSE (x, GO (y, Z, W)) 

12) LET (x, e), waarin e net zo geïnterpreteerd wordt als in (11). 
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Het predicaat GO geeft beweging aan en heeft x als Thema, y als Herkomst, z als 

Bestemming. STAY geeft een duratieve toestand aan, en heeft x als Thema en y als 

Plaats (in het Engels Location). BE geeft een niet-duratieve toestand aan, met dezelfde 

twee argumenten. CAUSE geeft een causatief praedicaat aan dat x als causatieve 

Agens heeft en e als Gebeurtenis. LET geeft een permissief praedicaat aan, dat x als 

permissieve Agens heeft en e als Gebeurtenis. Deze gebeurtenissen zijn aparte 

praedicaten, zodat CAUSE en LET de praedicaten GO, BE of STAY kunnen bevatten. 

De formule om de praedicaten weer te geven is bijvoorbeeld GO(x, y, z), waarin 

x, y en z variabelen zijn, die in een concrete zin geïnterpreteerd worden via de 

projectieregel Argumentsubstitutie. Deze regel vervangt de variabelen door con-

stanten die concreet materiaal bevatten dat in de zin aanwezig is. In 13) en 14) vinden 

we formules die met zinnen corresponderen en niet met lexicale items zoals in 8). 
 

13) Il treno va da Milano a Napoli ‘de trein rijdt van Milaan naar Napels’ 

      GO (IL TRENO, MILANO, NAPOLI)  

14) Io vado da Milano a Napoli  ‘ik ga van Milaan naar Napels’ 

      CAUSE (IO, GO (IO, MILANO, NAPOLI)) 

 

In deze formules verwijzen de termen in hoofdletters (TRENO, MILANO, NAPOLI) naar 

niet nader geanalyseerde semantische representaties. 

 

Facultatieve valenties en incorporatie 

Niet alle variabelen worden vervangen met behulp van lexicale items die aanwezig 

zijn in de syntactische structuur. Zie voorbeeld 15). 
 

15)  Io vado a Napoli 

 CAUSE (IO, GO (IO, Y, NAPOLI)) 

 

In deze zin ontbreekt de Herkomst. Op het syntactische vlak hebben we slechts twee 

nominale constituenten, wat op het semantische vlak betekent dat een van de argu-

menten niet gespecificeerd wordt. De formule voor 15) bevat daarom een y in plaats 

van een NP. We zijn al eerder voorbeelden van niet-specificatie tegengekomen: in 

lascio una mancia en lascio delle tracce, waar Bestemming niet wordt ingevuld. 

Een ander belangrijk verschijnsel is incorporatie, die geïllustreerd wordt in 16) 

en 17). 
 

16)  L'astronave va alla luna ‘het ruimteschip gaat naar de maan’ 

 GO (L'ASTRONAVE, Y, LA LUNA) 

17) L'astronave alluna ‘± het ruimteschip doet een maanlanding (lett. ‘maanlandt’)’ 

GO (L'ASTRONAVE, Y, LA LUNA)4 

 

                                                 
4 In deze voorbeelden laat ik het verschil in aspect buiten beschouwing. 
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De beide zinnen hebben dezelfde semantische representatie (afgezien van het feit dat 

het punt van aankomst in 17) meer nadruk krijgt). Maar terwijl in 16) de bestemming, 

LA LUNA, een van de mogelijke invullingen van de variabele z is, zien we in 17) geen 

keuzemogelijkheid: het lexicale item zelf specificeert dat LA LUNA als bestemming 

bedoeld wordt. Het verschil op het vlak van de lexicale items wordt respectievelijk 

aangegeven door 18) en 19): 
 

18) va = GO (x, y, z) 

19) alluna = GO (x, y. LA LUNA) 

 

Terwijl in 18) alle thematische relaties voor andare variabelen zijn, vervangt in 19) de 

constante LA LUNA voor allunare de variabele in het lexicale item zelf, dus niet in de 

concrete zin.   

De axiomatische praedicaten kunnen verder nog verbonden worden met een 

serie modificatoren, die er de betekenis van beperken: dit verschijnsel kan ook syn-

tactisch weergegeven worden, bijvoorbeeld met bijwoorden van wijze. Zo is correre 

’rennen’ muoversi velocemente ‘zich snel voortbewegen’, een definitie waarin velo-

cemente de manier van bewegen nader bepaalt (of 'modificeert', om de term van de 

Engelse grammatica te gebruiken). We geven deze modificatoren weer als seman-

tische kenmerken die toegevoegd worden aan het axiomatische praedicaat, vergelijk 

voorbeeld 20), waarin VELOCEMENTE een semantisch kenmerk is dat hier niet nader 

geanalyseerd wordt.  
 

20) GO (x, y, z)  

 VELOCEMENTE  
 

Sommige van deze modificerende kenmerken hebben tot doel de aard van de bewe-

ging of de toestand te wijzigen: dat zijn de zogenaamde locatieve modi. In 21-24 

hebben we voorbeelden gegeven van vier locatieve modi: de positionale modus (met 

het symbool Posit), de possessieve modus (met het symbool Poss), de Identificerende 

modus (symbool Ident) en de circumstantiële modus (symbool Circ). De locatieve 

modi kunnen opgevat worden als modificatoren van het axiomatische praedicaat, net 

als VELOCEMENTE. De hier gebruikte notatie is een vereenvoudiging om ruimte te 

winnen. 
 

21)  GOposit: il treno va da Milano a Napoli ‘de trein rijdt van Milaan naar Napels’ 

     GOposit (IL TRENO, MILANO, NAPOLI) 

22) GOposs: l'eredità va al figlio primogenito ‘de erfenis gaat naar de oudste zoon’ 

    GOposs (L'EREDITÀ,Y, IL FIGLIO PRIMOGENITO) 

23) GOident: l'impresa va di male in peggio ‘het bedrijf gaat van kwaad tot erger’. 

    GOident (L'IMPRESA, MALE, PEGGIO) 

24) Gocirc: il bambino si mette a piangere ‘het kind begint te huilen’. 
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     GOcirc (IL BAMBINO, Y, IL BAMBINO PIANGE) 

 

In 25) geef ik een voorbeeld van een lexical item, waaruit blijkt welke informatie in 

het lexicon aanwezig moet zijn. Het is het lexical item voor het werkwoord ricevere 

‘ontvangen’. 
 

25) ricevere: 

     /ri+čev+e/    (1) 

     + V, [ + tweede conj.]     (2) 

     [ + NP1 ----- NP2 DA NP3]     (3) 

     GOposs (NP2, NP3, NP1)    (4) 

 

De vier regels staan respectievelijk voor (1) fonologische informatie, (2) morfolo-

gische informatie en syntactische categorie, (3) syntactisch selectiekader en (4) 

semantische weergave. Hier zien we bijvoorbeeld dat het werkwoord ricevere in zijn 

syntactische constructie drie constituenten heeft, te identificeren als NP1 voor het 

onderwerp, NP2 voor het meewerkend voorwerp en NP3 voor de constituent die 

geregeerd wordt door da. De semantische weergave geeft aan dat het een werkwoord 

van possessieve beweging betreft (dat wil zeggen overdracht van bezit), dat het 

lijdend voorwerp van de syntactische constructie als Thema heeft, de bepaling van da 

als Herkomst en het onderwerp van de zin als Bestemming. Wanneer de syntactische 

structuur gegeven is, maken de indices het mogelijk de verschillende thematische 

relaties die voorkomen in een zin met ricevere te identificeren. 

 

Toepassing van de theorie 

Nu keer ik terug naar de bovengenoemde voorbeelden van lasciare, en probeer hun 

semantische analyse te formuleren in termen van de theorie van Jackendoff. De 

eenvoudigste voorbeelden zijn die waarin partire da un luogo (1 a-e) voorkomt. De 

formule voor de beweging is, zoals we gezien hebben, (26), dat wil zeggen beweging 

van het onderwerp van de zin van de plaats die aangegeven wordt door NP2 naar een 

niet-gespecificeerde Bestemming. 

   
 26) GOposit (NP1 NP2, z) 

 

In tegenstelling tot uscire, geeft lasciare geen dimensionaliteit aan. Als NP1 niet-levend 

is, volstaat de gegeven formule (zoals in 1e; in de andere gevallen is lasciare een 

gewilde handeling, dus moet, althans volgens Jackendoff 1972, de formule een CAUSE 

bevatten.5 Dan krijgen we formule (27): 
                                                 
5 In navolging van Jackendoff (1972) heb ik in dit onderzoek het begrip Agens gelijkgesteld met 

Persoon die een wil uitdrukt (will of volition), waardoor alleen levende NP’s Agentes kunnen zijn. 

Helaas verwart de analyse van Jackendoff, zoals Hust en Brame (1976) terecht opmerken, enkele 
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 27) CAUSE(N1, GOposit (NP1, NP2, z)) 

 

Binnen deze formule kunnen variaties van de locatieve modus optreden en ver-

schillende manieren om Herkomst op te vatten. Om met die laatsten te beginnen, zou 

ik een de volgende analyse willen voorstellen. In lascio il mio paese construeer ik IL 

PAESE als een punt, terwijl in esco dal mio paese, IL PAEse een begrensd vlak is. Het 

verschil tussen lasciare en uscire zou dus verband houden met de dimensionaliteit 

van de plaats van Herkomst. Met een uitbreiding van deze analyse kunnen we het 

verschil tussen lascio la strada maestra en esco dalla strada maestra eveneens toeschrijven 

aan een verschil in dimensionaliteit: de tweede zin ziet LA STRADA als tweedimen-

sioneel, iets dat een Binnen heeft, waar je uit kunt gaan; in de eerste zin is LA STRADA 

een lijn, de richting van de reis, waar je van kunt afwijken. De verhouding tussen 

punt en lijn die we uit de beide voorbeeldenparen halen is waarschijnlijk 

onafhankelijk van het werkwoord en houdt verband met de aard van de begin-

toestand: rust tegenover beweging. Ik geef deze analyse slechts als een poging, die 

voor verbetering vatbaar is, maar niettemin dienst kan doen als voorbeeld van hoe er 

betekenisspecificaties toegevoegd kunnen worden aan de basisformule. 

In 1b), lasciai la casa e il negozio, een zin die geïnspireerd is door Ciociara (28.20), 

hebben we niet uitsluitend vertrek. Cesira vertrekt niet alleen maar van een plaats, 

zoals ze zo vaak in  het boek doet (lasciai la casetta, la capanna, la casa a Fondi ‘ik verliet 

het huisje, de hut, het huis in Fondi’, enzovoort), maar hier verbreekt ze een band 

met haar bezit. Jackendoff (1976, 134) geeft ons een middel om deze nuance uit te 

drukken, namelijk zijn locatieve modus Poss' (het omgekeerde van Poss, dat wil 

zeggen een modus waarin de normale thematische relaties voor Poss veranderd zijn). 

Deze locatieve modus kan opgevat worden als een beweging vanuit een begin-

toestand waarin het Thema in contact was met zijn bezit (CON NP2) naar een eind-

toestand waarin het dat niet meer is. Deze eindtoestand wordt uitgedrukt door het 

feit dat Herkomst niet gespecificeerd is.   

Nu is de complete representatie van 1b) een combinatie van twee locatieve 

modi, waarbij Poss' de dominerende modus is en Posit de secundaire modus, die het 

middel aanduidt waarmee de primaire handeling wordt uitgevoerd. Formule 28), 

bedoeld om deze situatie uit te drukken, kan geparafraseerd worden als: de band 

met het bezit verbreken door te vertrekken. 
 

                                                                                                                                                         
begrippen die uit elkaar gehouden moeten worden. In de eerste plaats wordt in een zin als John rolled 

down the hill, John als Agens opgevat, ook als de zin een bijwoord als accidentally bevat. In de tweede 

plaats is de Agens het typische eerste argument van werkwoorden als cause, make, induce, force, maar 

deze werkwoorden kunnen een niet-levend subject hebben. 

Een suggestie van Hust en Brame is om Agens te associëren met de aanstichter van de handeling, in 

plaats van met de persoon die wil. 
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28)  GOposs' (IO, LA CASA E IL NEGOZIO, z) 

Middel: GOposit (IO, LA CASA E IL NEGOZIO, z)  

 

Ook in lc) hebben we twee interpretaties. Ik kan iemand verlaten, in de zin van mij 

tijdelijk van hem te verwijderen, of ik kan de banden verbreken die tussen mij en die 

persoon bestaan. In dit laatste geval is het fysieke vertrek haast altijd een bijkomstige 

factor. Het is niet gemakkelijk om de betreffende locatieve modus te definiëren; ik 

ben geneigd Poss als een erg abstracte modus te zien, die verschillende vormen van 

aanwezigheid kan omvatten, waarvan het juridische bezit een speciaal geval is. In 

dat geval kan het toebehoren van NP2 aan NP1 opgevat worden als een possessieve 

modus.6  

Een interessante tegenstelling kunnen we zien in de zinnen 29) en 30). 

 
29) Rosetta e Clorindo si sono lasciati  ‘Rosetta en Clorindo gingen uit elkaar’. 

30) Rosetta si è lasciata con Clorindo ‘Rosetta ging bij Clorindo weg’. 

 

In het eerste geval zijn Rosetta en Clorindo samen tegelijk Agens en Thema, terwijl in 

het tweede geval de beide functies los van elkaar zijn komen te staan: Rosetta is 

Agens, terwijl Rosetta en Clorindo Thema zijn (en uiteraard ook Herkomst, maar in 

de omgekeerde volgorde, die typisch is voor wederkerige constructies). Dus in ge-

wone taal: Rosetta heeft ervoor gezorgd dat Rosetta en Clorindo, die respectievelijk 

bij Clorindo en Rosetta waren, dat nu niet meer zijn. De formules voor 28) en 29) zijn 

respectievelijk 31) en 32). 
 

 31) CAUSE(ROSETTA E CLORINDO, GOposs (R E CL., CL. E R., z)) 

  32) CAUSE(ROSETTA, GOposs (ROSETTA E CLORINDO, CL. E R., z)) 

 

In het geval van de abstracte zaken (1d): il servizio, il mestiere, il partito, gli studi, is 

Herkomst niet een voorwerp, maar een functie: io servo, io faccio tale mestiere, io sono 

membro di tale partito, io faccio determinati studi ‘ik dien, ik vervul dat beroep, ik ben lid 

van die partij, ik doe een bepaalde studie’ : de locatieve modus is circumstantieel. Zie 

33): 
 

 33) CAUSE (IO, GOcirc (IO, IO FACCIO TALE MESTIERE, z)) 

 

We zien dat alle gevallen die tot dusver bekeken alleen maar verschillen zijn in de 

locatieve modus en in de aan- of afwezigheid van CAUSE. Dit zijn verbanden die in 

het kader van Jackendoff geaccepteerd worden. 

 

 

 
                                                 
6 Zie voor een dergelijke analyse van Poss hoofdstuk 9 van deze bundel. 
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Andere locatieve modi 

Laten we nu overgaan tot de gevallen 2, 3 en 4. Deze vormen drie verschillende 

locatieve modi, die syntactisch worden uitgedrukt door een verschil in syntactische 

categorie in de derde constituent. Deze modi zijn Posit voor 4, Poss voor 3 en Ident 

voor 2. In alle drie constructies is er een systematische dubbelzinnigheid tussen GO 

(x, y, z) en STAY (x, y). Zie de voorbeelden 34), 37) en 40), voor elk waarvan ik twee 

formules heb gegeven, die staan voor twee verschillende interpretaties. 

 
34) Lascio il bambino dalla signora di sotto 

35) LET (IO, STAYposit (IL BAMBINO, LA SIGNORA DI SOTTO)) 

36) CAUSE (IO, GOposit (IL BAMBINO, IO, LA SIGNORA DI SOTTO)) 

37) Lascio soli gli amici 

38) LET (IO, STAYident (GLI AMICI, SOLO)) 

39) CAUSE (IO, GOident (GLI AMICI, CON ME, SOLO)) 

40) Tommasino le ha lasciato i denari 

41) LET (TOMMASINO, STAYposs (I DENARI, LEI)) 

42) CAUSE (TOMMASINO, GOposs (I DENARI, TOMMASINO, LEI)) 

 

Met het verschil tussen GO en STAY correspondeert een verschillende Agens-situatie. 

Als het kind bijvoorbeeld al bij de buurvrouw is, blijf ik me niet verzetten  tegen die 

situatie: dit is een voorbeeld van LET. Als het kind eerst bij mij was, doe ik opzettelijk 

iets om het bij de buurvrouw te brengen: dit is een voorbeeld van cause. Dus 

normaal hebben we ofwel LET STAY ofwel CAUSE TO GO. De andere voorbeelden kun-

nen ook op deze manier geanalyseerd worden. 

Ik heb ook een duidelijk voorbeeld van de vierde locatieve modus gevonden: de 

circumstantiële modus. De syntactische constructie is (43), het voorbeeld dat ik in het 

corpus gevonden heb (44), en de semantische weergave (45). 
 

43) NP1 lascia NP2 a VP 

44) Mancino ha lasciato Pin a badare alla marmitta 

45) CAUSE (MANCINO, GOcirc (PIN, y, PIN BADA ALLA MARMITTA)) 

 

Net als in de gevallen van type 1, kan ook hier een secundaire handeling in het spel 

zijn die vertrek aanduidt. Dat dit element niet altijd aanwezig is is te zien in de tegen-

stelling tussen lo lascio solo ’ik laat hem alleen’ (door te vertrekken) en lo lascio libero 

(wat niet niet mijn vertrek inhoudt, noch een fysiek vertrek, noch een abstract vertrek 

uit de gevangenschap).  

In enkele gevallen (de erfenis-situaties), is er in plaats van vertrek de dood van de 

Agens. Het spreekt vanzelf dat sterven opgevat kan worden als een vertrek (vergelijk 

de Franse zegswijze partir c'est mourir un peu voor een omgekeerde analogie). Zie ook 

het Nederlandse heengaan. We kunnen dat weergeven met een GO waarin het 

argument dat Herkomst aanduidt in de formule geïncorporeerd is. En zo hebben we 

een oppositie tussen 46) en 47). 
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46) partire:  GO (NP1, NP2, z) 

47) morire:  GO (NP1, VITA, MORTE (= NON-VITA)) 

 

Een laatste opmerking kunnen we nog maken over de erfenis-situatie: het is een van 

de weinige gevallen waar de agentiviteit kan ontbreken.. Vergelijk een voorbeeld als 

48). 
 

48) Il nonno mi ha lasciato un bel patrimonio ‘mijn opa heeft me een flink vermogen nagelaten’. 

 

Deze zin impliceert niet noodzakelijkerwijs een opzettelijke handeling van de opa: hij 

kan ook betekenen dat het geld naar mij gegaan is door een juridisch toeval, geheel 

zonder medeweten van opa.  

Ik ga niet in op 5 en 6: ik neem aan dat het zuivere gevallen van LET (NP1, EVENT) 

zijn, ook al moet een gedetailleerde analyse rekening houden met veel gelexi-

caliseerde combinaties: ik denk niet alleen aan gevallen als lasciar stare of lasciar 

perdere, die geïdiomatiseerd zijn en niet langer geanalyseerd kunnen worden als een 

compositionele functie waarvan stare of perdere deel uitmaken, maar ook aan al die 

gevallen met lasciarsi die gereduceerd zijn tot een soort hulpwerkwoord van de 

lijdende vorm. Ik zou de lijst van semantische analyses willen beëindigen met een 

uitvoeriger discussie van geval 1f, dat ik hier herhaal als 49). 
 

49) Il Dritto lascia la mano di Giglia. 

 

Voorbeeld 49), evenals de voorbeelden 50-53, illustreert een betekenis van lasciare die 

overeenkomt met de oorspronkelijke betekenis van het Latijnse  laxare en met lâcher 

in het Frans. Soortgelijk, maar niet volkomen identiek aan deze betekenis is die welke 

we tegenkomen in 54). 
 

50) L'autista lascia il volante ‘de chauffeur laat het stuur los’ 

51) Il cavaliere lascia le briglie ‘de ruiter laat de teugels vieren’ 

52) Il cane lascia la preda ‘de hond laat de prooi los’ 

53) (L'ha presa per le spalle). A un tratto si fa scuro in viso e la lascia. ‘(Hij pakte haar bij de  

schouders). Ineens trekt hij een somber gezicht en laat hij haar los’ 

54) Il cane lascia la presa ‘De hond laat de greep los’ 

 

Voor de analyse van deze betekenis heb ik me laten inspireren door de aanpak die 

Gruber, de voorganger van  Jackendoff, en Jackendoff zelf, gekozen hebben voor het 

Engelse werkwoord release ‘vrijlaten, loslaten’, dat we in het Italiaans bij benadering 

kunnen weergeven met liberare. Vergelijk 55) en 56). 
 

55) John released the bird from the cage  

56) Giovanni liberò l'uccello dalla gabbia 
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Voor Gruber evenals voor Jackendoff is release een LETposit. Herkomst moet een pluri-

dimensioneel concreet voorwerp zijn dat een Binnen heeft. Gruber maakt nu de inte-

ressante opmerking dat indien Herkomst menselijk is, zoals in voorbeeld 57), in het 

Italiaans vertaald als 58), dit impliceert dat deze eerst het Thema vasthield (of om-

klemde). 
 

57) John released Bill from the angry policeman ‘± John rukte Bill los van de boze agent’ 

58) Giovanni liberò Guglielmo dal poliziotto arrabbiato 

 

De voorbeelden 49)-53) impliceren allemaal dat het onderwerp van de zin het lijdend 

voorwerp eerst vasthield (of vastklemde of overeind hield of voortduwde. Deze ge-

vallen kunnen dus opgevat worden als bewegingen waarin het onderwerp als Her-

komst functioneerde in die iets abstracter zin van Herkomst waarin we in plaats van 

een Binnen en een Buiten bijvoorbeeld een Vastgehouden en een Niet-vastgehouden 

hebben. Ik stel voor deze semantische kenmerken de beter te onthouden termen 

FIXUS en LAXUS voor, die dan moeten aanduiden BINNEN DE BEHEERSING VAN en BUITEN 

BEHEERSING VAN. 

Jackendoff voegt hieraan toe dat release nog beter geanalyseerd kan worden als 

59). 
 

59)  Let x go/ from an enclosure by opening the enclosure 

     (iets uit een omheining laten gaan door de omheining te openen) 

 

Door deze analyse wordt de representatie op twee manieren preciezer: ze geeft een 

duidelijker beeld van de dimensionele aard van Herkomst, waarbij THE CAGE ver-

vangen wordt door THE INSIDE OF THE CAGE, en voegt een tweede propositie toe, die 

het middel aangeeft: (door de omheining te openen). Ook deze secundaire propositie is 

een (abstract) geval van de positionele beweging: de omheining (Thema) gaat van 

niet-gespecificeerde Herkomst naar GEOPEND. De volledige formule voor (55) is dan 

(60): 
 

60)  LET (JOHN, GOPOSIT (THE BIRD, THE CAGE, z)) 

      Means: CAUSE (JOHN, GOident (THE CAGE, y, OPEN))  

 

Volgens dit model kunnen we dan de voorbeelden 49-54 verklaren: in plaats van 59) 

nemen we 61) aan: 
 

61) Let x go from one's controll by ungrasping x 

 

met het neologisme ungrasp dat ik uit noot 9 van Jackendoff (1976, 108) gehaald heb 

en dat we kunnen vertalen met ont-grijpen (Italiaans: dis-afferrare). De parafrase van 

lasciare x in deze zin is dan: x uit zijn macht (beheersing) laten gaan door x te ont-
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grijpen (dat wil zeggen door op te houden x vast te houden, te omklemmen, te 

ondersteunen, voort te duwen, enzovoorts). De formule voor 52) wordt dan (62): 
 

52)  Il cane lascia la preda ’de hond laat de prooi los’ 

62) LET (IL CANE, GOposit (LA PREDA, IL CANE, z)) 

      Middel: CAUSE (IL CANE, GOident (LA PREDA, FIXUS, LAXUS)) 

 

Deze formule kan in het Italiaans op verschillende manieren gelexicaliseerd worden, 

zie 63-65: 
 

63)  Lasciare la preda 

64) Lasciare andare la preda 

65) Lasciare libera la preda 

 

In (54) wordt alleen de tweede regel gelexicaliseerd, met een niet-gespecificeerd 

Thema, dus als in (66): 
 

54) Il cane lascia la presa ‘de hond laat de greep los’ 

66) CAUSE (IL CANE, GOposit (x, FIXUS, LAXUS)) 

 

Conclusie 

De ruimte ontbeekt hier om een lange conclusie te geven. Bovendien zijn er uitvoe-

riger en gedetailleerder analyses nodig voor we de theoretische vraag kunnen beant-

woorden die aan het begin gesteld is. Die was: hoe kunnen we het verband dat er 

moet bestaan tussen de verschillende deelbetekenissen van een lexical item zodanig 

formuleren dat het als een ongedeeld item geaccepteerd kan worden. Ik had gezin-

speeld op de soorten verbanden die binnen de theorie van Jackendoff in een lexical 

item toegestaan zijn; we kunnen die nu noemen. Het zijn: 

1) de relatie tussen causatief en niet-causatief: Jackendoff’s voorbeeld: I open the door / 

the door opens; Italiaans voorbeeld: il governo aumenta i prezzi / i prezzi aumentano ‘de 

regering verhoogt de prijzen / de prijzen gaan omhoog’; 

2) de relatie tussen de verschillende locatieve modi: positioneel wordt possessief, 

identificerend of circumstantieel; 

3) de relatie tussen gespecificeerde en niet-gespecificeerde variabele: lascia la preda / 

lascia la presa, of tussen variabele en geïncorporeerde constante. Jackendoff’s voor-

beeld: transitief mangiare ‘eten’ / intransitief mangiare (dat is dan mangiare CIBO 

‘VOEDSEL eten’, met incorporatie van CIBO). 

Ik wil niet beweren dat dit de enige soorten relatie tussen deelbetekenissen van 

een lemma zijn die in de theorie geaccepteerd kunnen worden. Ik denk verder nog 

aan de relatie tussen CAUSE en LET, en aan de relatie tussen GO (NP2, Y, NP3) en STAY 

(NP2, NP3), als mogelijke kandidaten voor een verband zoals hier bedoeld wordt. En 

verder is er ook nog de relatie tussen primaire en secundaire functie. In een meer 

uitgewerkt lexicaal systeem zouden we verder nodig hebben: 
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1) een richting tussen deze verbanden, bijvoorbeeld Positioneel gaat naar Possessief, 

maar niet omgekeerd; 

2) een relatieve waardering van de verscheidene relaties. 

Met deze theoretische middelen zouden we diachrone voorspellingen kunnen 

doen. De vorming van nieuwe deelbetekenissen voor een lemma kan namelijk opge-

vat worden als een speciaal soort woordvormingsregel. Zo’n regel heeft twee func-

ties: a) het is een instructie om nieuwe woorden te vormen, in ons geval nieuwe 

deelbetekenissen; b) het is een recept om bestaande woorden te analyseren, in ons 

geval relaties tussen verschillende deelbetekenissen. Dit theoretische vooruitzicht, 

dat een heel onderzoeksprogramma bevat, moge dienen als conclusie, en ook een 

beetje als excuus voor dit korte hoofdstuk over het werkwoord lasciare. 
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Appendix: 

Hier volgt de lijst van kleinere constructies. 

a) NP1 lascia. Dit type komt niet voor in het corpus, dat kennelijk een descriptief 

taalgebruik selecteert. Het is frequent in het mondelinge taalgebruik, speciaal als 

gebiedende wijs. Als we de woordenboeken moeten geloven, vinden we het ook in 

sommige kaartspelen in de zin van ‘passen’ en als scheepvaartterm. Vergelijk ook de 

titel van de quiz Lascia o raddoppia ‘Stoppen of verdubbelen’. Al deze gevallen 

kunnen eventueel verklaard worden als voorbeelden van een van de constructies van 

(1) waarbij het argument dat met NP2 overeenkomt niet-gespecificeerd is, of ook 

geïncorporeerd kan zijn  (bijvoorbeeld in de vorm van L'ANCORA ‘het anker’). 

b) NP1 si lascia con NP2. Zie boven, voorbeeld 30). 

c) NP1 lascia NP2 per NP3 (of per VP). 

De voorbeelden zijn:  
 

67) avevano lasciato la macchia per un bosco di elci ‘ze hadden het struikgewas verlaten voor een 

bosje steeneiken’ 

68) avevo lasciato il paese per sposarmi a Roma ‘ik had mijn dorp verlaten om in Rome te trouwen’ 

 

Vooral in het eerste geval zou ik geneigd zijn een syntactische analyse met drie 

posities voor te stellen. Semantisch hebben we het type 1a met daarbij nog een 

secundaire propositie die de bedoeling aanduidt.  

d) misschien: NP1 lascia NP2 che S. Dit is een mogelijke structuur voor  

 

69) Cio. 182.19 Lasciatemi che l'ammazzo ‘laat me gaan, dan sla ik hem dood’ 

 

hoewel het vervolg:  
 

70) [...] lasciatemi, voglio ammazzarlo ’laat me gaan, ik wil hem doodslaan’  

 

eerder duidt op type 1f plus een causale zin.  

e) NP1 lascia NP2 a VP. Zie boven, voorbeeld (44).  

f) NP1 NP2 a PP (of VP). 

De voorbeelden zijn: 
 

71) ecco 500 lire, te le lascio in deposito.’ hier is 500 lire, die geef ik je in bewaring’. 

72) quelle giornate gli avevano lasciato parecchi enigmi da sciogliere.’die dagen hadden hem heel wat 

raadsels opgegeven om op te lossen’. 

 

Voor de analyse, zie type 1c. 

g) NP1 lascia NP2 NP3. het voorbeeld is:  

73) Questa il Gesuita la aveva rivista ieri, ragazza, dopo averla lasciata piagnucolosa bambina sette anni 

fa. ‘Haar had de jezuïet als jongedame teruggezien na haar zeven jaar tevoren als huilerig 

kind te hebben achtergelaten’ 
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Deze constructie lijkt op sommige constructies van type 2, maar niet overal is dan NP 

mogelijk in plaats van AP. Voorbeeld:  
 

74) la zona fu lasciata vasto deserto ‘Het gebied werd als een uitgestrekte woestenij achtergelaten’ 

 

h) NP1 lascia NP2 AP PP voorbeeld:  

75) uno di questi signori vien lasciato stecchito sulla propria poltroncina ‘een van die heren wordt 

morsdood achtergelaten in zijn eigen stoel’. 

Deze constructie is interessant omdat hij semantisch type 2 en type 4 combineert in 

verschillende locatieve modi:  

i) NP1 lascia NP2 PP, waarin PP in plaats van een AP staat. 

Voorbeeld:  
 

76) Giovanni andò a comprare i biglietti e ci lasciò con le valigie, li, nel mezzo della stazione. ‘Giovanni 

liet ons midden op het station achter met de koffers’. 

Ik interpreteer met enige aarzeling con le valigie als equivalent van munito di valigie 

‘voorzien van koffers’. In dat geval hebben we opnieuw een combinatie van een 

variant van type 2 en type 4.  

k) De constructies met een infinitief, waar si als accusatief optreedt terwijl er ook nog 

een andere NP in de zin is. Vergelijk bijvoorbeeld het geval Padre Pirrone lasciò 

esaurirsi le turpitudini ‘Padre Pirrone liet de verwensingen uitrazen’ met een geval 

waar si ontbreekt: non lo lasciarono allontanare dall'accampamento ‘Ze lieten hem zich 

niet verwijderen/niet weglopen van het kamp’. Het eerste voorbeeld is in strijd met 

de opmerking van M.F. van Tiel-Di Maio (1977, p. 60 ss.) dat reflexieve constructies 

geblokkeerd zijn na fare en lasciare. Haar interpretatie (pers. med.) volgt het 

voorbeeld Lascia Paolo suonare il piano ‘laat Paolo pianospelen’, dat analoog is aan 

Vedo Paolo suonare il piano ‘ik zie Paolo pianospelen’, waar we op een bepaald 

stadium van de derivatie het type lasciare NP VP hebben (of NP S in haar model). In 

deze structuur treedt geen "V-Raising" op en de VP blijft in stand. We zouden dus een 

onderliggende constructie Padre Pirrone lasciò le turpitudini esaurirsi moeten 

aannemen, met daarna een stylistische inversie tussen NP en V. Het afwijkende feit is 

dan niet de aanwezigheid van si, maar dat de constructie van lasciare het model van 

vedere volgt en niet dat van fare. Deze constructie lijkt uitgesloten te zijn in het 

huidige standaard-Italiaans, maar is toegestaan in sommige regionale varianten. 
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Woordstudies I. ITALIANISTICA ULTRAIECTINA 4. Utrecht: Igitur, Utrecht 
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SAMENVATTING 
 

Dit hoofdstuk van de bundel Woordstudies I presenteert een beschrijving van het 

Nederlandse woord loslaten. Dit wordt eerst introspectief gedaan, vervolgens wordt de 

woordenboekinformatie besproken en tenslotte is er gebruik gemaakt van een klein 

corpus, gevormd door het afvragen van Google. De 122 gevonden voorbeelden worden 

ingedeeld in use types, daarna wordt er een theoretisch kader ontworpen, gebaseerd op 

ideeën van Jackendoff en Herskovits, om de betekenis te beschrijven; de bedoeling hierbij 

is dat de use-types overeenkomen met de onderscheiden deelbetekenissen.  

 

RIASSUNTO 
 

Questo capitolo della raccolta Woordstudies I (Studi lessicali I) presenta una descrizione 

della parola nederlandese loslaten. Tale descrizione si fa prima introspettivamente, poi si 

discutono le definizioni dei vocabolari e infine viene usato un piccolo corpus creato 

mediante l’interrogazione di Google. I 122 esempi trovati vengono suddivisi in usi tipo, 

dopodiché si stabilisce un quadro teorico basato su idee di Jackendoff e Herskovits, per 

descrivere il significato. Scopo di questa descrizione è che gli usi tipo coincidano con i vari 

sensi postulati in via teorica.  

 

SUMMARY 
This chapter of the collection of articles Woordstudies gives a description of the Dutch word 

loslaten. This is first done introspectively, then the dictionary descriptions are discussed 

and finally we use a small corpus, created by questioning Google. The 122 examples found 

are subdivided in use types, thereafter we use a theoretical framework based on Jackendoff 

and Herskovits in order to describe the meaning. The idea is that the use types should 

correspond to the senses we distinguished from a theoretical point of view.  

 

 

KEY-WORDS  
 

Dutch language, word meaning, introspection, dictionary information, corpus linguistics, 

cognitive semantics 
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5. WAT BETEKENT LOSLATEN? 
 

 

 

Inleiding 

Mijn artikel over lasciare is nu dertig jaar oud. Daardoor heeft het enige 

historische waarde gekregen. Dat bedoel ik niet in de negatieve zin dat het 

nu waardeloos is, maar in de positieve zin, dat het een mooi voorbeeld is 

van hoe dertig jaar geleden semantiek gedaan werd. Het is een van de 

weinige toepassingen van Jackendoff’s semantische theorie van 1976: 

theorieën toepassen gold niet als interessant, theorieën aanpassen was 

beter; de explicative adequacy stond hoger in de pikorde dan de descriptive 

adequacy, althans voor beoefenaren van de algemene taalwetenschap. Voor 

een vreemde-talendocent lag dat iets anders. Ik was geïnteresseerd in 

frequentieonderzoek, en daardoor in woorden met hoge frequentie, ik had 

interesse voor polysemie, die ik terugvond bij Jackendoff (zijn smoke-

voorbeeld)1 en ik had me beziggehouden met causatieve werkwoorden.2 

Dus was het niet verwonderlijk dat voor een congres over Lessico e 

Semantica, van de Società di Linguistica Italiana, het twaalfde, te houden in 

Sorrento in mei 1978, mijn keuze viel op het werkwoord lasciare. En dat 

werd een oefening in polysemiebeschrijving in het kader van Jackendoff’s 

theorieën.  

Terugblikkend vallen mij enkele punten op. Het stuk geeft een 

volledig overzicht van de syntactische kaders en de semantische inhoud 

van het werkwoord in de 280 voorbeelden van het gekozen corpus, dat toen 

het meeste brede was dat ik voor het Italiaans kon vinden. Maar er ontbrak 

een verband tussen de afzonderlijke deelbetekenissen, een beschrijving van 

het netwerk dat ze onderling vormen. Een dergelijk netwerk zou ook pas 

opkomen met het werk van Dirk Geeraerts in de jaren ’80. Het formalisme 

van Jackendoff was achteraf gezien nogal primitief; ondanks de kritiek van 

Hust en Brame, die ik meegenomen had, lag Jackendoff’s oplossing nog in 

de schoot der goden. En het contrastieve element, dat mijn oorspronkelijke 

motivatie vormde, ontbrak ten enenmale; ook de Nederlandse vertalingen, 

die ik er nu in heb ingevoegd, stonden nog niet in het oorspronkelijke stuk; 

het enige contrastieve punt was de vergelijking met het Franse laisser en 

lâcher, waar contrastieve overwegingen meehielpen in de analyse. Nu ik 

besloten heb dit stuk in deze bundel op te nemen, juist om zijn historische 

karakter, ook in mijn eigen denken over semantiek, lijkt het me goed om 
                                                 
1 Zie Jackendoff 1975, p. 661. 
2 Zie De Boer en Van Tiel-di Maio (1975). 
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een idee te geven van hoe ik het nu zou aanpakken. Dat doe ik met een van 

de Nederlandse equivalenten: het werkwoord loslaten. Ik introduceer dat 

werkwoord met een introspectieve inleiding, ga dan in op het wezen van 

een introspectieve benadering, vul de informatie vervolgens aan met 

woordenboekartikelen en corpusmateriaal, zal proberen een netwerk van 

betekenissen op te stellen, een vergelijking te maken met het Italiaans in de 

vorm van een modelartikel voor een tweetalig woordenboek, en eindigen 

met een theoretische terugblik. 

 

Kennis door introspectie 

‘La’me los!’, gilde ze. Een emotionele oproep, die verenigbaar is met ver-

schillende situatietypen: de schuchtere jongeman die zijn hand legt op de 

arm van het onwillige meisje, de wat driester man die een arm om haar 

middel had geslagen, of de pedofiel die de deur van de kamer op slot had 

gedaan. En nog wel veel meer mogelijkheden. Voor de juiste interpretatie 

moeten we de contekst kennen. De uitroep zelf geeft daar geen informatie 

over. Wat is het invariante in die drie situaties? Als we dat weten hebben 

we de betekenis, of een van de betekenissen, van het werkwoord loslaten 

gedefinieerd.  

De constructie waar het hier om gaat: NP laat NP los, telt vier 

elementen: een subject-NP, die een persoon aanduidt, het werkwoord laten, 

een object-NP, die ook een persoon aanduidt, en het adjectief los, dat een 

toestand weergeeft. Het geslacht van de personen doet er niet toe, dat 

kwam uit het contekstzinnetje (plus wat inlevingsvermogen wat betreft de 

subject-NP). Van laten noteer ik voorlopig alleen maar dat het een 

verandering van situatie aanduidt, van vast naar los. Wat is ‘vast’ en wat is 

‘los’? Als het om een persoon gaat is ‘los’ een situatie waarin deze vrij 

zelfstandig, kan handelen, terwijl ‘vast’ een belemmering suggereert. Wat 

dit los zijn in mijn voorbeeld inhoudt is ook niet uitgemaakt. Ze kan blijven 

zitten tot haar aanbidder afdruipt, wervelend de dansvloer opschieten, of 

op een drafje naar moeder rennen. Het scenario waarin deze scènes 

voorkomen is dat van het menselijke contact, waarbij dwang een factor is.  

We kunnen het scenario veranderen; het subject-NP wordt een dier, 

het object-NP een voorwerp. De buldog pakt de bal beet, houdt hem stevig 

vast ondanks pogingen om hem die te ontfutselen, maar op verzoek van de 

baas laat hij hem braaf los. Beetpakken, vasthouden en loslaten, drie fasen 

met betrekking tot een voorwerp dat je in je macht kunt hebben. Bij alle drie 

is de buldog actief, het voorwerp niet. Als het los is, is het wel onderhevig 

aan andere krachten. Meneer de Raaf liet de kaas los; die viel toen naar 

beneden. Het water sleurde alles mee wat los en vast zat, de strandstoelen 

volgden de stroom, de strandhokjes moesten eerst losgerukt worden. 
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Beetpakken is natuurlijk ‘s buldogs wijze van vastpakken, maar metaforisch 

kan ook de schuchtere aanbidder haar arm beetpakken, zonder te bijten.  

In weer een ander scenario, het justitiële, zitten de boeven vast en 

worden ze na goed gedrag losgelaten. In andere bewoordingen: ze zitten in 

de gevangenis en worden vrijgelaten. Hoe kwamen ze in die gevangenis? 

Ze werden eerst gepakt (of gevangen), en daarna vastgezet, in dat ‘huis 

voor gevangenen’, dat een gevangenis etymologisch is. Vastgepakt en 

vastgezet: een momentane handeling, zonder en met een duratieve 

resulterende situatie.  

Als de buldog zijn bal loslaat, dan is hij hem kwijt. Kwijt geeft een 

resulterende toestand aan, nadat een object uit je macht verdwenen is. Dat 

kan ook positief zijn, en dan komt los weer in het beeld. Drie bossen rozen 

voor 5 euro, om los te worden. De piloot bombardeerde Enschede, want 

over Duitsland hing een dikke mist en hij moest los zijn voor hij terug kon 

naar zijn basis.3  

Iets kan loslaten, dan kan het autonoom bewegen. De huid laat los, het 

vastgeplakte oortje laat los.  

De buldog kan door de getergde ME-ers ook op de demonstraten 

losgelaten worden. In dat geval blijft hij niet op zijn achterste zitten, en er is 

een actant meer in het scenario. 

 

Hoe werkt introspectie 

Als ik me afvraag wat een woord betekent, probeer ik me een situatie voor 

te stellen waarin ik dat woord zou gebruiken. Bijvoorbeeld: een hond 

loslaten. Een man laat zijn hond uit, keurig aangelijnd. Bij het gemeentelijke 

hondenuitloopterrein, ook wel hondenpoepveld genoemd,4 maakt hij de lijn 

los en de hond kan zijn gang gaan. Ik kan dit voorval geobserveerd hebben, 

maar het meest waarschijnlijk is dat ik zo’n beeld in mijn geest construeer. 

Het is een individuele gebeurtenis, die echter als voorbeeld kan gelden voor 

andere situaties van ditzelfde type: ik kan me moeiteloos andere honden 

voorstellen, op andere terreintjes, en met andere bazen; ja, ik hoef niet eens 

zo‘n scherp beeld te hebben van de man of van de hond in kwestie; hoe zich 

de scene afspeelt is niet zo belangrijk; ik heb een situatie-type in mijn hoofd. 

Situation-type is een term van Annette Herskovits, uit haar 

voorzetselonderzoek; er staat een vaas op de tafel is een van de basis-

situatietypen van het voorzetsel OP. Ik zou zo’n situatie op verschillende 

wijze kunnen uittekenen.  

We kunnen nog wat abstracter redeneren en zeggen: er zit iets 

gemeenschappelijks tussen het situatietype de mier loopt over de tafel en het 
                                                 
3 In mijn introspectie spelen uiteraard mijn persoonlijke herinneringen een rol. 
4 De eerste term hoort tot het bureaucratische register, de tweede tot de algemene taal. 
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situatietype de jongen fietst over het plein. Dit gemeenschappelijke is een 

gebruiksmogelijkheid (van OVER in dit geval), in het Engels een use type, 

waarvan de geciteerde voorbeelden standaardgevallen zijn. In ons geval 

kunnen we bijvoorbeeld abstraheren van de diersoort, en hond vervangen 

door kat: de hond loslaten en de kat loslaten behoren dan tot hetzelfde use 

type, ook al is in het eerste geval misschien een hondelijn in het spel en in 

het tweede een kattemandje. Hoever we gaan bij dit abstraheren is een 

pragmatische kwestie: we zouden bijvoorbeeld kunnen aannemen dat 

nertsen loslaten en schotse hooglanders loslaten verschillende use types zijn, 

omdat de doelstellingen in de desbetreffende scenario’s zo verschillend zijn 

(het criminele scenario van de dierenactivisten tegenover het positieve van 

de ecologen).  

Bij introspectie zoeken we dus naar verschillende use types. Deze 

introspectie wordt echter gestuurd door theoretische overwegingen. 

Tenslotte betreft het introspectie van de vakman (de taalkundige). Bij de 

bovenstaande exercitie kan ik niet vergeten dat ik zojuist mijn artikel over 

lasciare herlezen heb en daardoor gevoelig ben voor variatie volgens 

verschillende criteria: syntactische positie en functie, voornaamste 

kenmerken van de NPs (levend wezen ~ voorwerp ~ abstractum; mens ~ 

dier) en de semantische basiseenheden à la Jackendoff: GO, STAY, MOVE, 

CAUSE, LET, enzovoorts, begrippen als incorporatie van argumenten en 

toevoeging van secundaire kenmerken aan de basiseenheden, zoals BY, 

WITH of FOR. Gewapend met deze kennis probeer ik dan voorbeelden te 

variëren. Het resultaat is een aantal use types, die herkenbaar zijn (als ze 

niet door anderen te herkennen zijn, dan moet ik ze opgeven en betere 

kiezen). 

Het resultaat is dat we een aantal use types beschikbaar hebben die we 

intuïtief aanvoelen, die voorzien zijn van standaardvoorbeelden en 

voldoende herkenbaar zijn om als vergelijkingsmateriaal te dienen bij de 

uitbreiding van het materiaal. In wezen kunnen we niet zonder deze 

introspectie; we gebruiken die ook bij beoordeling van materiaal uit talen 

die we niet als onze moedertaal beheersen. Wat immers waren de 

ingevoerde eigenschappen FIXUS en LAXUS uit mijn lasciare-artikel anders 

dan fancy-namen voor ‘vast’ en ‘los’? 
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Kennis door woordenboeken 

Voor de betekenis van loslaten heb ik het WNT, de Van Dale 1976 (VD76) en 

de Hedendaagse Van Dale (HvD) uit 1979 geconsulteerd.5 Het WNT is 

gebaseerd op excerpten uit de literatuur, meestal van voor de 20e eeuw. 

Een redacteur heeft dat materiaal gebruikt en er een indelingsschema op 

losgelaten (zie groep 4 in het overzicht van het Google-materiaal voor deze 

constructie met loslaten). Dit schema is betrekkelijk vaag en woordenrijk. 

 

Het WNT 

Het WNT heeft vier transitieve en een intransitieve betekenis. 
 

Betekenis 1: 
Van levende wezens en hun lichaamsdeelen: toelaten of maken dat zij los, vrij, niet 

vastgehouden, afzonderlijk enz. worden, hun de vrijheid geven, ze in vrijheid 

stellen, niet meer vasthouden. 

 

Het werkwoord is transitief, daaruit volgt: NP1 laat NP2 los. De NP1 wordt 

niet gespecificeerd, tenzij die ook onder de genoemde levende wezens valt. 

De hond laat mijn been los valt hier automatisch onder, maar hoe zit het met 

abstracta? (we zullen er een aantreffen bij de metaforen). De keuze tussen 

toelaten en maken impliceert een verschil tussen CAUSE GO en LET STAY. Men 

zou zich voorbeelden van het laatste kunnen voorstellen (zijn jas los laten), 

maar er zijn er niet veel en het is de vraag of het WNT eraan gedacht heeft. 

Voor NP2 zijn zowel hij laat haar los en hij laat haar hand los aanvaardbaar. Los 

is synoniem met vrij en antoniem van vast. Voor de rest is het niet duidelijk 

of er een onderverdeling van de situatietypen van los bedoeld is. In ieder 

geval is deze omschrijving sterk ondergespecificeerd; het is niet duidelijk 

hoeveel situatietypen hier aanwezig zijn; een test zou kunnen worden 

gevonden in vertaalequivalenten, zie het Engels: unleash the dog, let go her 

hand, drop the ball, die absoluut niet door elkaar gebruikt kunnen worden. 

Dat wijst erop dat het op zijn minst handig is meer situatietypen aan te 

nemen. Het WNT geeft voor deze betekenis geen voorbeelden.  

 

Betekenis 2: 
Van zaken: Toelaten of maken dat zij los worden, ze niet meer 

vasthouden of tegenhouden, enz.  

 

                                                 
5 De Van Dale is erg schatplichtig aan het WNT, zoals ik ook bij andere gelegenheden heb 

kunnen vaststellen (met name bij het verifiëren van de betekenissen van grenswoorden, zie 

hoofdstuk 20 van mijn Woordstudies II), de HvD heeft iets van het oudere materiaal 

opgeruimd.  
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In principe is dit dezelfde vage definitie, met het enige verschil dat hier NP2 

op zaken slaat. De hond laat de bal los zou hieronder vallen. Het WNT geeft 

echter een ingewikkeld voorbeeld, met een abstractum (taalrechten loslaten, 

uit een Belgische tekst). Het ziet er niet erg Nederlands uit en is 

hoogstwaarschijnlijk een vertaling uit het Frans: concéder des droits 

linguistiques.6 

 

Betekenis 3a: 
Met een persoon als object: laten gaan, vrijlaten of met rust laten. Bijna 

altijd met een ontkenning: niet loslaten. 

Voorbeeld: Ik heb hem zeer aangezet om toch nu zijne 

onderzoekingsreis aan te vangen: hij zal dit, maar stelt zich niet in 

beweging en ik zal hem niet loslaten. (Van Lennep) 

 

De zoon loslaten, want daar gaat het in dit voorbeeld om, wil hier zeggen 

hem zijn eigen boontjes laten doppen. Los = los van de vaderlijke controle. 

 

Betekenis 3b:  
Van personen of zaken: in den steek laten, laten schieten, prijsgeven, 

niet meer omzien naar. 

Voorbeeld 1: Zoo wij [Papa] loslaten, wie zal zich dan zijner aantrekken? 

Voorbeeld 2: wij weten, dat gij het geldt niet zoudt loslaten, indien < 

Voorbeeld 3: Laat, bij het loslaten der traditie, toch niet de eeuwige en 

heilige kern los. (Van Eeden}. 

 

Het eerste voorbeeld, Papa loslaten. is mutatis mutandis hetzelfde als de zoon 

loslaten van betekenis 3a. Het gaat opnieuw om de zorg voor een familielid 

en hoeft dus niet in een aparte betekenis ondergebracht te worden. In de 

beide andere voorbeelden gaat het om bezit: financieel of historisch bezit. In 

Jackendoff’s termen is dit de possessieve modus van GO.  

 

Betekenis 3c: 
Van hetgeen iemand in zijn binnenste heeft, in ‘t bijzonder van hetgeen 

hij weet: niet voor zich houden, laten blijken. 

Voorbeeld 1: zijn geheim loslaten. 

Voorbeeld 2: er een loslaten = een vloek laten ontsnappen. 

 

Deze voorbeelden zien er nogal vertaald uit: release a secret (= een geheim 

verklappen) en lâcher un juron. 

 

 
                                                 
6 In Google vinden we alleen datzelfde citaat, dat afkomstig is van August Vermeylen. 

Voor ‘rechten loslaten’ worden alleen maar voorbeelden gegeven waarin loslaten ‘opgeven’ 

betekent. 
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Betekenis 4a: 
Toelaten of maken dat iemand of iets in beweging komt.  

Voorbeeld: de zang inhouden en loslaten (van een merel, citaat van Stijn 

Streuvels). 

 

Het voorbeeld dekt de definitie niet erg goed. Op deze betekenis wordt ook 

gedoeld in de definitie van 1 (van dieren, wanneer uit het verband of een 

bepaling blijkt dat deze zich vervolgens op een prooi gaan werpen)  en ook 

van 2. In wezen zou de hond loslaten een beter voorbeeld zijn. Zie later. 

 

Betekenis 4b: 
Van gevoelens: geen definitie (dus impliciet die van 4a). 

Voorbeeld: daar [zijne leer]  gegrond was op het loslaten aller driften 

(Conscience) 

 

Ook dit voorbeeld lijkt niet erg Nederlands.7  

 

Intransitieve betekenis: 

Dit wordt in een lange en omstandige definitie gezien als een situatie 

waarin het subject zich van het object verwijdert. De relatie met de 

transitieve betekenis kan dan geformaliseerd worden als: NP1 laat NP2 los 

 NP2 laat los (van NP1).  
 

Voorbeelden: het loslaten des hoornwands van de hoornzool (uit een 

veeartsentekst), en ‘het dek *laat+ geheel los en valt van de sigaar af’, de bloemen 

laten los (als men eraan rukt).  

 

De beschrijving geeft een mediaal karakter aan het werkwoord, zoals in het 

Franse se détacher, het Italiaanse staccarsi en het Duitse sich ablösen. Er zijn 

vast wel simpeler voorbeelden te vinden.  

Conclusie voor het WNT: het artikel is opgebouwd uit de 

tegenstellingen van diathese, subcategorisatie of selectie (levend, niet-

levend, abstract) en een aantal min of meer metaforische uitbreidingen. Het 

geheel is weinig specifiek, de voorbeelden zijn meestal slecht gekozen, en 

een aantal gevallen zijn dubieus, marginaal of vertaald. De informatie is een 

eeuw oud. 

 

 
                                                 
7 Deze opmerking moet niet opgevat worden als een nationalistisch pleidooi voor Noord-

Nederlands, integendeel, een taal als het Nederlands kan beschouwd worden als een 

polycentrische standaardtaal. Maar het WNT vertegenwoordigt in veel gevallen de 

historische fase waarin zich in Vlaanderen nog een standaardtaal voor de literatuur aan het 

ontwikkelen was, gemaakt door mensen die hadden leren denken in het Frans. 
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Van Dale 

VD76 en de HvD geven in grote lijnen dezelfde informatie; bij de 

voorbeelden vinden we vaak het WNT terug. Er zijn vijf betekenissen van 

transitief loslaten, en één van intransitief loslaten. 

Het intransitieve loslaten is duidelijk en heeft goede voorbeelden. De 

betekenis is ‘niet vast blijven zitten, losgaan, los worden’. De voorbeelden 

betreffen schoenzolen, behangsel (alleen VD76) en lijm. Aangezien ‘los 

worden’ niet als parafrase gebruikt kan worden (?de schoenzolen worden los), 

kan dit eerder gezien worden als een soort abstract predicaat. 

Voor het transitieve gebruik hebben we de volgende vijf betekenissen: 

 

Betekenis 1: 
Niet vasthouden, vrijlaten. Voorbeeld: zij hebben de gevangenen weer 

losgelaten. 

In VD76 ook: een touw loslaten. 

Met voorzetsel (HvD): honden loslaten op de demonstranten. 

 

Betekenis 2: 
Niet voor zich houden, laten blijken.  

HvD: voorbeeld met voorzetsel: zij wil niets loslaten over het 

programma. 

In VD76 als betekenis 4: van zijn geheim laat hij niets los. 

 

Betekenis 3: 
Met rust laten.  

Voorbeeld: HvD Ik laat je zus niet los, voor zij antwoord heeft gegeven 

op mijn vraag. 

VD76 (betekenis 2): ik laat u niet los, eer u mij nog een paar inlichtingen 

gegeven hebt. 

In VD76 verder nog: (Zuidn.) laat hem maar los = laat hem maar betijen. 

(van gevoelens, gedachten, enz.) die gedachte liet hem niet los = hij 

moest er steeds aan denken. 

zulke dingen moet je loslaten = aan God overlaten. 

je moet hem (een zieke bijv.) loslaten = zijn lot aan God overlaten. 

 

 

Betekenis 4: 
in de steek laten, afstand doen van. 

Voorbeeld 1: HvD: Wij kunnen die oude man niet loslaten (= opgeven) 

Voorbeeld 1: VD76: wij kunnen hem niet loslaten (= opgeven). 

Voorbeeld 2 voor beide: de traditie loslaten 

 

Betekenis 5: 
VD76: toelaten dat iets in beweging komt: de driften zijn losgelaten 

HvD: hetzelfde voorbeeld, maar zonder definitie. 
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Commentaar: Betekenis 1 is de concrete betekenis, die voorkomt met een 

levende (gevangenen) of een niet-levende NP2 (het touw). In het eerste 

geval zijn er twee constructies: het type de honden loslaten en het type de 

honden loslaten op. In het tweede geval is het onduidelijk wat de gevolgen 

voor de partecipanten zijn: bij iemand die een touwtrekwedstrijd houdt is 

dat anders dan bij iemand die aan een parachute hangt. Het voorbeeld met 

‘je zus’ in 3 is dubbelzinnig; het zou ook concreet geïnterpreteerd kunnen 

worden, bijvoorbeeld bij gestoei van kinderen. 

In de overige betekenissen komen we zes metaforen tegen. 

M1: In geval 2 zijn gedachten de inhoud van je hoofd: zijn geheim loslaten 

van de WNT. Opmerkelijk is dat deze betekenis alleen nog maar voorkomt 

in de constructie (n)iets loslaten van. Het programma loslaten kan niet langer 

de betekenis hebben van 'de inhoud ervan verklappen'. 

M2: Gedachten kunnen ook de positie van N1 innemen: ze worden dan 

gezien als iets buiten je dat de controle over je overneemt. Deze metafoor 

komt voor in betekenis 3: die gedachte liet hem niet los. 

M3: Met rust laten, wil zeggen niet-fysieke dwang opheffen, NP2 raakt 

buiten controle van NP1. De WNT-voorbeelden met Papa en zoon vallen 

hier ook onder. 

M4: Overgeven staat zowel in betekenis 3 als in betekenis 4 vermeld, 

zonder dat het verschil duidelijk wordt. De meeste voorbeelden zullen wel 

op een sterfbed duiden, hetgeen de nadrukkelijke vermelding van God 

verklaren kan.  

M5: Een traditie loslaten is een voorbeeld van het possessieve LET GO. Het 

zou een aparte betekenis moeten zijn, tenzij relaties tussen personen gezien 

worden als een abstracte vorm van bezit. 

M6: Het WNT-voorbeeld van Conscience (het loslaten aller driften) wordt 

omgevormd tot: de driften zijn losgelaten. In beide gevallen zijn die driften 

metaforische wilde dieren. De vraag rijst of ze ook op iemand losgelaten 

kunnen worden. Deze vraag zal in een volgende paragraaf beantwoord 

worden.  

De hoofdindeling in dit woordenboekartikel is syntactisch, waarbij 

alleen transitief ~ intransitief een rol speelt; niet de toevoeging van op. 

Binnen de transitieve gevallen is de indeling metaforisch, waarbij de 

metaforen niet al te scherp afgebakend zijn. De typen en de voorbeelden 

hebben veel te danken aan het WNT, maar de voorbeelden worden zo 

nodig gemoderniseerd of (HvD) weggelaten. 

 

Corpusmateriaal 

Corpusmateriaal kan op twee manieren gebruikt worden. In de eerste 

plaats kan er een afgebakend en daardoor hanteerbaar corpus gevormd 



99 

worden, waarin systematisch gezocht kan worden naar de voorkomende 

gevallen. Zo zal ik hieronder een verzameling van 122 voorbeelden met 

loslaten gebruiken om een lijst van situatietypen op te stellen die in de 

huidige taal met loslaten geassocieerd kunnen worden. Ten tweede kan het 

‘oneindige’ corpus8 gebruikt worden als controle voor bevindingen en 

hypotheses. Zo kan ik een combinatie van driften en loslaten opvragen om 

een antwoord te krijgen op de vraag of zijn driften loslaten nog een actueel 

voorbeeld is.  

 

Een corpus van 122 voorbeelden 

Voor het volgende overzicht is gewerkt met 122 voorbeelden die verkregen 

zijn door Google te ondervragen op loslaten, losgelaten, liet los, enzovoort. De 

voorbeelden zijn situation-tokens, maar ze worden hier gebruikt als 

situation-types; de situation-types uit het bestand zijn vervolgens geordend 

in voorlopige use-types, op grond van intuïtieve analogieën. Deze use-types 

worden hier in de willekeurige volgorde gepresenteerd die voortgekomen 

is uit de bevraging van het materiaal.  

 

Groep 1: 

NP2 = dier. Een losgelaten dier is een dier dat in vrijheid is gelaten. De meer 

dan twintig voorbeelden laten verschillende situaties zien: 
 

a. Dieren worden uitgezet in hun nieuwe woonplaats.  
 

 Otters, Schotse hooglanders, de beer Balou (in de Pyreneeën), het eerste broedpaar. 

 

b. Dieren worden behandeld en daarna weer in vrijheid gelaten.  

 

 Geringde vogels, een uil. 

 

c. Honden en katten:  
 

 Minou [geleidehond] voor het eerst losgelaten; de hond kun je niet meer loslaten, het 

risico is groot.  

 

Ook los laten lopen: mijn kitten, de hond vrij laten loslopen.  

 

d. Met kwade bedoelingen:  
 

                                                 
8 Een ‘oneindig’ corpus is een corpus dat zo groot is dat alle gebruikssituaties erin 

voorkomen Gedacht kan worden aan de enorme corpora die vooral voor het Engels 

ontworpen zijn of het corpus dat verkregen wordt door een vraag te stellen aan Google. 
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 Zo liet hij eens een varken los in de studiezaal; nertsen loslaten, wilde zwijnen 

bewust loslaten, zodat ze kunnen worden afgeschoten. 

 

e. Met goede bedoelingen;  
 

 Meer dan 100.000 [sc. duiven] werden zaterdagochtend losgelaten. 

 

Het invariante element is dat in al deze gevallen het dier eerst onder 

controle van de mens was en daarna daarvan werd bevrijd. Het kan dan 

zijn eigen gang gaan, al naar zijn aard.  
 

Groep 2:  

NP1 is een dier of iets wat aan een dier gelijkgesteld kan worden.  

De voorbeelden zijn:   
 

Wanneer de hond op commando iets loslaat. 

De superroofdieren kunnen een mens zonder moeite in tweeën scheuren, maar ze 

houden zich vaak in of laten los. 

Het dier slaakte een kreet, liet los en ging er brullend vandoor. 

De haai liet los en verdween. 

Ik gaf hem een trap in zijn buik en mijn vader liet los.  

Even deppen en de teek liet los.Het zijn allemaal situaties waarin NP2 aan een 

dreigende greep ontsnapt. De NP is vaak geïncorporeerd: het (of mijn) lichaam bij het 

voorbeeld met de haai, mij in het incestvoorbeeld. 

 

Groep 3: 

NP2 is een voorwerp, dat na losgelaten te zijn, onderhevig is aan andere 

krachten, meestal de zwaartekracht, maar in het geval van de (Belgische) 

ballonnetjes juist een omgekeerde kracht.  
 

500.000 balletjes losgelaten op Spaanse Trappen Rome 

de kleine knikker wordt hier vanaf 5 cm hoogte losgelaten [natuurkundeproef] 

de veer zorgt voor een autoblokkerende werking door het gewicht van de klimmer 

wanneer het touw wordt losgelaten. 

Jan Willem, onze canonball-schutter, schoot de bal keihard op de keeper, die liet los.  

 

Groep 4: 

De constructie is NP1 laat NP2 los op NP3. Er zijn verschillende 

situatietypen. Een situatie betreft het lanceren van nieuwe producten. Een 

duidelijk voorbeeld is: Mac OS X Leopard losgelaten op publiek. De NP3 kan 

geïncorporeerd zijn, zoals in Vista losgelaten. Dit is een neologisme, 

gebaseerd op het Engelse release. Wat de bedoeling is wordt duidelijk uit 

het volgende bericht: 
 

Kop: VMware Fusion voor Mac OS X wordt maandag losgelaten 
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Begin tekst: Vanaf aanstaande maandag zal VMware’s Fusion-virtualisatiesoftware 

voor Mac OS X te koop zijn. 

 

Het gaat hier dus om twee predicaten: NP2 gaat uit de fabriek, opdat NP3 

het koopt. 

Een tweede recent gebruik is het type dat in de volgende voorbeelden 

te zien is: 
 

Heb allerlei anti-virus- en spyprogramma’s op mijn pc losgelaten. 

The Force Unleashed is in aantocht en er worden veel geavanceerde technieken op 

losgelaten. 

Bruggetje waar mijn fantasie op losgelaten is [onderschrift bij foto]. 

 

De bedoeling is dat NP2 iets met NP3 gaat doen, of misschien omgekeerd.  

De overgang van het agressieve-hondenscenario tot dit type is te zien 

in: 

 
VRT krijgt ‘aalmoes’-contract. Pub [een reclamezender] wordt losgelaten op 

kinderen. 

 

Dit zinnetje kan gelezen worden als een metafoor van een aanval van de 

reclamezender op de kinderen, maar het wordt ironisch gebruikt, of liever: 

een ironische interpretatie wordt algemeen en creëert zo een nieuw use 

type. De eenzijdige agressie wordt een wederzijds spel: mijn fantasie gaat 

spelen met dat bruggetje, of het bruggetje gaat spelen met mijn fantasie (zet 

mijn fantasie in gang). Het anti-virusprogramma gaat zich uitleven op de 

pc, maar wordt er ook door getest. 

 

Groep 5: 

Ik heb maar één voorbeeld in mijn materiaal. In een database over 

Baskische terreur-incidenten vinden we: 
 

Beroep: Duits consul; ontknoping: losgelaten door ETA. 

 

Dit is een voorbeeld van het standaardtype 'gevangenen loslaten'. 

 

Groep 6: 

Het intransitieve loslaten: Er zijn veel voorbeelden, die goed passen in de al 

bekende gevallen. Zo van het menselijk lichaam: het netvlies, de placenta, 

nagels en haren; tanden van een pup, poliepen van kwallen. Van 

voorwerpen: tegeltjes van de douchecel, huisnummerbordjes, stickers op 

laptop, behang of stuclaag, dakplaten, schoenzolen, magneetjes van 

kinderspeelgoed, een gondel van een kermisattractie, de hor van het raam, 
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het anker van een schip, stof en vuil, van een vloerkleed. Al deze 

voorwerpen zaten eerst aan het andere vast of vormden er een deel van; als 

gevolg van een gebeurtenis of slijtage wordt dat verband verbroken. In 

praktisch alle gevallen is de zaak waar de losgeraakte voorwerpen aan 

vastzaten te reconstrueren uit de contekst of uit onze kennis van de wereld 

(het losgelaten anker).  

Een grammaticale curiositeit is dat het hulpwerkwoord van tijd hebben 

is, maar dat er wel een voltooid deelwoord mogelijk is.  

 

Groep 7: 

Een ander neologisme9 vinden we in: 
 

Het clubhuis van de Stichting Ouders van Losgelaten Kinderen.  

 

Persoonlijk kende ik dit gebruik niet (ik zou ‘losgeslagen‘ gebruikt hebben), 

maar er zijn verschillende voorbeelden van te vinden: losgelaten meiden, 

losgelaten pubers, het T-shirt Pas op losgelaten vrijgezel en de bus vol echte 

losgelaten Ollanders. Het ziet eruit als een ironische uitbreiding van de 

losgelaten honden: hetzelfde idee van onbeheerstheid. Maar het is 

productief wanneer het om personen gaat. 

 

Groep 8: 

Het metaforische loslaten van controle komt voor in verschillende 

varianten. Bij personen heb ik drie voorbeelden die drie fasen van controle 

weergeven.  
 

Voorbeeld 1: Ik heb haar niet meer losgelaten. We spraken af voor de volgende 

avond en daarna, en daarna. In november 1982 zijn we getrouwd. 

  

Hier is de bemoeienis positief; althans dat willen we hopen. 
 

Voorbeeld 2: Het is al een tijdje over tussen mij en mijn ex maar ik kan hem nog 

steeds niet loslaten. 

 

Het gaat om een emotionele band, waar de NP2 (hopelijk) geen last van 

heeft. 
 

Voorbeeld 3: Themadag Stalking: Word jij ook niet losgelaten?  

 

Hier is de band een probleem geworden. 

Behalve in relaties kan loslaten ook in een arbeidsverhouding een rol spelen. 

Zo in het voorbeeld:  
                                                 
9 Misschien is hier de term neosemie beter. 
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Je stimuleert creativiteit door als leidinggevende je mensen los te laten. 

 

Van deze betekenis gaan we naar de betekenis die in de Van Dale 1976 door 

een overgave aan God verklaard wordt. Nu de religie op zijn retour is 

wordt dit het terrein van de psychologische hulpverlening: rituelen helpen 

om een overledene geleidelijk los te laten. Ook hier verbreekt NP1 een band 

met NP2. Maar wat er losgelaten wordt kunnen ook gevoelens zijn en dan is 

loslaten een favoriet woord uit de meditatiewereld.  

Voorbeelden: 
 

Je bent hier om je woede los te laten , want je wilt vrij zijn. 

Schuld en verdriet wordt losgelaten; de ziel gaat naar het licht. 

Oud zeer eindelijk losgelaten. 

 

Maar er zijn ook andere conteksten, zoals in de aansporing van de 

beweging voor ‘animalfreedom’: 
 

Het is beter om de gehechtheid aan dieren los te laten. 

 

Groep 9:  

In een aantal voorbeelden is de betekenis afzien van, opgeven dominerend. 

Hierbij gaat het om een vorm van abstract bezit.  
 

Je hebt Christenen die het nog in naam zijn maar de doctrine hebben losgelaten. 

Kwantitatieve sturing is daarbij losgelaten. 

RTL 4 heeft stempel van familiezender losgelaten. 

Is dat criterium nu losgelaten: Waarom is dat losgelaten: Moeten leerlingen in plaats 

daarvan nu tot de zwakste 10% lezers of spellers behoren? 

5 redenen om het geld los te laten en te concentreren op plezier in het werk. 

Manager moet ego loslaten 

 

Het kan ook gaan om politieke doelen: 
 

GS Zuid-Holland laten optie Hoekse Waard niet los.  

Werkgevers laten concurrentiebeding niet los. 

Volgens Halsema worden eerder gepresenteerde milieudoelen losgelaten in de 

dinsdag gepresenteerde begroting. 

 

Politieke doelen maken deel uit van het politieke kapitaal van een partij. Zie 

ook het begrip ‘kroonjuwelen’ om dit verband tussen politieke doelen en 

bezit te rechtvaardigen. 

 

Groep 10: 

Er is één voorbeeld van het verklappen van een geheim: 
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Een volgende beller liet los dat zijn opdrachtgever www.chanceonline.nl is. 

 

In dit geval is loslaten dat S een constructie die nog niet in dit verhaal is 

voorgekomen. In eem voorbeeld van de tweede soort Google-onderzoek zal 

het nagevraagd worden. Wat er losgelaten wordt is uiteraard informatie, 

dus een abstracte vorm van bezit.  

 

Groep 11: 

Als NP1 een gebeurtenis is, dan kan die je in de greep houden (metafoor 

van een dier). Bijvoorbeeld in: 
 

De oorlog heeft me nooit meer losgelaten. 

Hoe is het te verklaren dat dit proces u nooit heeft losgelaten.  

 

Groep 12: 

Er is nog een concreet type loslaten. Dat betreft schakelaars, knoppen, 

hefbomen en dergelijke. Zolang je de schakelaar vasthoudt houd je controle 

over het proces dat erdoor geregeld wordt; bij loslaten laat je het proces zijn 

gang gaan. 

Dit geval is aanwezig in alle situaties waarin je een instrument 

beheerst door aanraking. Het omgekeerde is ook mogelijk: door ergens op 

te drukken beheerst men een proces. Dit is het geval bij de orgeltechniek: 
 

Maar wanneer moet een noot nu losgelaten worden, of, met andere woorden, 

hoelang duurt nu een noot? 

 

Een andere functie van het loslaten treedt op bij het schaakspel. Loslaten 

van een stuk betekent dat de zet een feit is (dat dus bij wijze van spreken de 

hond van de lijn is). Maar niet altijd; dat hangt af van de regels van het spel: 
 

Wanneer de hand van de speler de koning heeft losgelaten, is de zet nog niet gedaan. 

 

De hond blijft nog onder controle. 

 

 

Groep 13: 

Een heel nieuw scenario voor loslaten treedt op bij het zogenaamde Book 

Crossing.  Volgens Wikipedia is dit ‘een initiatief van en voor enthousiaste 

lezers van over de hele wereld. Ze laten boeken ‘in het wild’ achter, zodat 

anderen ze kunnen lezen. Het is bedacht door ene Ron Hornbaker in maart 

2001. De Engelse tekst in Wikipedia is: the practice of leaving a book in a public 

place to be picked up and read by others, who then do likewise. Maar de 

http://www.chanceonline.nl/
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technische term is ‘release’: To release a book means that a member will pass the 

book on to a friend or fellow member or leave the book in a public place for anyone 

passing by to find. Aangezien de tekst van Wikipedia in verschillende talen 

vertaald is kunnen we hier de creatie van nieuwe termen voor een 

gedefinieerd begrip bestuderen.10 De Italiaanse versie van release is rilasciare 

(een morfologische leenvertaling dus), de Nederlandse is loslaten, waardoor 

opnieuw aangetoond wordt dat loslaten functioneert als een soort 

standaardvertaling van release (zoals ook het geval was bij de uitgekomen 

computerproducten). Documentatie bij Google: 
 

Hier nog een lijst met het aantal BookCrossers naar hoeveelheid van geregistreerde 

en losgelaten boeken. 

Ze vertelt over een boek dat ze in Arnhem had losgelaten. 

 

Boeken zijn in deze metafoor gelijk aan dieren die uitgezet worden; dat 

blijkt ook uit het ideologische motief dat een boek bevrijd moet worden uit 

de stoffige bibliotheek waar het nooit ingekeken wordt en in vrijheid 

gesteld zodat iedereen het kan lezen.11  

 

Interpretatie van de  gevonden voorbeelden12 

De 122 voorbeelden zijn allemaal unieke situaties, in Herskovits’ termen 

situation-tokens. Als ik ze wil interpreteren herken ik ze als situation-types. 

Bijvoorbeeld in groep 2: voorbeeld 1: hond laat voorwerp uit zijn bek 

vallen; voorbeeld 2: roofdier bijt niet door, maar doet zijn bek open zodat 

zijn prooi (een mens) kan ontsnappen; hetzelfde situation-type voor 

voorbeeld 3; idem voor de haai in voorbeeld 4, maar nu onder water. In 

voorbeeld 6 had de teek zich in het lichaam van iemand vastgebeten; door 

het water is hij gedwongen zijn kaken te laten verslappen. In voorbeeld 5 

heeft de vader zijn dochtertje in zijn macht, maar door een trap in zijn buik 

moet hij haar laten gaan. 

De talige weergave van de situation-tokens is onvolmaakt; lang niet 

alle details zijn in de tekst aanwezig. Dat het voorval met de haai aan het 

strand bij Brisbane plaatsvond, meen ik me te herinneren van de 
                                                 
10 Wikipedia is een machtig instrument voor motivatieonderzoek bij neologismen. De 

Duitse term blijkt auswildern te zijn, dus ook het woord dat gebruikt wordt voor 

dierentuindieren. 
11 Als taalonderzoeker constateer ik hier een interessante betekenisuitbreiding binnen een 

nieuw gecreëerd scenario; als taalgebruiker uit de tijd van voor het 

wegwerpconsumentisme kan ik een lichte ironie niet onderdrukken. 
12 Dat betekent dat ik selectief te werk ben gegaan bij het verzamelen van voorbeelden. Dit 

is noodzakelijk bij het gebruiken van Google-materiaal, waarin sommige voorbeelden tot 

in den treure herhaald worden.  
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nieuwsberichten; dat feit neem ik mee in het beeld dat ik me voorstel. Bij 

het superroofdier stel ik me een tijger voor, of misschien alleen maar een 

grote bek, met of zonder strepen. Hoe oud de vader is, of hij kalend is of 

een bril draagt, in welke staat van ontkleding hij zich bevindt zijn allemaal 

details uit mijn actieve fantasie, waardoor ik het situation-type weer omzet 

in een situation-token, nu van mijn eigen makelij en misschien wel ver 

verwijderd van de oorspronkelijke situatie die in de tekst verwoord werd. 

De communicatie verloopt via het situation-type.  

Abstraherend verander ik het situation-type in een use-type. Hierbij 

laat ik de aard van de beesten achterwege, zelfs de vader is hier niet 

metaforisch als beest aanwezig, maar alleen als agressor met een prooi, de 

agressie kan zelfs positief zijn (bij het africhten van de hond); het invariante 

is hier alleen dat NP1 NP2 in de greep heeft en die greep loslaat vanwege 

een externe actie; stem van de baas, dreiging van een buitenstaander of 

agressie van de ander (water of trap in de buik). Het is niet van te voren 

uitgemaakt hoever de abstractie moet gaan; wat mij hier gedreven heeft is 

de behoefte om alle voorbeelden te kunnen rubriceren in zo min mogelijk 

use-types. Maar die use-types zijn  nog allemaal gebaseerd op situaties: 

iedere use-type is een manier om op enigerlei niveau de situatie te 

interpreteren.  

De volgende stap is het onderbrengen van de use-types in een 

theoretisch kader. Dat kader bestaat uit een beperkt aantal axiomatische 

begrippen, in ons geval Jackendoff-achtige predicaten als LET en GO, het 

predicaat ‘beheersen’ (domineren) en een aantal actanten, met vaste rollen 

en een globale indeling via categorieën als levend/levenloos of 

concreet/abstract. 

Met deze elementen worden welgevormde formules gemaakt en de 

taak van de semanticus is nu deze formules te laten samenvallen (to match 

them) met de gevonden use-types. Indien alle use-types onder dezelfde 

formule vallen, des te beter, maar als dat niet kan, dan ontstaat er een 

verzameling deelbetekenissen, waartussen in principe een onderlinge 

relatie bestaat; als die er niet is hebben we te maken met homonymie.  

Wat we hier dan doen is een empirische verificatie van genoemde 

theoretische constructies: alle gevonden use-types moeten in de gekozen 

deelbetekenissen gepast worden; lukt dat niet, dan moet het theoretische 

model van de betekenis van loslaten herzien worden. 

 

Tweetalige woordenboeken 

De tweetalige woordenboeken van Van Dale zijn geheel en al geënt op de 

HvD en zijn voorganger (VD76). Dat geldt zowel voor de betekenissen die 

worden onderscheiden als voor de standaardvoorbeelden. In deze 



107 

paragraaf wil ik op informele wijze nagaan wat de relatie is tussen de 

beschikbare kennis en het werkelijke taalgebruik, zoals dat af te leiden is uit 

het kleine corpus van 122 voorbeelden. De tussenstap via de tweetalige 

woordenboeken dient om de informatie van de HvD te verhelderen; pas als 

je weet wat de woordenboeken met 'de driften' hebben gedaan wordt 

helemaal duidelijk wat de bedoeling van dat voorbeeld is. Maar tegelijk zal 

worden aangetoond dat de woordenboekenkennis maar een klein gedeelte 

van het werkelijke gebruik omvat. 

De zes betekenissen die de woordenboeken onderscheiden worden 

herkend aan de hand van de synoniemen. Deze synoniemen vormen een 

reductie van de informatie uit het eentalige woordenboek: waar in HvD de 

betekenis omschreven wordt als 'niet vasthouden, vrijlaten' volstaan de 

tweetalige Van Dales met 'vrijlaten'.13 Ik zal de betekenissen aanduiden met 

de symbolen Intr, Tr1, Tr2, Tr3, Tr4, en Tr5, waarbij Intr staat voor 

onovergankelijk (intransitief) en Tr voor overgankelijk (transitief). De Van 

Dale woordenboeken gebruiken de Nederlandse terminologie. De lijst is: 

De standaardvoorbeelden zijn de volgende: 
 

Intr zolen, behang, lijm laat los 

Tr1 gevangenen loslaten; honden loslaten (ook op demonstranten) 

Tr2 niets loslaten over het programma; (een geheim loslaten) 

Tr3 je zus loslaten; die gedachte laat me niet los 

Tr4 de oude man loslaten; de traditie loslaten 

Tr5 driften loslaten 

 

Vergelijking met het corpusmateriaal geeft aanleiding tot het volgende 

commentaar: 

Ad Intr: De intransitieve betekenis is goed aanwezig; de voorbeelden 

zijn redelijk centraal. Bij de genoemde voorbeelden kan ook nog de schil van 

een vrucht (FvD: perzik) laat los gevoegd worden. De equivalenten zijn: EvD 

come off, peel off; FvD se détacher, IvD staccarsi, DvD abgehen, sich lösen, sich 

ablösen, sich loslösen.14  Deze betekenis komt geheel overeen met de 

voorbeelden van Groep 6. 

Ad Tr1: Het standaardvoorbeeld van loslaten1 is gevangenen loslaten. 

Dit correspondeert met Groep 4. Het scenario met de gevangenen is het 
                                                 
13 Ik heb gekeken naar de woordenboeken Nederlands-Engels (EvD), Nederlands-Frans 

(FvD), Nederlands-Duits (DvD) en Nederlands-Italiaans (IvD). Het patroon van de eerste 

drie is volkomen identiek, afgezien van enkele verschillen in de voorbeeldzinnen, de IvD is 

een bewerkte versie.  
14 Ik heb alleen de vetgedrukte betekenisequivalenten opgenomen. Bij Van Dale wordt 

(behalve in de IvD) ook een aantal synoniemen opgenomen, die na een dubbele pijl 

vermeld worden en cursief gedrukt zijn; die vertalingen beschouw ik eerder als hints voor 

het weergeven van specifieke voorbeelden dan als betekenisequivalenten. 
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meest zichtbare in de woordenboeken. Een ander scenario dat we kunnen 

onderscheiden is dat van de honden. Hierbij wordt geen onderscheid 

gemaakt tussen het scenario van de honden die uitgelaten worden 

(unleashed) en dat van de honden die op demonstranten losgelaten worden 

(set at/upon the demonstrators).Toch lijkt me dat essentieel, al was het alleen 

maar om syntactische redenen. Dit laatste scenario komt overeen met Groep 

5. Het complex van de groepen 1 tot en met 3 ontbreekt geheel, als we even 

de aangelijnde hond buiten beschouwing laten. De equivalenten zijn EvD 

release, FvD libérer, IvD (ri)lasciare, liberare, DvD loslassen.  

Ad Tr2: Het gegeven voorbeeld is een instantie van de betrekkelijk 

marginale betekenis informatie loslaten, die in Groep 10 behandeld wordt, 

maar met een zeer diffuus syntactisch patroon. De equivalenten zijn: EvD 

reveal, FvD trahir (met révéler bij de synoniemen), IvD rivelare en svelare, Dvd 

herausrücken.  

Ad Tr3: Onder deze rubriek (met rust laten) verbergen zich twee 

duidelijk verschillende betekenissen, namelijk Persoon laat persoon los en 

Gebeurtenis laat persoon (niet) los. Het standaardvoorbeeld van de eerste is 

helaas dat van 'je zus', dat niet erg representatief is.15 Deze betekenis valt 

onder Groep 8, die echter vrij heterogeen is en dus nog verder uitgesplitst 

zal moeten worden. In het tweede type wordt probleem of gedachte gebruikt. 

Dit type komt overeen met Groep 11. De equivalenten zijn: EvD let go, FvD 

laisser tranquille, IvD dare tregua, DvD loslassen, gehen lassen. 

Ad Tr4: Ook hier gaat het om twee onderscheiden betekenissen: 

Persoon laat persoon los, en Persoon laat abstract bezit los. Het eerste type, 

waarvan het standaardvoorbeeld is de oude man loslaten, hoort eigenlijk tot 

Groep 8 (zie Tr3); het andere heeft een traditie loslaten als 

standaardvoorbeeld, en valt daardoor onder Groep 9. Maar de meeste 

voorbeelden van Groep 9 blijven in de woordenboeken onderbelicht. De 

equivalenten zijn: EvD let go, give up, FvD abandonner, IvD mettere da parte, 

abbandonare, DvD aufgeben. 

Ad Tr5: Dit is het geval van de 'driften' van Conscience. De 

woordenboeken weten niet goed wat ze ermee aan moeten: passions in de 

EvD, instincts in de FvD en Triebe in de DvD. Niemand zou verbaasd zijn 

geweest als de Franse en de Engelse equivalenten omgekeerd waren. De 

definitie: toelaten dat iets in beweging komt, is onhandig; hij ziet eruit als een 

verbalisatie van een Jackendoff-formule. Er zijn geen voorbeelden in ons 

corpus, en ook het opvragen via Google van de combinatie 'driften loslaten' 
                                                 
15 Controle bij Google leverde praktisch geen voorbeelden op, maar wel een heleboel 

voorbeelden met 'Jezus loslaten', dat kennelijk centraler staat in deze betekenis.  
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levert geen resultaat op.16 Het IvD laat deze betekenis weg, en dat is mijns 

inziens het beste wat ook wij kunnen doen. 

 

Hoe volledig zijn de woordenboeken? 

In de vorige paragraaf heb ik laten zien welke groepen uit het corpus 

gedekt worden door de betekenissen van de woordenboeken. Om te zien 

wat er ontbreekt moeten we de omgekeerde operatie uitvoeren, namelijk 

uitgaan van de gepostuleerde groepen en zien in hoeverre ze 

vertegenwoordigd zijn.  

Groep 1, 2 en 3: Behalve in het geval van de hond die van de lijn gedaan 

wordt zijn deze groepen, die toch behoorlijk frequent zijn, totaal 

onzichtbaar. In het overzicht dat ik aan het einde van deze paragraaf zal 

maken, zal ik deze groepen daarom als ongedekt beschouwen. Overigens 

zijn de equivalenten van de EvD (unleash) en de IvD (sguinzagliare, afgeleid 

van guinzaglio 'hondelijn') niet geschikt voor andere voorbeelden van deze 

groepen. 

Groep 4: De betekenis 'de honden loslaten op de menigte' is aanwezig; de 

beide metaforen (een nieuw product loslaten op het publiek en technieken 

loslaten op een product) zijn totaal afwezig (wat begrijpelijk is vanwege het 

recente gebruik). De groep is dus voor een derde vertegenwoordigd.  

Groep 5 (de gevangenen loslaten) is aanwezig. 

Groep 6: De intransitieve betekenis is goed aanwezig. 

Groep 7 ontbreekt, maar losgelaten voor losgeslagen is een recente 

ontwikkeling. 

Groep 8: Zowel het voorbeeld met 'je zus' als dat met 'de oude man' is 

marginaal. De huidige voorbeelden, waarvan we genoemd hebben: de 

problemen bij het verbreken van een relatie, arbeidsverhoudingen, 

gevoelens bij het overlijden van een geliefd persoon en rituelen inzake 

ongewenste gevoelens worden niet genoemd. Als we de wel genoemde 

scenario's op één lijn stellen met de niet-genoemde, dan is het resultaat dat 

twee van de zes scenario's aanwezig zijn, dus opnieuw een derde van de 

betekenis. Maar bovendien kunnen we constateren dat de vertalingen, 

bijvoorbeeld abandonner/ abbandonare, te zwak zijn: er moet veel actiever 

gewerkt worden. Opgemerkt moet worden dat deze groep erg belangrijk 

aan het worden is. Een klein derzoekje op Google naar loslaten (13.09.09) 

onthult dat deze betekenis een bron is voor allerlei poëtische ontboe-

zemingen; er staan tientallen gedichten online, die de titel loslaten hebben. 

De favoriete scenario's zijn hier allereerst verbroken liefdes en overleden 
                                                 
16 Het enige gevonden citaat: De afgelopen maanden kon je je creatieve driften loslaten op een 

aantal bekende Nederlandstalige gedichten  behoort tot de uitbreidingen van Groep 4, zie het 

voorbeeld met het gefotografeerde bruggetje.  
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geliefden, verder ook kinderen die zich aan de ouderlijke controle ont-

trekken. 

Groep 9: De traditie loslaten is het enige voorbeeld dat geciteerd wordt; in 

het corpus waren talloze andere scenario's aanwezig, die allemaal een vorm 

van abstract of politiek bezit aanduiden. Met wat goede wil kunnen we ook 

hier stellen dat een derde van de mogelijkheden in de woordenboeken 

vertegenwoordigd is. 

Groep 10, het verklappen van een geheim, is in principe aanwezig, maar de 

syntactische patronen vertonen meer variatie dan voorzien is. Laten we 

zeggen dat deze groep voor tweederde is vertegenwoordigd. 

Groep 11 is in principe vertegenwoordigd, zij het dan dat de voorbeelden 

uit het corpus (de oorlog en een – juridisch – proces) minder vaag zijn dan 

het probleem en de gedachte uit de voorbeelden. 

Groep 12, het loslaten van iets wat ingedrukt of aangeraakt was, ontbreekt 

totaal. Dit kan niet komen vanwege het recente karakter van de 

voorbeelden, want zo jong zijn de meeste niet.  

Groep 13: Het recente gebruik van het Book Crossing is uiteraard niet 

voorzien. 

Als we deze gegevens bij elkaar optellen, dan komen we tot het 

volgende resultaat. Groep 5, 6 en in principe 11 zijn in de woordenboeken 

aanwezig. Groep 4, 8 en 9 zijn voor een derde vertegenwoordigd en groep 

10 voor tweederde. Totaal vier tweederde op de dertien. De conclusie kan 

alleen maar zijn dat de woordenboeken geen adequaat beeld van de 

betekenis van loslaten geven. 

 

Morfologie 

Loslaten is een samengesteld woord, dat wil zeggen een woord 

geconstrueerd op twee basiswoorden (los en laten), waarvan de ideale 

betekenis de resultante is van de betekenis van de bestanddelen. Deze 

ideale betekenis (ook structurele of componentiële betekenis) is de 

betekenis die uitsluitend voortvloeit uit de woordvormingsregel, hier:  
 

[A + V]V 

 

Hij vormt een basis voor allerlei afgeleide betekenissen en is dan een 

beginknoop van het netwerk van betekenissen. Dit is een theoretisch 

verhaal, dat op enkele manieren gevarieerd moet worden. 

In de eerste plaats is een samenstelling een nieuw woord, dat op een 

gegeven moment in een gegeven contekst gevormd wordt om een inhoud 

te verwoorden waaraan op dat moment behoefte is. Deze contekst kleurt de 

betekenis al. Ten tweede wordt bij polyseme basiswoorden slechts één 

betekenis van de basiswoorden geactiveerd. Dat geldt voor beide 
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samenstellende delen, in ons voorbeeld dus voor laten en voor los. Het kan 

zijn dat hetzelfde woord ook nog gevormd wordt uit een andere betekenis 

van een of meer samenstellende delen. Als laten = x en y = los, dan kunnen 

we naast x1y ook x2y krijgen. In dat geval bestaat er alleen maar een direct 

semantisch verband tussen x1 en x2, niet tussen de nieuwe woorden. Deze 

vormen daardoor aparte lemma’s (ik zal straks laten zien dat dit geldt voor 

de transitieve en de intransitieve betekenis van loslaten). De structurele 

betekenis kan vervolgens gerealiseerd worden als werkelijke betekenis. Er 

zijn dan een of meer situatie-types, die als prototype van de betekenis 

kunnen gelden. Naar analogie kunnen dan meer situatie-types van deze 

betekenis gevormd worden; de extensie van de betekenis verbreedt zich en 

er vormt zich een use-type, dat een abstrahering is van een aantal verwante 

situation-types. Wordt een bepaalde extensie productief, dan ontstaat er een 

nieuw use-type. Het is niet altijd eenvoudig om nieuwe use-types te 

herkennen; achteraf hebben we criteria als woordafleidingen of 

metaforische betekenissen die alleen op dit nieuwe use-type kunnen slaan 

en niet op het oorspronkelijke. Ook ‘lexical splits’ in contrastieve zin (één 

woord in taal 1 komt overeen met twee woorden in taal 2) vormen 

aanwijzingen dat er verschillende use-types zijn, hetgeen nog versterkt 

wordt als dezelfde lexical split in meer talen voorkomt. Binnen een be-

paalde taal hebben use-types namen, dat wil zeggen een woord of 

combinatie van woorden waardoor ze in de afzonderlijke talen worden 

weergegeven.17 Met één use-type kunnen meer namen verbonden zijn: dat 

is partiële synonymie. Die bestaat bijvoorbeeld tussen (gevangenen) loslaten 

en vrijlaten.  

 

De oorspronkelijke theorie van Jackendoff 

Hoofdstuk 4 van deze bundel was geschreven in het kader van de 

semantische theorie van Jackendoff 1976. Ik zal deze kort weergeven 

alvorens de latere uitbreidingen te behandelen. Jackendoff neemt vijf 

axiomatische predicaten aan, die een hoofdbestanddeel vormen van veel 

predicaten in iedere taal. Predicaten hebben een vast aantal argumenten; de 

argumenten van een bepaald predicaat definiëren 'thematische' relaties. De 

axiomatische relaties worden hieronder opgesomd: 
 

           GO (x, y, z) 

STAY (x, y) 

BE (x, y) 

CAUSE (x, e), waarin e = GO, STAY, BE, zoals in het voorbeeld CAUSE(x, GO (y, z, w)) 

LET (x, e), waarin e = GO, STAY, BE, zoals in het voorbeeld CAUSE(x, GO (y, z, w)) 

                                                 
17 Use-types zijn dus concepten op een bepaald niveau van abstractie. Het zijn die 

concepten die namen hebben. 
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Het predicaat GO geeft beweging aan en heeft x als Thema, y als Herkomst 

(Source), z als Bestemming (Destination). STAY geeft een duratieve toestand 

aan, en heeft x als Thema en y als Plaats (in het Engels Location). BE geeft een 

niet-duratieve toestand aan, met dezelfde twee argumenten. CAUSE geeft 

een causatief predicaat aan dat x als causatieve Agens heeft en e als 

Gebeurtenis. LET geeft een permissief predicaat aan, dat x als permissieve 

Agens heeft en e als Gebeurtenis. Deze gebeurtenissen zijn aparte 

predicaten, zodat CAUSE en LET de predicaten GO, BE of STAY kunnen 

bevatten. 

De formule om de predicaten weer te geven is bijvoorbeeld GO (x, y, z), 

waarin x, y en z variabelen zijn, die in een concrete zin geïnterpreteerd 

worden via de projectieregel Argumentsubstitutie. Deze regel vervangt de 

variabelen door constanten die concreet materiaal bevatten dat in de zin 

aanwezig is. In de volgende twee voorbeelden vinden we formules die met 

zinnen corresponderen en niet met lexicale items zoals hierboven: 
 

De trein rijdt van Milaan naar Napels 

      GO (DE TREIN, MILAAN, NAPELS)  

Ik ga van Milaan naar Napels 

      CAUSE IK, GO (IK, MILAAN, NAPELS)) 

 

In deze formules verwijzen de termen in klein kapitaal (TREIN, MILAAN, 

NAPELS) naar hier niet nader geanalyseerde semantische representaties. 

 

Facultatieve valenties en incorporatie 

Niet alle variabelen worden vervangen met behulp van lexicale items die 

aanwezig zijn in de syntactische structuur. Zie voorbeeld 15). 
 

Ik ga naar Napels 

 CAUSE(IK, GO (IK, y, NAPELS)) 

 

In deze zin ontbreekt de Herkomst. Op het syntactische vlak hebben we 

slechts twee nominale constituenten, wat op het semantische vlak betekent 

dat een van de argumenten niet gespecificeerd wordt. De formule bevat 

daarom een y in plaats van een NP.  

Een ander belangrijk verschijnsel is incorporatie, die geïllustreerd 

wordt in de volgende Italiaanse zinnen: 
 

L'astronave va alla luna ‘het ruimteschip gaat naar de maan’ 

 GO (L'ASTRONAVE, y, LA LUNA) 

L'astronave alluna ‘± het ruimteschip doet een maanlanding (lett. ‘maanlandt’)’ 
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GO (L'ASTRONAVE, y, LA LUNA)18 

 

De beide zinnen hebben dezelfde semantische representatie (afgezien van 

het feit dat het punt van aankomst in het tweede voorbeeld meer nadruk 

krijgt). Maar terwijl in het eerste voorbeeld de bestemming, LA LUNA, een 

van de mogelijke invullingen van de variabele z is, zien we in het tweede 

voorbeeld geen keuzemogelijkheid: het lexicale item zelf specificeert dat LA 

LUNA als bestemming bedoeld wordt. Het verschil op het vlak van de 

lexicale items wordt als volgt aangegeven: 
 

va = GO (x, y, z) 

alluna = GO(x, y. LA LUNA) 

 

Terwijl in va alle thematische relaties voor andare variabelen zijn, vervangt 

in alluna de constante LA LUNA voor allunare de variabele in het lexicale item 

zelf, dus niet in de zin waarin het werkwoord voorkomt.   

De axiomatische predicaten kunnen verder nog verbonden worden 

met een serie modificatoren, die er de betekenis van beperken: dit 

verschijnsel kan ook syntactisch weergegeven worden, bijvoorbeeld met 

bijwoorden van wijze. Zo is rennen ‘zich snel voortbewegen’, een definitie 

waarin snel de manier van bewegen nader bepaalt (of 'modificeert', om de 

term van de Engelse grammatica te gebruiken). We geven deze 

modificatoren weer als semantische kenmerken die toegevoegd worden aan 

het axiomatische predicaat, vergelijk het volgende voorbeeld, waarin SNEL 

een semantisch kenmerk is dat hier niet nader geanalyseerd wordt.  
 

GO (x, y, z)  

SNEL  

 

Sommige van deze modificerende kenmerken hebben tot doel de aard van 

de beweging of de toestand te wijzigen: dat zijn de zogenaamde locatieve 

modi. Hieronder geef ik voorbeelden van vier locatieve modi: de 

positionale modus (met het symbool Posit), de possessieve modus (met het 

symbool Poss), de Identificerende modus (symbool Ident) en de 

circumstantiële modus (symbool Circ). De locatieve modi kunnen opgevat 

worden als modificatoren van het axiomatische predicaat, net als SNEL. De 

hier gebruikte notatie is een vereenvoudiging om ruimte te besparen. 
 

GOposit: de trein rijdt van Milaan naar Napels 

         GOPOSIT (DE TREIN, MILAAN, NAPELS) 

GOposs: de erfenis gaat naar de oudste zoon 

                                                 
18 In deze voorbeelden laat ik het verschil in aspect buiten beschouwing. 
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     GOposs (DE ERFENIS, y, DE OUDSTE ZOON) 

GOident: het bedrijf gaat van kwaad tot erger 

     GOident (HET BEDRIJF, KWAAD, ERGER) 

GOcirc: het kind begint te huilen 

               GOcirc (HET KIND, y, HET KIND HUILT) 

 

Hieronder geef ik een voorbeeld van een lexical item, waaruit blijkt welke 

informatie in het lexicon aanwezig moet zijn. Het is het lexical item voor het 

werkwoord krijgen. 
 

   krijgen 

    /kr j /     (1) 

    + V, [ + sterk]     (2) 

    [ + NP1 ----- NP2 van NP3]     (3) 

    GOposs (NP2, NP3, NP1)    (4) 

 

De vier regels staan respectievelijk voor (1) fonologische informatie, (2) 

morfologische informatie en syntactische categorie, (3) syntactisch 

selectiekader en (4) semantische weergave. Hier zien we bijvoorbeeld dat 

het werkwoord krijgen in zijn syntactische constructie drie constituenten 

heeft, te identificeren als NP1 voor het onderwerp, NP2 voor het meewerkend 

voorwerp en NP3 voor de constituent die geregeerd wordt door van. De 

semantische weergave geeft aan dat het een werkwoord van possessieve 

beweging betreft (dat wil zeggen overdracht van bezit), dat het lijdend 

voorwerp van de syntactische constructie als Thema heeft, de bepaling van 

van als Herkomst en het onderwerp van de zin als Bestemming. Wanneer 

de syntactische structuur gegeven is, maken de indices het mogelijk de 

verschillende thematische relaties die voorkomen in een zin met krijgen te 

identificeren. 

 

Veranderingen in het model van Jackendoff 

Het betrekkelijk eenvoudige model van Jackendoff 1975/76 is geleidelijk 

vervangen door een verfijnder model. Ik zal hier de voornaamste 

veranderingen behandelen voor zover ze voor ons onderwerp van belang 

zijn. Ik rubriceer ze in vijf soorten: 

1) De ontologische status van ‘plaats’ 

2) De axiomatische predicaten 

3) Herziening van het begrip ‘agent’ (the action tier) 

4) Aspect-elementen (the temporal tier) 

5) De relatie tussen syntaxis en semantiek 

 

 



115 

De ontologische status van 'plaats' 

De aangeboren regels voor begripsvorming (conceptual structure) bevatten 

onder meer een vocabulaire van axiomatische begripscategorieën (de 

zogenaamde ‘semantische woordsoorten’, dat wil zeggen de semantische 

parallellen van wat in de syntaxis woordsoorten heet). Hieronder vallen 

Ding (of Voorwerp), Gebeurtenis, Toestand, Handeling, Plaats, Pad, 

Eigenschap en Hoeveelheid. Deze categorieën komen in de plaats van de 

categorieën uit de traditionele logica (Entiteiten en Predicaten) (Jackendoff 

1990, p. 43). 

Verschillende van deze begrippen hebben een interne structuur, die ze 

met elkaar in verband kan brengen. Deze structuur wordt beregeld door 

formatieregels; in deze paragraaf worden regels gegeven voor PLACE en 

PATH, in de volgende paragraaf geven we regels voor EVENT en STATE (ik 

geef in het vervolg de Engelse termen).  

 
Regel 1: PLACE  [Place PLACE-FUNCTION (THING)] 

 

Italiaans voorbeeld: all’aeroporto (op het vliegveld) is een PLACE, l’aeroporto is 

een THING. De PLACE-FUNCTION die de relatie tussen het THING het vliegveld 

en de PLACE op het vliegveld weergeeft is AT. Als symbool voor deze functie 

wordt een geïdealiseerd Engels voorzetsel van plaats gekozen, om twee 

redenen: 1) Jackendoff en zijn lezers zijn Engelstalig en kunnen zich 

daardoor gemakkelijk iets voorstellen bij AT, wat niet het geval zou zijn als 

de theorie had gekozen voor bijvoorbeeld PO (zie het Russisch); 2) Het 

Engelse voorzetsel at vertegenwoordigt bij uitstek een basisplaatsfunctie, 

namelijk ‘samenvallend met een punt’. Een Italiaanse linguîst zou moeite-

loos het symbool A hebben kunnen kiezen, een Nederlander zou in de 

problemen komen omdat er in het Nederlands geen standaardvoorzetsel is 

dat deze waarde weergeeft. 

Natuurlijk zijn er ook PLACE-FUNCTIONs denkbaar die in het Engels 

geen modelvoorzetsel hebben; verdere uitbouw van de theorie zal daarom 

moeten werken met geometrische begrippen in plaats van met Engelse 

voorzetsels (zie hiervoor Herskovits 1986). 
 

Regel 2: PATH  [PATH {TO/FROM/TOWARD/AWAY FROM/ VIA} ({THING/PLACE}] 

 

In deze formule worden een aantal PATH-FUNCTIONS opgesomd (de term 

PATH-FUNCTION wordt hier overigens niet genoemd). Het argument van 

deze functie wordt opgegeven als een keuze tussen THING en PLACE, om het 

verschil te verantwoorden tussen Het vliegtuig vertrok van Schiphol en De 

trein vertrok van onder Schiphol. Dit is een misvatting: ook in het eerste 

zinnetje kun je alleen maar van een plaats genaamd Schiphol vertrekken. 
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Meetkundig zijn de paden natuurlijk het best voor te stellen door vectoren 

in relatie tot een punt. 

Het effect is dat het predicaat GO (THEME, SOURCE, GOAL) vervangen 

wordt door GO, THING, (PATH) waarbij PATH herschreven wordt als {FROM 

(PLACE)/TO (PLACE)} 

 

De axiomatische predicaten 

In het oorspronkelijke systeem van Jackendoff werden vijf predicaten 

opgevoerd: GO, BE, STAY, CAUSE en LET. In Jackendoff 1983, pp. 170-174 

wordt de groep Verbs of Spatial Location and Motion uitgebreid met de 

axiomatische predicaten GOExt en ORIENT. In de laatste versie van de theorie 

(Jackendoff 1990) wordt GOExt geherformuleerd als EXT.  

Dit zijn variaties van het oorspronkelijke GO, dat concrete beweging 

aangeeft: In EXT  is niet een object, maar een weg de NP1, zoals in: 
 

De A1 loopt van Amsterdam naar Oldenzaal 

 

In ORIENT gaat het om de richting waarheen NP1 wijst: typische vertegen-

woordigers van NP1 zijn wegwijzers of raketafweersystemen. 

De nieuwe axiomatische predicaten geven Toestanden (States) weer; 

we krijgen dus de volgende formatieregels voor ruimtelijke predicaten: 

Een EVENT kan worden herschreven als 
 

[Event GO ([Thing x], [Path y])]  

of [Event STAY ([Thing x], [Place y])] 

 

en een STATE kan worden herschreven als een van de volgende drie 

complexe predicaten: 
 

 [State BE ([Thing x], [Place y])] 

 [State ORIENT ([Thing x], [Path y])] 

 [State GOExt ([Thing x], [Path y])] 

 

In Jackendoff 1983, pp. 174-179 worden de causatieve predicaten 

toegevoegd aan de bovengenoemde vijf herschrijvingen van EVENT. In deze 

predicaten worden een of twee Event-predicaten gekozen als argumenten 

van EVENT. Het argument x kan een TIHNG of een EVENT zijn; het argument y 

moet een EVENT zijn. 

We krijgen dus: 

 

  [Event CAUSE )[Thing x], [Event y])] 

  [Event CAUSE )[Event x], [Event y])] 

 [Event LET)[Thing x], [Event y])] 
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  [Event LET)[Event x], [Event y])] 

 

Herziening van het begrip Agens (the action tier19) 

De meerduidigheid van het begrip Agens is een oud probleem in de 

semantiek. Om dat op te lossen heeft Jackendoff een idee toegepast dat uit 

de fonologie komt, namelijk de aanname dat de informatie in verschillende 

parallelle lagen voorkomt, die elk hun eigen wetmatigheden hebben; 

bijvoorbeeld een intonatielaag, die bovenop de lettergrepenlaag komt te 

liggen. Jackendoff neemt naast de thematische laag, waarin de 

bovengenoemde structuren hun plaats hebben, een handelingslaag (action 

tier) aan, waarin de begrippen Agens en Patiens een rol spelen. In die laag 

nemen we een predicaat AFF (afkorting van to affect) aan, dat twee 

argumenten heeft: ACTOR en PATIENT. In dit predicaat is ACTOR degene die 

of datgene wat handelt, de PATIENT diegene die of datgene wat de 

handeling ondergaat. In De jongen slaat de hond is de jongen Theme en de hond 

Goal in de thematische laag (waarin we een GO-predicaat hebben met de x 

als Thing en de y als eindpunt van een Path), maar de jongen is Actor en de 

hond Patient in de handelingslaag. In De jongen gooit de bal is de jongen 

Source (beginpunt van het Path) en de bal Theme in de thematische laag, 

terwijl opnieuw de jongen Actor is en de bal Patient. 

Beide argumenten kunnen aanwezig zijn, een van beide kan 

ontbreken, of kan wel aanwezig zijn, maar niet zijn ingevuld. Dit geeft vijf 

mogelijkheden, die ik hier zal uitwerken met voorbeelden (maar zie de 

behandeling van loslaten verderop). 

 

Precisering van CAUSE en LET 

Er zijn alle mogelijke vormen van het veroorzaken van een gebeurtenis. We 

hebben werkwoorden als ervoor zorgen, verhinderen, erin slagen, toelaten, 

helpen om, tegengaan, die allemaal verschillende nuances van veroorzaken 

aanduiden. Om hierin duidelijkheid te scheppen heeft Jackendoff inspiratie 

gezocht bij de theorie van de Force-dynamics van Leonard Talmy. Uitgaande 

van een zinnetje als 
 

 Harry forced Sam to go away (Jan dwong Piet om te vertrekken) 

 

wordt een tegenstelling geconstrueerd tussen degene die van plan is een 

handeling te verrichten (of niet te verrichten), Piet in ons geval, en degene 
                                                 
19 Voor niet-anglisten is het niet altijd even eenvoudig om de metaforen in de taaltheorie te 

begrijpen. Een tier betekent volgens de woordenboeken een laag (layer) met structuur. Een 

taart heeft layers, maar een wedding-cake heeft tiers, omdat er een verstevigende structuur is 

ingebouwd. Ik zal het toch maar met 'laag' vertalen (zoals ook bij programmeertalen wordt 

gedaan, bijvoorbeeld data tier  data-laag). Ook fonologen hebben het soms over lagen. 
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die Piet in zijn plannen dwarsboomt, Jan in ons geval. Piet wordt hierbij de 

agonist genoemd en Jan de antagonist (misschien: de werker en de 

tegenwerker). Het plan van Piet is te blijven (dus niet te vertrekken), Jan 

werkt hem hierin tegen, met als resultaat dat hij vertrekt. Deze rollen 

worden toegevoegd in een action tier, niet bij het GO-predicaat (dat al een 

AFF-predicaat heeft, namelijk AFF([Piet],[    ])), maar bij het CAUSE-predicaat. 

Dwingen (force) wordt nu weergegeven door het volgende koppel van 

predicaten: 
 

[CAUSE (Jan), ([EVENT]20)] 

[AFF([Jan], [Piet])] 
 

De agonist is de Patiens van AFF, dus Piet, de tegenwerker is de ACTOR van 

AFF, tevens de ACTOR van CAUSE.  

Een begrip als beletten wordt nu op dezelfde manier weergegeven, 

alleen komt er een operator NOT voor het Event-predicaat: [CAUSE (Jan), NOT 

([EVENT])]. 

Een verder onderscheid dat gemaakt moet worden is dat tussen geslaagde 

dwang en dwang waarvan het resultaat nog niet vaststaat. In het Engels is 

dit het verschil tussen force en pressure, of tussen prevent en impede. In het 

Nederlands misschien tussen dwingen en erop aandringen, verhinderen en 

hinderen bij. 

Dit verschil wordt uitgedrukt door een kenmerk toe te voegen bij 

CAUSE. De positieve waarde van dit kenmerk duidt aan dat de dwang 

uitgevoerd wordt met resultaat. In plaats van CAUSE wordt voor het gemak 

CS genoteerd en het kenmerk wordt als superscript toegevoegd: CS+. 

Daarnaast kan het kenmerk de waarden negatief (CS–) en ongespecificeerd 

(CSu) hebben. Force en prevent hebben dan respectievelijk de formule [CS 

+([Persoon], [Event])] en [CS +([Persoon], NOT [Event])]; pressure en impede 

respectievelijk [CSu([Persoon], [Event])] en [CSu([Persoon], NOT [Event])]. In 

de trits manage, try en fail (erin slagen, proberen en er niet in slagen) hebben 

we alle drie mogelijkheden: respectievelijk CS +, CS u en CS –. Ten slotte zou 

avoid (vermijden) een lexicalisatie van CS +, gecombineerd met NOT [EVENT] 

kunnen zijn. 

Een laatste toevoeging geeft de tegenstelling tussen  Bill dragged the car down 

the road en Bill threw the ball into the field weer. Het betreft hier de tijdsrelatie 

tussen oorzaak en gevolg. Bij drag zijn de handeling en de beweging 
                                                 
20 Event staat hier voor het koppel: [GO ([Piet], [AWAY])] 

        [AFF ([Piet], [    ])] 

terwijl AWAY een afkorting is voor het Path: VAN de locatie van Piet NAAR ongespecificeerde 

locatie.  
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gelijktijdig, bij throw gaat de handeling vooraf aan de beweging. Jackendoff 

is niet erg gelukkig in de benaming van de kenmerken die deze twee 

predicaten moeten onderscheiden; het zijn entrain en launch (afkomstig van 

een Franse studie, waar het om entraîner en lancer ging). De Franse termen 

laten zien waar het om gaat, namelijk kenmerknamen die gelijk zijn aan de 

benoemde predicaten, in het Nederlands zijn de vertalingen van entraîner 

en lancer namelijk slepen en werpen. De Engelse termen verhullen deze 

identiteit; het zou beter zijn als er wat abstracter namen voor de kenmerken 

gekozen waren. In ieder geval is de formule voor Bill dragged the car down 

the road:   
 

[CSsleep+ ([BILL], GO ([CAR], [DOWN THE ROAD])])] 

  [AFF– [BILL], [CAR])] 

 

Het begrip handelen is ook dubbelzinnig. Handelen is iets doen, maar dat 

doen kan opzettelijk of onopzettelijk zijn. Jackendoff voert een kenmerk 

[±opzettelijk] in (in het Engels [±volitional], af te korten als [±vol]), dat 

bijvoorbeeld het verschil kan verantwoorden tussen losraken/(intr)loslaten 

enerzijds en losbreken/ zich los worstelen anderzijds. In de handelingslaag is 

nu het eerste argument van AFF de 'doer' (degene die handelt); we kunnen 

AFF voorzien van het kenmerk [±vol], waarbij het eerste argument van AFF 

[+vol] de 'wilful doer' (degene die opzettelijk handelt) aangeeft en het eerste 

argument van AFF[–vol] de 'unwilful doer' (degene die onopzettelijk handelt). 

Beide moeten strikt gescheiden blijven van degene die een gebeurtenis 

veroorzaakt, het eerste argument, niet van het predicaat AFF, maar van het 

predicaat CAUSE.  

Het formalisme van deze uitgebreidere theorie kan gebruikt worden 

om betekenissen te onderscheiden. Zoals we gezien hebben bevat het:  

- zeven predicaten van het type Event of State, elk voorzien van een eigen 

stel argumenten, te kiezen uit Thing, Path en een lager ingebed Event; 

- decompositie van de Path-elementen in Thing-functies (operatoren die als 

symbool de naam van een Engels voorzetsel dragen); 

- een aantal modi waarin de predicaten geïntegreerd kunnen worden; 

- subcategorisatiekenmerken, zoals levend, abstract, en dergelijke voor de 

Thing-elementen; 

- subcategorisatiekenmerken voor de causale predicaten, die de waarden +, 

- en u (positief gemarkeerd, negatief gemarkeerd en ongemarkeerd) kunnen 

hebben; 

- op de handelingslaag een predicaat AFF, dat helpt om de thematische 

relaties te definiëren; 

Met dit formalisme gaan we nu de intuïtief gevonden betekenissen 

van loslaten te lijf, zodat: 
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- we voor iedere betekenis een formulering in ons formalisme krijgen; 

- we via dit formalisme semantische relaties tussen de betekenissen kunnen 

vaststellen. 

 

Het intransitieve patroon: NP laat los 

In dit patroon, dat correspondeert met groep 6 van ons materiaal is de 

subject-NP in principe een niet-levend voorwerp.21 Een centraal voorbeeld 

kan zijn: de tand laat los. Deze zin is in oppositie met de tand zit los. Laten is 

hier een dynamisch werkwoord, in tegenstelling tot het statische zitten, 

waarvan het de inchoatieve fase aanduidt. In termen van Jackendoffs 

oorspronkelijke semantische systeem is het de GO-fase, die tegenover de BE-

fase staat. Meer betekenis dan dat heeft laten hier niet; het is daarom lexicaal 

gezien een synoniem van worden en raken. Het geheel waar de tand een deel 

van was kan in de zin ingepast worden als van-bepaling. Een paar 

voorbeelden die ik op Google gevonden heb (31.08.09): 
 

Ik heb krap twee jaar geleden mountainhorse laarzen gekocht en ze zijn nu echt af!! 

De zool laat los van de schoen, de binnenkant is door en de rotsen zijn 4 keer 

vervangen. 

De schoen laat los van de zool. 

 

Dit laatste voorbeeld laat zien dat 'deel van het geheel' niet voor alle 

voorbeelden opgaat: de schoen is geen deel van de zool. 

 Het is ook mogelijk een door-bepaling toe te voegen: 
  

Kop: Pleisterwerk laat los. Tekst: Het kan witkalk zijn, dat laat los door water. 

Stucwerk Noorderkerk laat los door zout in muur. 

Blanke lak laat los door grote hitte, zon, ... 

 

Deze door-bepaling is in geen geval een agens; we kunnen geen zinnen 

vormen van het type *Zout in de muur laat het stucwerk los. 

Deze betekenis wordt in Romaanse talen weergegeven met een weder-

kerend werkwoord (staccarsi, se détacher), vgl. Il dente si stacca dalla gengiva/la 

gengiva si stacca dal dente. Ik zal dit de mediale betekenis van laten noemen. 

Het intransitieve patroon moet niet verward worden met dat van de 

hond laat los. Dit voorbeeld heeft een geïncorporeerd lijdend voorwerp, 

waarvan we de inhoud (de bal, het konijn, en dergelijke) kunnen invullen uit 

de contekst. 

 
                                                 
21 In marginale gevallen als De staart van de hagedis laat los wordt het loslatende onderdeel 

geconstrueerd als iets levenloos; we hebben hier een extensie van de betekenis, niet een 

nieuwe betekenis. 
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Interpretatie van het intransitieve patroon volgens Jackendoff 

Hoofdstuk 6.3 van Jackendoff 1990 geeft een ontleding van het begrip 

attachment. Het is een dubbele toevoeging aan location. De eerste toevoeging 

is het kenmerk [+contact], genoteerd als een subscript c, de tweede is 

[+attachment], genoteerd als een subscript a. The gum is attached to the table 

bevat een plaats AT(x) die de beide kenmerken c en a heeft, in notatie AT c,a . 

De formule voor de hele zin wordt: 
 

[State BE[Thing the gum] [Place AT c,a [Thing the table]]] 

 

Uitleg: er zijn twee items van de klasse object (Thing): gum en table; er wordt 

een locatie (Place) geconstrueerd, samenvallend met het object (the table), 

waarbij dat samenvallen de kenmerken contact en attachment heeft. 

Laten we nu kijken naar: De zool laat los. Voor Jackendoff hebben we 

hier een complex begrip detachment. Dit wordt als volgt geconstrueerd. In 

de eerste plaats hebben we twee voorwerpen (objecten van de ontologische 

categorie Thing), namelijk zool en schoen. Het ene (de zool) wordt het 

onderwerp en eerste argument (Theme) van een statisch predicaat BE. Het 

andere dient om een plaatsbepaling te maken. Zo'n plaats kan de vorm 

AT(x) hebben, waarbij x het voorwerp is en AT (x) een plaats samenvallend 

met dat voorwerp. Maar het vrij abstracte predicaat AT wordt nader 

gespecificeerd door twee kenmerken: contact en attachment. Deze 

kenmerken worden genoteerd als subscripts bij AT; dus AT c is samenvallend 

met en in contact met het voorwerp, en AT a is vastzittend aan dat voorwerp. 

Het Nederlandse vast is dus een lexicalisatie van de formule AT c,a.22 

De zool zit vast aan de schoen krijgt dan de formule: 
 

[Toestand BE[Thing (de zool)], [Place AT c,a [Thing (de schoen)]]] 

 

Los van de schoen is een andere Place, namelijk die welke het resultaat is van 

een afgelegd traject dat begon bij de schoen. De bovengenoemde Place 

wordt daarom een argument van het pad FROM. 

Los geeft dus een begrip weer dat vrij complex is. In het onderhavige 

geval nemen we eerst het bestaan van twee voorwerpen (Things) aan: de 

zool en de schoen. De zool is het voorwerp dat we moeten localiseren, dat 

doen we door een plaatsbepaling (Place) 'aan de schoen vast'. Dat is op 

zichzelf een complexe plaatsbepaling, die gezien kan worden als de 

combinatie van de vrij algemene plaatsbepaling AT (lees: samenvallend 

met), met twee kenmerken c (dat wil zeggen [+contact]) en a (dat wil zeggen 

[+attachment]). Als ik die complexe plaatsbepaling ATc,a voor het gemak 
                                                 
22 In het Engels hebben we de lexicalisatie attached; in het Italiaans attaccato. 
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vervang door een formule VAST-AAN(x), dan kan ik de formule 

vereenvoudigen: let wel dat VAST-AAN (x) een gedefinieerde formule is, die 

gelexicaliseerd kan worden als attached to, attaccato a, vast aan, al naar gelang 

de taal.23 

Vervolgens wordt er een traject (Path) geconstrueerd, dat zich van 

VAST-AAN(x) verwijdert. Een pad kan gedefinieerd worden door een 

beginpunt en/of een eindpunt of door een of meer punten in het midden. 

De formules van Jackendoff zijn respectievelijk FROM, THROUGH en TO. Het 

traject dat detachment kenmerkt heeft een beginpunt, namelijk de plaats die 

we net gedefinieerd hebben. Als het traject doorlopen is, is het voorwerp 

los.  

In De zool is los van de schoen, bevindt de zool zich zo te zeggen aan het 

eind van een traject dat begonnen was bij de schoen. Als we alleen maar 

zeggen de zool is/zit los hebben we dezelfde situatie op het oog, maar de 

plaats waar die zool aan vast heeft gezeten is niet gespecificeerd. We vullen 

hem in door onze kennis van de wereld toe te passen, namelijk dat zolen 

aan schoenen zitten. Een predicaat LOS-VAN kan gedefinieerd worden als 

het eindpunt van dat pad.  

In de zool laat los gaat het voorwerp in kwestie dat traject in. Jackendoff 

construeert dit door een event-predicaat aan te nemen met het kenmerk 

INCH (voor inchoatief). Deze operator is nodig voor veel werkwoorden die 

zowel een toestand kunnen aangeven als een gebeurtenis die in die 

toestand zal resulteren. Een van zijn voorbeelden is Snow covered the hills, 

dat zowel de betekenis Er lag sneeuw op de heuvels als Er viel sneeuw op de 

heuvels kan hebben. Als [State BE[Thing(snow)], [Place(on the hills)]] de eerste 

betekenis weergeeft, dan kan [Event INCH[State BE[Thing(snow)], [Place(on the 

hills)]]] de tweede weergeven. 

Stellen we dus dat er een complex predicaat LOS-VAN bestaat, dat de 

betekenis van De zool is los weergeeft als [State BE [Thing(zool)], [Place LOS-VAN 

(schoen)], dan kan de betekenis  van De zool laat los weergegeven worden 

door [Event INCH[State BE[Thing(zool), [Place LOS-VAN (schoen)].  

Algemener gezegd: de definitie van het intransitieve loslaten is [Event 

INCH[State BE(x, LOS-VAN y)]], waarbij y meestal ongespecificeerd blijft. 

 

Commentaar op de analyse van het intransitieve patroon 

Deze analyse levert twee problemen op, die beide te maken hebben met het 

feit dat de gebruikte symbolen geïnspireerd zijn door het Engels.24  
                                                 
23 In mijn eerdere artikel had ik hiervoor de formule FIXUS(x).  
24 Natuurlijk stelt Jackendoff dat de symbolen bedoeld zijn als universeel en dat de vorm 

die ze hebben alleen een mnemonische waarde heeft, dat wil zeggen dat ze gemakkelijker 

onthouden worden. Gemakkelijker voor de Engelstalige of voor de Nederlander die goed 
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Het eerste punt betreft de kenmerken contact en attachment/detachment. 

Alle drie zijn complexe woorden, waarvan de basis tact of tach niet los kan 

voorkomen. Hetzelfde geldt voor de Italiaanse termen contatto en attaccare/ 

staccare, die een basis tatto en tacco hebben. De basis van contact is 

herleidbaar tot het werkwoord tangere 'raken'; die van attach/detach wordt 

door Cortelazzo/Zolli afgeleid van een Germaanse basis staak. Hoe dit 

verder ook zij, het punt waar het me om gaat is dat het voorvoegsel 

suggestief is: con verwijst naar de notie 'samenvallen', a en de/s naar een 

richting ('naar toe' of 'vanaf'). Attachment en detachment zijn dus beide het 

resultaat van een beweging.  

Het tweede punt betreft de relatie AT. Het Engelse voorzetsel at, 

evenals het Italiaanse voorzetsel a, heeft een basisbetekenis die zeer abstract 

is, namelijk samenvallend qua plaats. In het Nederlands bestaat zo'n 

voorzetsel niet; hooguit is er een rest van een voorzetsel tot/t(e), als in te 

Utrecht, thuis. De functie van het abstracte at wordt overgenomen door een 

ander voorzetsel van plaats, zoals op of in. Vergelijk: I'll meet you at the 

station, alla stazione, op het station.  

De predicaatsymbolen die ik zou prefereren zijn VAST en LOS. Deze 

hebben als vast voorzetsel respectievelijk AAN en VAN(AF). De 

basisbetekenis van het Nederlandse voorzetsel aan is niet 'samenvallen', 

maar iets als 'in het verlengde liggend', soms met contact (de klok aan de 

muur), soms zonder contact (het huisje aan de sloot). Het basispatroon van 

vast en los is dan ook vanuit het Nederlands gezien:  

 

 

 

 

 

 

                     Figuur 1     Figuur 2 
 

In figuur 1 zit het oortje aan het kopje vast; in figuur is het er los van. In 

geen van beide gevallen hebben we 'samenvallen'.  

De exacte vorm van de beide objecten is niet relevant. Loslaten geeft 

een overgang van de situatie van figuur 1 naar die van figuur 2 aan, met 

andere woorden de overgang van 'het oortje zit vast' naar 'het oortje zit los'. 

Praktisch alle gevallen van groep 6 kunnen op deze wijze beschreven 
                                                                                                                                        
Engels kent. Niettemin wordt de theorie zo ongemerkt in een Engels kader gewurmd, 

vergelijkbaar met het Latijnse kader van de traditionele grammatica. Daar is niets tegen, 

mits men zich het probleem bewust blijft.  
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worden; het enige probleem dat kan optreden is dat het losgeraakte 

voorwerp pas ontstaat in het proces van loslaten en daarvoor nog niet 

bestond. Dat is het geval in het volgende voorbeeld, gevonden als 

krantekop op Google (01.09.09): 
 

Gigantisch ijsblok laat los van Zuidpool 

 

Terugzoekend via het Engels vind ik drie overeenkomstige beschrijvingen 

van een soortgelijke situatie: 
 

Two gigantic icebergs break free from the Antartic ice cap 

98-mile iceberg breaks loose from Antartica 

Large iceberg breaks off Pine Island, Antartica 

 

Hoewel het niet altijd om dezelfde gebeurtenissen behoren ze wel duidelijk 

tot hetzelfde situation-type. In al deze gevallen bestond de ijsberg nog niet 

voor de breuk. 

Als we kijken naar de betekenissen van 'los', bijvoorbeeld in de HvD, 

dan kunnen we stellen dat alle voorbeelden met het intransitieve loslaten 

slaan op de eerste betekenis van 'los', die gedefinieerd wordt als 'niet stevig 

vastzittend of bevestigd'.25 In alle andere betekenissen is loslaten niet 

mogelijk: de beer breekt (*laat) los (levende wezens), PinkRoccade komt (*laat) 

los van Getronics (bedrijven en hun holding), Queen Mary 2 breekt (*laat) door 

storm los van de wal, vakantiegangers komen (*laten) niet los van hun baan, Hoe 

kom ik (*laat ik) los van mijn moeder? De selectiebeperking van loslaten heeft 

dus NP = [-levend,+concreet object].26  

Het andere lid, namelijk laten, heeft een merkwaardig gedrag. Het is 

een inchoatief koppelwerkwoord (symbolisch weer te geven als WORDEN), 

dat echter alleen met los gecombineerd kan worden. Er is geen intransitief 

vrijlaten (*de gevangene laat vrij). Als naam voor het begrip WORDEN (of INCH) 

is het in concurrentie met raken. Voorbeelden met losraken zijn: wiel van een 

autobus raakt los, aanhanger raakt los van het bestelbusje, dakplaat raakt los van 

gevel, brood raakt los van de ovenwand, de ladder raakt los van de muur, maar ook 

partij raakt los van de samenleving. Mijn indruk is dat bij loslaten het verband 

tussen NP1 en NP2 groter is en dat het proces meer onafwendbaar is, terwijl 

bij losraken een element van toeval ingebakken zit. Maar er zijn natuurlijk 

overlappende situaties, zoals in het zinnetje Een ijsberg raakt los van de 

ijsvlakte, dat vergeleken kan worden met de eerdere zinnetjes over 
                                                 
25 Deze definitie geeft VAST dus niet alleen als toestand maar ook als resultaat van een 

beweging. Het oortje kan eerder aan het kopje vastgeplakt zijn.  
26 Hierbij zouden we het laatste voorbeeld als een metaforische extensie kunnen 

beschouwen. 
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loslatende ijsbergen. In ieder geval zijn de selectiemogelijkheden van 

loslaten geringer.  

Al deze overwegingen leiden tot een aparte positie van het 

intransitieve loslaten. Het onderdeel laten heeft een betekenis die verschilt 

van de overige betekenissen van laten en er ook moeilijk van af te leiden is. 

In geen van de voorbeelden is een causatief loslaten mogelijk (*de wind laat 

het schip los, *zijn oogziekte laat zijn netvlies los, *de droogte laat de stickers los, 

*de stofzuiger laat het vuil los van het vloerkleed), vergelijk ook mijn eerdere 

opmerking dat de door-bepaling geen agens is. Als we de betekenissen van 

loslaten zien als een netwerk, dan is het een niet-verbonden netwerk. 

 

Het causatieve patroon 

Voorbeeld: (de hond)i laat (de bal)j los 

De semantische structuur in termen van de theorie van Jackendoff is: 

 

[Event CAUSE ([...])i, [Event INCH[State BE ([...]j, [Place AT-THE-END-OF [Path FROM 

[Place ATc,a [Thing ...]k]]]]] 

 

Het causatieve patroon vertoont een groot aantal varianten, die allemaal te 

maken hebben met de identiteit van NP1 en NP2 en als gevolg daarvan met 

de modus van de beweging. De uitgangsvarianten zijn de drie die we als 

groep 1, 2 en 3 beschreven hebben, namelijk: 

a. Persoon laat dier los 
 

Groep 1, voorbeeld: Baas laat hond los 

 

b. Dier laat object los 

  
Groep 2, voorbeeld: Hond laat bal los 

 

c. Persoon laat voorwerp los 

  
Groep 3, voorbeeld: Keeper laat bal los 

 

Vanuit a worden drie nieuwe betekenissen gevormd als metaforen, waarbij 

NP2 metaforisch geherinterpreteerd wordt. Het zijn: 

d. Persoon laat persoon los; hierbij wordt de persoon gezien als een 

metaforisch dier 
  

Groep 5, voorbeeld: ETA laat gevangene los 

 

e. Persoon laat boek los (het boek is een metaforisch dier) 
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Groep 13, voorbeeld:Medewerkster laat boek los (in Arnhem) 

 

f. De NP1 verdwijnt uit het beeld; de nadruk ligt op het resultaat van de 

beweging 
  

 Groep 7: losgelaten pubers 

 

Vanuit c worden eveneens drie metaforische interpretaties van NP2 

afgeleid: 

g. Persoon laat bezit of politiek doel los (object wordt abstract bezit) 

  
Groep 9, voorbeeld: Kabinet laat milieudoelen los 

 

Deze variant heeft zelf weer veel variatie al naar de aard van het abstracte 

bezit; zo men wil kunnen de betrokken voorbeelden als subvarianten van f 

gezien worden. 

h. Persoon laat geheim los (object is informatie, een andere vorm van 

abstract bezit) 

Strikt genomen is deze variant in de huidige taal verdwenen. Het had 

vroeger een variant in een ander syntactisch patroon, namelijk NP laat los 

dat+Zin, dat ook verdwenen is. De huidiger variant is Persoon laat (n)iets 

los van geheim. 
  

Groep 10: Een beller liet los dat *<+ 

 

i. Persoon laat instrument los (beheerst object wordt instrument dat iets 

beheerst) 
 

Groep 12, voorbeeld: Monteur laat schakelaar los  

(andere voorbeelden: organist laat noot los, schaker laat stuk los).  

 

Vanuit a wordt een metafoor toegepast op NP1: 

j. Gebeurtenis laat persoon los: 
 

Groep 11, voorbeeld: De oorlog liet de verzetsstrijder niet los. 

 

De combinatie Persoon laat persoon los. 

In deze gevallen, alle opgenomen in Groep 8, wordt de greep die NP1 

op NP2 heeft een psychologische. Vb.: de moeder moet haar kinderen 

loslaten. De semantische oorsprong van deze betekenis valt af te lezen uit 

de aanhef van Vondels Vertroostinge aan Geeraert Vossius: 
 

Wat treurt ghy, hooghgeleerde Vos, 

En fronst het voorhooft van verdriet? 
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Beny uw soon den hemel niet. 

De hemel treckt, ay laat hem los 

 

In wezen is de constructie dus: NP1 laat NP2 los aan NP3, waarbij loslaten in 

de bezitsmodus staat: NP1 was de hooggeleerde Vos, NP2 de zoon en NP3 

de hemel, als datief de begunstigde van de transactie, waarbij de 

rechtmatige eigenaar van de zoon hem terugontving van degene aan wie hij 

hem had uitgeleend, als ik de theologische gedachte eens commercieel mag 

interpreteren.27 

In de oratie van Johan Koppenol (2001) wordt het woordgrapje verteld 

van een leerling die Ay, laat hem los parafraseerde als: 'Arie, laat hem los!' 

Hij voegt eraan toe: "Natuurlijk als komische noot, maar als ik het me goed 

herinner klonk in het verhaal toch ook wel lichtjes iets door van een breed 

gedragen gevoel onder scholieren die weinig enthousiast werden van de 

behandelde teksten: Arie, laat toch los!" Hierbij was de NP1 Arie, kennelijk 

de leraar, en NP2 het intellectuele bezit; de NP3 is totaal uit het beeld ver-

dwenen: waar de cultuur heen moet zal de ten tonele gevoerde Hollandse 

leerling worst zijn. In dit grapje wordt patroon j vervangen door patroon g.  

De overige voorbeelden van Groep 8 kunnen beter gezien worden als 

vierde type van variant a, naast d, e en f. Hier staat NP1 de macht over een 

persoon af, niet aan een ander, maar aan die persoon zelf, zodat deze vrij is 

zich te bewegen zoals hij wil. Maar die beweging is abstract, de macht was 

niet fysiek, maar psychisch.  

Gevoelens loslaten reïficeert die gevoelens; het worden dingen. Wie 

zijn woede los laat wordt vrij, zo parafraseer ik het voorbeeld uit Groep 8. 

Hij doet iets, waardoor de woede vertrekt, maar wat van belang is zijn niet 

langer de lotgevallen van NP2, maar die van NP1. In wezen is het een 

verandering van de situatie: Woede beheerst persoon naar: woede beheerst 

de persoon niet langer. Als we 'beheersen' weergeven door DOM 

(mnemonisch voor 'dominate'), dan krijgen we SENTIMENT GOES FROM (DOM 

[SENTIMENT], [PERSON]) TO (NOT-DOM [SENTIMENT], [PERSON]). 

 

Het uitgebreide patroon 

Het voorbeeld de honden loslaten op de demonstranten kan het best 

geanalyseerd worden als een normaal geval van de honden loslaten (dus 

causatief patroon a) gecombineerd met een finaal modificerend predicaat: 

met de bedoeling dat hij op de demonstranten af gaat). In Jackendoffs 

formalisme betekent dit dat er een adverbiale bepaling bij het predicaat 

komt. Het model is dat van rennen = GO + SNEL, waarbij SNEL een feature bij 

het GO-predicaat is. In het geval van het uitgebreide patroon voor loslaten 
                                                 
27 Als de hemel 'trekt', dan is Vos de buldog uit patroon a.  
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zijn er twee verschillen; ten eerste is de adverbiale bepaling nu een bepaling 

bij het causatieve predicaat, ten tweede hebben we in plaats van een 

adverbium van wijze een doelbepaling die de vorm van een GO-predicaat 

heeft. Deze doelbepaling kan geparafraseerd worden als wanting that the 

dogs go from here to the demonstrators, met een extra adverbiaal element 

AGRESSIVELY bij GO). Het is niet mijn bedoeling dit hier helemaal uit te 

spellen; het punt waar het mij om gaat is dat de interpretatie van het 

voorbeeld afgeleid kan worden van de honden loslaten, dus van causatief 

patroon a. 

 

Loslaten + dat + Zin 

Deze constructie is nieuw, zoals ik straks zal laten zien. De vraag is wat 

loslaten in deze constructie betekent en door wie ze gebruikt wordt. Om 

daar een idee van te geven heb ik op Google alle beschikbare voorbeelden 

opgevraagd over de combinatie 'liet los dat'. Deze vraag levert een klein 

corpus van 25 zinnen op, dat ik hier in zijn geheel zal laten volgen. 

 
1. Kolonel Antal, de militaire adviseur van ontwikkelaar Gearbox, liet los dat er al 

voorzichtig gewerkt wordt aan een vervolg op Brothers in Arms. 

2. Directeur Paul Sams liet los dat Blizzard aan een nieuwe mmo is begonnen. 

3. Ze liet los dat ze toch wel heel erg zin had in een advocaatje. 

4. Ze liet los dat ze steeds vaker met anderen over mij begon te praten en ook haar 

moeder was nieuwsgierig naar mij. 

5. Hij liet los dat hij met de film een ode aan de politiek en journalisme wil brengen en 

mensen ertoe aanzetten vaker de krant te lezen. 

6. Kaylash liet los dat wanneer hij de naam Nickerie hoort, hij gelijk aan rijstvelden denkt. 

7. WvB complimenteerde, namens de kascontrolecommissie, onze penningmeester FB 

maar liet los dat deze controle nachtwerk was geworden. 

8. Meneer liet los dat het over het geschiedenis proefwerk ging. 

9. Exacte prijzen zijn niet bekend, maar vice president of worldwide Xbox marketing 

Peter Moore liet los dat het zou gaan om 300 dollar of meer. 

10. Ze liet los dat het minimum tarief 700 euro is. Wat ik daarvoor krijg, liet zij niet los en 

hiervoor moet ik echt op gesprek komen bij de consulent. 

11. Ebersol mocht één hint geven en hij liet los dat de naam een 'E', 'A' en een 'R' bevat. 

12. Bondvillain Mathieu Amalric liet los dat zijn personage Dominic Green een coup 

steunt in een Zuid-Amerikaans land, om zo een van 's werelds belangrijkste 

natuurbronnen in handen te hebben. 

13. Een volgende beller liet los dat zijn opdrachtgever www.chanceonline.nl is 

14. Hij [=Balkenende] liet los dat adequate Verdonk had bedongen dat Ayaan Dinges zou 

bekennen dat het haar eigen schuld was dat haar op stel en sprong het Nederlander-

schap was ontnomen in het weekeinde van 14 mei. 

15. Een nogal zwijgzame Oostenrijker liet los dat hij het sowieso onbegrijpelijk vond dat 

mensen overdag in hun coupés lagen te slapen en niet uit het raam keken!  

16. Hij wilde niet te diep ingaan over spellen waar hij aan dacht, maar liet los dat het over 

meerdere franchises gaat. 

17. Aivin liet los dat er ook een zevenjarige twitteraar was. 
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18. De secretaresse van Imca liet los dat Imca eigenlijk al twee weken eerder de hele zaak 

wilde afblazen. 

19. Ook zijn zaakwaarnemer Josep María Mesalles liet los dat hij in de toekomst niet bij 

Barca wil afsluiten. 

20. Catherine liet los dat ze het ook wel ziet zitten om een haar merk iets pikanter te 

maken. 

21. Peter Moore, hoofd van de EA SPORTS afdeling liet los dat Sony 'nog een hele weg te 

gaan heeft'. 

22. Loni bleef door zuigen en liet los dat alles schoon was. 

23. Hij liet los dat het een frame van Nederlandse makelij zal zijn welke over 3 weken in 

zijn werkplaats verwacht wordt. 

24. SP liet los dat zij de financiering niet zien zitten en een andere dekking willen. 

25. Onno Jacobs, financieel directeur, liet los dat Feyenoord weer financiële zuigkracht 

heeft. 

 

Het eerste wat opvalt is dat de equivalentie loslaten = verklappen, onthullen 

niet algemeen is, ja, eigenlijk voor geen van de voorbeelden opgaat. Er is 

namelijk nergens sprake van een echt geheim, hooguit van informatie die 

schoorvoetend gegeven wordt. En zelfs dat nog niet altijd. Een mooi 

voorbeeld is het laatste (25): welke financiële directeur zal geheim willen 

houden dat het de club goed gaat? We moeten dus zoeken naar andere 

parafrases die de gegeven voorbeelden dekken. Een kandidaat is: 'ant-

woordde desgevraagd'. Zo bij het spelletje van voorbeeld 11: de regels laten 

één vraag toe; die vraag wordt kennelijk gesteld en de spelleider geeft 

antwoord. In voorbeeld 10 worden twee vragen gesteld; op de eerste komt 

een antwoord, over de tweede wil de woordvoerder zich niet uitlaten. In 

voorbeeld 5 vraagt iemand naar de bedoeling van de film en krijgt daarop 

een uiteenzetting. Ook al de aankondigingen van nieuwe producten be-

treffen persconferenties, waar de vraagstellers een brokje informatie krijgen 

die de pr-mensen maar al te graag los willen laten. Ik gebruik hier 

opzettelijk het werkwoord in kwestie, want zo wordt duidelijk dat het gaat 

om het verstrekken van informatie; het is dus wel degelijk een ontwikkeling 

van Groep 11 en de eerdere 'laten blijken' voorbeelden uit de woorden-

boeken, maar de contekst waarin de informatie wordt verstrekt is 

voldoende veranderd om te wettigen dat we hier een nieuwe betekenis 

vastknopen aan de nieuwe syntactische constructie.  

De overgang van de oude naar de nieuwe betekenis wordt duidelijk 

als we ons de contekst voorstellen: de persconferentie waar de aanwezige 

journalisten het spelletje spelen dat ze door hun vragen geheimen 

ontfutselen aan de autoriteiten. Het Balkenende-zinnetje is daarbij ont-

hullend: hier heeft de premier zich versproken en de verzamelde pers 

maakt daar grote stampei over. Maar het gaat om een mededeling van de 

kant van de premier, die zelf stuntelt. Zie ook zin 8: de scholieren willen 
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weten waarom ze in de pauze naar de klas geroepen worden en meneer 

geeft antwoord: daar is niets geheims bij. In de ontwikkeling van de 

betekenis kan de voorafgaande vraag uit het beeld verdwijnen. Wat kan 

bijvoorbeeld de vraag geweest zijn in het zinnetje (15) over de 

Transsiberische spoorlijn, wanneer de Oostenrijker zijn verbazing over zijn 

medereizigers uit. Zou in 17 echt iemand naar de leeftijd van de twitteraar 

gevraagd hebben? Trouwens, in het pornoverhaal van zin 22 wordt onge-

vraagd een triomfantelijke mededeling gedaan. 

De vraag door wie de constructie gebruikt wordt is ook gemakkelijk te 

beantwoorden. Behalve de pr-mensen van de bedrijven, haast altijd in de 

computerspelletjes-sector, zijn het over het algemeen ongeoefende 

schrijvers. Dat zien we bijvoorbeeld aan het onbeholpen proza van het 

Balkenende-zinnetje met zijn vier ingebedde dat-zinnen, we zien het ook 

aan de populaire uitdrukkingen zoals het wel zien zitten (20) of het niet zien 

zitten (24), de zaak afblazen (18), op gesprek komen (10). Ook zijn er de typische 

conteksten van websites en getwitter en natuurlijk de pornoverhalen, die 

berucht zijn om hun parmantige onverzorgde taalgebruik. Kortom de 

gebruikssituaties zeggen iets over de sfeer waarin de betekenis van een 

uitdrukking vervaagt tot algemeenheden. 

 

Sociolinguïstische aspecten van woordkennis 

In laatste instantie hoort woordenkennis bij een individuele spreker. Deze 

heeft zijn woordenschat geleerd van de omgeving waarin hij is opgegroeid 

en tot zijn bezit gemaakt. Die omgeving bestaat uit een of meer 

taalgemeenschappen. Vaak leest men een tegenstelling tussen grammaticale 

kennis en lexicale kennis: de eerste zou een principe op jonge leeftijd (vier-

vijf jaar) in grote lijnen aanwezig zijn, lexicale kennis zou daarentegen in 

het hele leven verworven kunnen worden. Ik denk dat deze tegenstelling 

op twee punten genuanceerd zou moeten worden. Ten eerste is er geen 

absolute tegenstelling tussen grammaticale en lexicale kennis: de ene gaat 

geleidelijk in de andere over en de meest frequente lexicale elementen zijn 

de meest algemene, waarvan de inhoud gereduceerd is tot zeer algemene 

kenmerken. Zo is er geen principiëel verschil tussen een voornaamwoord 

als hij en zelfstandig naamwoorden als ding of mens en ook niet tussen 

hulpwerkwoorden van tijd, wijs of aspect (hebben, worden of gaan in ik heb 

gewerkt, er wordt gewerkt en ik ga werken) en meer lexicale werkwoorden als 

laten of raken. In de tweede plaats kan men een soort basiswoordenschat 

opstellen die op diezelfde jeugdige leeftijd al aanwezig is en later ervaren 

wordt als een kern van het vocabulaire waar de rest een aanvulling bij is. 

Dit is tenminste het geval bij hen die eentalig zijn opgegroeid; twee- of 

meertaligen (kinderen van ouders met verschillende moedertaal of partiële 
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dialectsprekers) zullen een dubbele basiswoordenschat hebben. Om een 

idee te geven van wat hier met de basiswoordenschat bedoeld wordt 

kunnen we denken aan het lexicon van Jip en Janneke voor diegenen die in 

de jaren vijftig opgegroeid zijn. De basiswoordenschat is dan gebonden aan 

de generatie waartoe de spreker behoort; meestal is door introspectie te 

ontdekken of iets tot die basiswoordenschat behoort. Om een persoonlijk 

voorbeeld te geven: het woord (ergens van) balen bestond nog niet in de 

periode waarin schrijver dezes zijn basiswoordenschat had opgebouwd 

(plusminus 1940); hij ervaart het nog altijd als een nieuwkomer, die hij zelf 

nooit gebruiken zal, alhoewel hij geen moeite heeft het als passieve kennis 

te interpreteren. Voor anderen zal dit anders liggen; die hebben het woord 

in hun woordenschat opgenomen. Zo langzamerhand is het moeilijk 

sprekers te vinden die dit woord niet als natuurlijk onderdeel van hun 

basiswoordenschat ervaren; de individuele taal van een bepaalde generatie 

lost geleidelijk op in de taal van latere generaties.  

De fundamentele positie van de individuele taal maakt het mogelijk 

oordelen uit te spreken over de vraag of een bepaald woord of een bepaalde 

betekenis recent is. In het geval van losmaken heb ik zelf die ervaring bij de 

betekenissen van groep 4 (op het publiek loslaten), veel gebruikssituaties 

van groep 8 (de psychologische rituelen), het type uit groep 13 (de book 

crossers) en de constructie loslaten dat. Generatiegenoten zullen soortgelijke 

reacties hebben; dit staat los van de vraag of de nieuwe betekenissen in de 

eigen taal zijn opgenomen of geweigerd, en of de woorden actief of passief 

aanwezig zijn. Indien de individuele kennis van de eigen woordenschat 

stevig is en bijvoorbeeld geschraagd wordt door ideologische elementen 

(religie of gevoeligheid voor emotioneel taalgebruik) en door memorabele 

ervaringen, maakt dit verschijnsel het mogelijk de woorden of betekenissen 

te dateren. In wezen is dit de enige authentieke manier om woorden te 

dateren, maar hij is alleen maar mogelijk voor individueel taalgebruik en 

heeft uiteraard absoluut geen waarde voor de voorgeschiedenis van de 

woorden die al bestonden vóór de socialisatie van de spreker. 

Alle taal ontstaat in contactsituaties, dat wil zeggen binnen groepen 

mensen. In onze maatschappij zijn dat bijvoorbeeld het gezin, de speel-

genoten en klasgenoten (vaak peer-group genoemd), geografische een-

heden van allerlei omvang, de school, de media, hobby- of vakgenoot-

schappen, werkomgevingen en dergelijke. Mensen die in eentalige omge-

vingen wonen hebben daardoor een woordenschat, die zich geleidelijk 

uitbreidt en dan verschillende functies kan vervullen; is de taalomgeving 

meertalig, dan kunnen talen uit het aanbod zich specialiseren.  

Vol uitgebouwde talen, waaronder het Nederlands, vervullen al de 

genoemde functies; dialecten en minderheidstalen slechts een deel van deze 
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functies. Zolang kleine kinderen socialiseren in zo'n minderheidstaal, is er 

een basisvocabulaire aanwezig; andere, overdekkende, talen28 kunnen 

deelfuncties vertegenwoordigen. In die functies vertonen de moedertalen 

dan lacunes. Adstraattalen, dat wil zeggen cultuurtalen die een deel van de 

"hogere" functies hebben overgenomen, kunnen ook dergelijke lacunes 

teweegbrengen: als het onderwijs in een bepaalde discipline in de 

adstraattaal (Latijn, of Engels) plaatsvindt, is het mogelijk dat de moeder-

taal van de betrokkenen op dat gebied lacunes bevat.  

Talen zijn in voortdurende ontwikkeling; de beschrijving ervan in 

grammatica of woordenboek kan niet anders dan een momentopname zijn. 

Op zo'n moment zijn er verschillende generaties (drie à vier, eventueel 

uitgebreid met tussengeneraties) aan het woord. In sommige situaties zal er 

een grote mate van continuïteit aanwezig zijn, maar bij ingrijpende 

gebeurtenissen, in de politiek, de sociale verhoudingen, het schoolsysteem, 

de technische vernieuwingen, ontstaat er ook een breuk in het taalgebruik. 

Hierdoor is het niet mogelijk de taal van een momentopname te definiëren; 

voor iedere taalgebruiker is er een speciale selectie die samenhangt met zijn 

of haar plaats in de maatschappij, waarbij variabelen als generatie, geslacht, 

sociale klasse, soort opleiding een rol spelen. De 'algemene taal' is daarom 

een abstractie; voor zover deze vastgelegd is in een institutioneel kader 

(woordenboeken, onderwijs, de krant en andere media) is de samenstelling 

van die instituties van belang (bijvoorbeeld leeftijd en geslacht, regionale 

herkomst en ideologie van de woordenboekmakers).  

 

Bronnen van informatie 

Een studie als de onderhavige moet wel uitgaan van het idiolect van de 

schrijver: alleen daarin zijn de noodzakelijke intuïties te vinden. Of en 

wanneer voor een bepaalde situatie (bijvoorbeeld die van de ijsberg) 

loslaten, losraken of losbreken gezegd kan worden; kan alleen door intro-

spectie bepaald worden. Over het gebruik van anderen kan alleen indirect 

gerapporteerd worden: door gerichte ondervraging, door documentatie, of 

door een beschouwing die daarop gebaseerd is. Al deze bronnen leveren 

informatie op over gebruiksmogelijkheden. Citaten zijn stukjes communi-

catie die betrekking hebben op buitentalige referenten en die kennis 

daaromtrent overdragen door een zekere mate van abstractie: situatietypen 

die het mogelijk maken de referent te herscheppen in een ander brein.  

De code waarin de informatie overgedragen wordt is een taalsysteem 

dat de deelnemers aan de communicatie in grote lijnen gemeen hebben. 

Passieve kennis van andermans code en het interpretatievermogen dat 
                                                 
28 De Duitse term is Dachsprache.  
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iedere taalgebruiker bezit maakt het mogelijk om ook elementen die niet in 

je eigen code zitten te begrijpen. Dat interpretatievermogen is sterk 

contekstgebonden en hangt samen met de kennis die wij van onze wereld 

hebben: wat wij weten over het gedrag van ijsbergen geeft ons de mogelijk-

heid om the iceberg breaks loose of breaks off te begrijpen, ook al zou in ons 

eigen taalsysteem de ijsberg breekt los of breekt eraf geen acceptabele zin zijn.  

 

Conclusie en suggesties voor verder onderzoek 

In dit hoofdstuk heb ik een specifiek woord onderzocht, geprobeerd 

daarvan de betekenis te achterhalen door introspectie, woordenboek-

vergelijking en gebruikmaking van materiaal van het uitgebreide corpus 

dat internet is. Ik heb geprobeerd dat materiaal te ordenen in een netwerk 

van deelbetekenissen, waarbij onder netwerk wordt verstaan een complex 

van knopen die door zijden of kanten onderling worden verbonden. Zo'n 

netwerk uit te tekenen laat ik graag aan de lezer over, maar ik heb 

geprobeerd om in alle gevallen de verbanden tussen deelbetekenissen 

duidelijk te maken. Voor de formulering van de betekenissen en hun ver-

banden heb ik me laten inspireren door de semantische theorie van 

Jackendoff. 

De relatie tussen het stelsel van deelbetekenissen en de voor-

beeldzinnen heb ik ontleend aan het werk van Annette Herskovits, voor 

wie de individuele situation-tokens gezien worden als concrete vertegen-

woordigers van situation-types, waaruit dan weer use-types geabstraheerd 

worden. Woorden zijn namen voor use-types en voor ieder use-type is een 

(deel)betekenis van de bewuste naam beschikbaar. Het stelsel van use-types 

en daardoor van deelbetekenissen van bepaalde woorden is voortdurend 

aan verandering onderhevig, vanwege de veranderingen in de maat-

schappij en de daarmee samenhangende behoefte aan nieuwe begrippen en 

nieuwe namen of nieuw gebruik van oude namen voor die begrippen. 

Controle van de woordenboeken heeft aangetoond dat deze sterk 

achterlopen bij de huidige situatie wat betreft de volledigheid en de 

formulering van de betekenissen.  

Contrastief onderzoek zal moeten proberen om talen op een bepaald 

terrein met elkaar te vergelijken, uitgaande van de benamingen voor de 

use-types. In vervolgonderzoek is het zinnig na te gaan wat andere talen 

met de besproken situaties gedaan hebben. Dat is één vorm van 

vervolgonderzoek. Een tweede aspect om te onderzoeken is wat voor soort 

benamingen er gebruikt zijn. Het Nederlands heeft in deze gevallen 

gekozen voor een samenstelling, andere talen hebben andere oplossingen, 

vergelijk de prefixafleidingen release/rilasciare of de betrekkelijk ondoor-

zichtige woorden abandonner/abbandonare. Een derde onderzoekslijn zou 
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diachronisch kunnen zijn; interessante vragen zijn dan bijvoorbeeld hoe het 

intransitieve loslaten zich in het Nederlands, en alleen in het Nederlands, 

heeft afgesplitst van de transitieve betekenissen. Er zou ook plaats kunnen 

zijn voor methodologische vragen, zoals wat de beste methoden zijn om 

internetcorpora te benutten. Op het theoretische vlak zou het interessant 

zijn alle mogelijkheden van het systeem van Jackendoff in detail te 

onderzoeken. En ten slotte zou ik terug willen gaan naar de aanleiding tot 

dit onderzoek, namelijk de betekenisstructuur van een basiswerkwoord als 

laten, waarvan loslaten slechts een klein schakeltje vertegenwoordigt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



135 

Bibliografie 
Boer, Minne G. de. 'Problemi dell'entrata lessicale polisemica. Il verbo lasciare', in Federico 

Albano Leoni & Nicola De Blasi (red.). Lessico e Semantica. Atti del XII Congresso 

Internazionale di Studi, Sorrento, 19-21 maggio 1978 (=SLI 17/I). Roma: Bulzoni, 

1981: 311-326 (In deze bundel opgenomen als hoofdstuk 4: 'Het werkwoord lasciare 

en de polysemie', 65-81). 

_____  & M. Francesca van Tiel. 'To Raise or Not To Raise'.  In Francesco Albano Leoni & 

M. Rosaria Pigliasco (red.) La grammatica: aspetti teorici e didattici. Atti del IX Con-

gresso Internazionale di Studi, Roma: 31 maggio-2 giugno 1975 (= SLI 13). Roma: 

Bulzoni, 1979: 417-444. 

Bogaards, Paul. Van Dale Groot woordenboek Nederlands-Frans. Utrecht/Antwerpen: Van Dale 

Lexicografie, 21991. 

Cortelazzo, Manlio & Paolo Zolli. Il nuovo Etimologico = DELI – Dizionario Etimologico della 

Lingua Italiana, tweede editie, verzorgd door Manlio Cortelazzo & Michele A. Cor-

telazzo. Bologna: Zanichelli, 1999. 

Cox, H.L. Van Dale Groot woordenboek Nederlands-Duits. Utrecht/Antwerpen: Van Dale Lexi-

cografie, 21990. 

Herskovits, Annette. Language and Spatial Cognition. Cambridge etc.: Cambridge University 

Press, 1986. 

Jackendoff, Ray S. 'Morphological and Semantic Regularities in the Lexicon' Language, 51 

(1975): 639-671. 

_____ . 'Toward an Explanatory Semantic Representation' Linguistic Inquiry, 7 (1976): 29-57. 

_____ . Semantics and Cognition'. Cambridge Massachusetts: The MIT Press, 1983. 

_____ . Semantic Structures. Cambridge Massachusetts: The MIT Press, 1990. 

Koppenol, Johan. 'De schepping anno 1654; oudere letterkunde en de verbeelding'. Oratie 

Vrije Universiteit, Amsterdam, 2001, gepubliceerd in dbnl: 

 http://www.dbnl.org/tekst/kopp002sche01_01/colofon.htm 

Kruyskamp, C. Van Dale Groot Woordenboek der Nederlandse Taal, tiende druk. 's-Graven-

hage: Martinus Nijhoff, 1976. 

Lo Cascio, Vincenzo. Van Dale Handwoordenboek Nederlands-Italiaans/Zanichelli Dizionario 

Neerlandese-Italiano. Utrecht/Antwerpen: Van Dale Lexicografie & Bologna: Zani-

chelli, 2001. 

Martin, W. & G.A.J. Tops. Van Dale Groot woordenboek Nederlands-Engels. Utrecht/Antwer-

pen: Van Dale Lexicografie, 1986. 

Woordenboek der Nederlandsche Taal.  

http://www.nu.nl/.../woordenboek-der-nederlandsche-taal-online.html.  

 

 



137 

DE BOER, Minne Gerben. ‘Woordenschat’. Hoofdstuk 6 van Woordstudies I. ITALIA-

NISTICA ULTRAIECTINA 4. Utrecht: Igitur, Utrecht Publishing & Archiving Services, 

2009. ISBN 978-90-6701-025-2. 137-154. 

 

 

SAMENVATTING 
 

Dit hoofdstuk is een programma voor contrastief woordenschatonderzoek voor Nederlandse italia-

nisten. Het gaat uit van een nulsituatie en geeft suggesties voor onderzoek dat door studenten verricht 

zou kunnen worden. 

 

RIASSUNTO 
 

Questo capitolo costituisce un programma per ricerche contrastive nel campo del lessico per italianisti 

olandesi. L’articolo parte da una situazione zero in questo campo e dà suggerimenti per ricerche che 

gli studenti d’italiano potrebbero fare. 

 

SUMMARY 
 

This chapter is a program for contrastive research in the field of the lexicon for Dutch Italianists. It 

assumes that the state of the field is at zero level and presents suggestions for useful research themes 

for students of Italian. 
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6. WOORDENSCHAT* 

 

 

 

Inleiding 

Er bestaat geen duidelijke traditie op het gebied van het vocabulaire-onderwijs voor 

het Italiaans, evenmin als voor het Nederlands overigens. Dit heeft natuurlijk te 

maken met de status van beide talen in een vreemde-talencurriculum op de 

middelbare school. De situatie is duidelijk anders dan voor talen als Engels, Frans, 

Duits of Russisch. Niettemin bestaat  er voor beide talen een basiswoordenboek. het 

Vocabolario Minimo van Baldelli en Mazzetti (hierna BM) en het Basiswoordenboek 

Nederlands (De Kleijn en Nieuwborg, hierna KN), dat voortkomt uit de behoefte van 

het Belgische onderwijs. In de Grund- und Aufbauwortschatz van het Ernst Klett Verlag 

(Stuttgart) bevindt zich bovendien een Italiaans-Duits deel, verzorgd door P. 

Giovannelli; dit is voor het Nederlands bewerkt door Tichelman. Dit laatste boek is 

voor het onderwijs onbruikbaar vanwege de vele fouten die voortkomen uit het feit 

dat een Frans-Duitse woordenschat tweemaal 'vertaald' is. Bovendien bevatten deze 

werkjes, in tegenstelling tot de eerdergenoemde, geen voorbeeldzinnen, waaruit de 

precieze betekenis van de woorden in een context is af te leiden. Wel is er een 

indeling in 'centres d'intérêt', waarbinnen de 'Aufbauwortschatz' gepresenteerd 

wordt.  

Niet altijd is bewust onderwijs in vocabulaire nuttig geacht. In de jaren zestig, 

het hoogtepunt van de zogenaamde 'directe methode', was het taboe om woorden 

aan te bieden anders dan als bijproduct van de cursustext, en bovendien hoorde men 

geen vergelijkingen te maken met de moedertaal van de leerling. De gedachtengang 

was dat het aanleren van vreemde talen op dezelfde wijze moest geschieden als het 

verwerven van de moedertaal, namelijk door een herhaaldelijk aanbod van de 

vreemde taal in concrete situaties, waarbij de moedertaal als afleidend werd be-

schouwd. Blijkens recente publicaties, onder andere die van Nation (1982), is die 

periode gelukkig voorbij, maar hij heeft verwoestende sporen nagelaten in het 

Nederlandse talenonderwijs. De bezwaren - afgezien van de theoretische achter-

grond waarop deze leertheorie stoelt - zijn dat het aanbod zo overweldigend moet 

zijn dat in de praktijk aan het eind van een cursus maar een miniem aantal woorden 

beschikbaar is, en verder dat het leggen van verbanden tussen de vreemde taal en de 
                                                 
* In mijn college contrastieve taalkunde voor studenten Italiaans heb ik voor het jaar 1983 de woorden-

schat centraal gesteld. Het onderwerp bleek een onontgonnen terrein te zijn, zodat er weinig achter-

grondlitteratuur geboden kon worden; ik heb daarom zelf naspeuringen gedaan naar wat ik over 

woordenschatonderwijs kon vinden en getracht het resultaat te betrekken op het Italiaans. De syllabus 

die aldus is ontstaan heeft daardoor de functie gekregen een nieuw veld van onderzoek te openen 

voor Italianisten; dit hoofdstuk is een herziene versie van deze syllabus. Ik hoop dat het aanleiding 

geeft tot verder onderzoek. 
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moedertaal volkomen aan de toevallige intuïties van de leerling wordt overgelaten. 

Het resultaat is de befaamde Nederlandse talenkennis die inhoudt dat de mensen in 

tien talen om een kopje koffie kunnen vragen, maar in geen enkele een behoorlijk 

gesprek kunnen voeren. In ons onderzoek hebben we dus drie handicaps: de betrek-

kelijke afwezigheid van voorstudies op ons specifieke taalgebied, het feit dat de 

theorievorming plaatsvindt binnen andere onderzoekstradities (die van docenten 

Engels en Frans bijvoorbeeld) en het feit dat de noodzaak van systematisch onderwijs 

door sommige invloedrijke stromingen in twijfel getrokken is. Met deze handicaps 

zullen we moeten leven, wat overigens geen excuus is om niets te doen. 

 

Omvang van de woordenschat  

Grammatica-onderwijs is in wezen minder problematis¢h dan vocabulaire-onder-

wijs. Dat hangt samen met de omvang: de grammaticale problemen zijn beperkt in 

aantal en daardoor is het in principe mogelijk ze allemaal in een cursus te be-

handelen. De woordenschat is enorm uitgebreid; bijna niemand kan de omvang van 

de woordenschat van de 'native speaker' evenaren en dus moet er op ieder niveau 

van het onderwijs een keuze gemaakt worden. Daarbij komt dat de grammatica een 

afgesloten terrein vormt: op een bepaalde leeftijd kent men de grammatica van zijn 

taal en dan komt er practisch niets meer bij. Een woordenschat is open: op iedere 

leeftijd kan men zijn persoonlijke woordenschat uitbreiden, bij voorbeeld doordat 

men in aanraking komt met terreinen van activiteit waar men zich tevoren nooit op 

begeven heeft. Ook voor een taal als geheel verandert de woordenschat voortdurend. 

Niemand weet precies hoe groot zijn eigen woordenschat of die van een ander is. Er 

bestaan de meest wilde ideeën over, soms bij erkende autoriteiten in het vak, waarbij 

vaak de wens de vader van de gedachte is. Met betrekking tot het minimum heeft 

jarenlang het idee dat eenvoudige boeren over niet meer dan 300 woorden be-

schikken in de handboeken rondgespookt (ik meen dat dat idee van Jespersen komt). 

Het hoeft geen betoog dat deze mening berust op primitieve sociale vooroordelen 

van verwaten stedelingen, maar pas als men enige ervaring met een basisvocabulaire 

heeft, kan men hem weerleggen, bijvoorbeeld door te laten zien hoe de 300 meest 

frequente woorden van willekeurig welk corpus practisch geen concrete woorden 

omvatten. Een variant van deze misvatting is de mening van Migliorini dat om-

streeks het jaar 1000 de inwoners van Toscane een woordenschat van ± 4000 een-

heden bezaten. Het is niet zo moeilijk te begrijpen hoe hij aan dat getal kwam; als 

men de Italiaanse woorden neemt die in de litteratuur van de Trecento al aanwezig 

waren en daar alle woorden aftrekt waarvan de vreemde herkomst (geleerdenlatijn, 

Frans, en dergelijke) bewezen kan worden, dan houdt men waarschijnlijk niet meer 

dan 4000 over. Maar als men de 6000 woorden van de Decameron in centres d'intérêt 

ordent en dan constateert hoe weinig concrete woorden zelfs in zo'n wereldwijze 

tekst voorkomen, dan wordt het duidelijk dat er veel aan de aandacht van de ge-

leerden ontsnapt is.  
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Een gok die mij meer verantwoord lijkt is gebaseerd op het volgende. Matteu 

Ceccaldi heeft een woordenboek geschreven van het Corsicaanse dialect van een 

afgelegen dorp (Pieve d'Evisa), dat gebaseerd is op het vocabulaire van zijn moeder, 

die nooit anders dan dialect had gesproken. Het aantal opgenomen woorden, dat dus 

correspondeert met de woordenschat van dat dialect omstreeks 1900, is 15.000. Zelfs 

wanneer we in aanmerking nemen dat toen de materiële civilisatie toegenomen was 

in vergelijking met de Middeleeuwen, en dat er zelfs in een kleine dorps-

gemeenschap individuele verschillen geweest zullen zijn in verband met de terreinen 

van belangstelling (zo kende Ceccaldi's vader alle plantennamen), lijkt het aanne-

melijk dat 10.000 een aanvaardbaar minimum is voor een geïsoleerde taalgemeen-

schap, en voor de daaraan deelnemende individuen. De bovengrens is een ander 

verhaal. Het woordenboek van Zingarelli, dat erg veel woorden heeft opgenomen, 

telt er iets meer dan 100.000. Het Nederlandse woordenboek van Van Dale heeft er 

ongeveer 200.000. Dit betekent overigens niet dat het Nederlands een tweemaal zo 

rijke taal zou zijn als het Italiaans, maar het heeft te maken met de structuur van 

beide talen: het Nederlands telt vele samenstellingen, die als aparte woorden 

vermeld staan, terwijl het Italiaans combinaties gebruikt die onder het hoofdwoord 

voorkomen. Men vergelijke bijvoorbeeld luchtvervuiling, als afzonderlijk woord naast 

vervuiling, met inquinamento dell'aria, dat als voorbeeld geciteerd wordt bij dat ene 

woord inquinamento. De 100.000 van de Zingarelli zijn er veel meer dan een individu 

in zijn hoofd heeft, onder meer omdat de Zingarelli ruimschoots put uit allerlei vak-

talen en verder de hele litteratuur vanaf de Origini beslaat. Woordenboeken die 

selectiever zijn komen lager uit. De Dictionnaire du Français Contemporain, die de 

ontwikkelde spreker van nu tot criterium  heeft gekozen, telt 25.000 woorden, de 

Petit Larousse ongeveer 35.000. Voor het Italiaans komen de DFD en de kleine 

Garzanti met gelijksoortige uitgangspunten uit op 35 à 40.000. Voor de afzonderlijke 

taalgebruiker moeten deze getallen ook als bovengrens beschouwd worden, omdat 

niet iedereen op alle terreinen thuis is die de 'homme cultivé moyen' geacht wordt te 

beheersen, terwijl bij het Italiaans de regionale variatie ook nog een rol speelt. Het 

lijkt me daarom veilig om te zeggen dat de woordenschat van de gemiddelde ont-

wikkelde taalgebruiker (spreker van een Romaanse taal met middelbare-schoolop-

leiding) tussen de 10 en de 25 duizend ligt. Met Melka Teichroew (1982) ben ik van 

mening dat de grens tussen actieve en passieve woordenschat grotendeels fictief is; 

zodra men zich intensief met een onderwerp bezighoudt gaat men de bekende 

woorden actief gebruiken.  

Als we ervan uitgaan dat de aanstaande Italianist – in tegenstelling bijvoorbeeld 

tot de toerist – het beheersen van het Italiaans alsof het zijn moedertaal was als ideaal 

stelt (afgezien van de bereikbaarheid van dit ideaal), dan moeten we als streefcijfer 

voor de woordenschat ook 10 à 25 duizend nemen.  

Een basiswoordenschat kan op twee niveau’s gefixeerd worden; een vaste kern 

van 1500 à 2000 woorden (BM en KN zijn daar voorbeelden van) en een uitbouw, van 
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wisselende inhoud, van 2000 à 3000 woorden (een voorbeeld is het woordenboek van 

Matoré voor het Frans). Het totaal van 5000 is wel het maximum dat op enigszins 

verantwoorde wijze in een cursus kan worden ingevoerd; dat betekent dat er 

strategieën moeten worden aangeleerd om de overbrugging tot het gewenste aantal 

tot stand te brengen. Wanneer we aannemen dat BM als basiswoordenschat redelijk 

voldoet, dan blijft voor nader onderzoek een dubbele taak over: het vaststellen van 

de uitbreidingswoordenschat en het uitwerken van individuele woord-

verwervingsstrategieën. Overigens is dit nog maar een simplistisch beeld van de 

problematiek; het gaat hier om aantallen en niet om de vraag wat het aanleren van 

een afzonderlijk woord precies inhoudt. Dat komt in het vervolg van deze tekst nog 

aan de orde.  

 

Hoe kunnen we de basiswoordenschat van twee talen vergelijken? 

Met betrekking tot de basiswoordenschat (BM of KN) kunnen we ons de vraag 

stellen: wat zit er precies in? We kunnen immers twee basiswoordenschatten met 

elkaar vergelijken. Om dat te doen, moeten we een nadere indeling maken. Immers, 

1750 woorden is teveel om ineens te overzien, zeker als het erom gaat om eventuele 

lacunes of overbodige woorden op te sporen. Ik zal een concreet voorbeeld geven. 

Vraag: welke zijn de zelfstandige naamwoorden die een tijdsaanduiding uit-

drukken?  

Behalve de zeven dagen van de week en de twaalf maanden van het jaar heb ik 

er voor BM 27 genoteerd. Het zijn in alfabetische volgorde: 
 

anno, autunno, epoca, estate, giornata, giorno, inverno, mattina, mattino, mese, mezzanotte, 

mezzogiorno, minuto, momento, Natale, notte, ora, Pasqua, periodo, pomeriggio, primavera, 

secolo, sera, settimana, stagione, tempo, volta. 

 

Het is mogelijk dat deze lijst nog verlengd moet worden; bijvoorbeeld komen ook 

futuro en passato voor, in eerste instantie als adjectieven, maar ook met een tweede 

betekenis als substantief. Buiten beschouwing zijn gebleven termen die betrekking 

hebben op leeftijd en het woord vakantie.  

In KN zijn het er ook 27, namelijk: 
 

avond, dag, duur, eeuw, herfst, jaar, keer, lente, maal, maand, middag, minuut, moment, 

morgen, nacht, najaar, ochtend, ogenblik, periode, seconde, seizoen, tijd, uur, voorjaar, week, 

winter, zomer. 

 

Een eerste constatering die we kunnen doen is dat beide basisvocabulaires exact 

hetzelfde aantal termen bevatten, namelijk 27. BM en KN zijn wat tijdsaanduidingen 

betreft blijkbaar goed vergelijkbare verzamelingen. De opname in de basiswoorden-

schat berust op frequentie en frequentie, mits op goede gronden vastgesteld, is een 

aanduiding voor het belang van een woord binnen een woordenschat. De frequenties 

kunnen in onderstaande staatjes bekeken worden. De eerste bevat de rangorde  
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(binnen een lijst van 1 tot 2500 naar afdalende frequenties) volgens Sciarone (1977), 

en het frequentiegetal volgens het meest betrouwbare corpus, dat van de LIF.1 De 

tweede bevat de frequenties volgens Uit den Boogaart. 

 
 56 anno 841  506 settimana 98  

 64 giorno 756  625 periodo 43  

 73 volta 701  692 inverno 77  

 91 tempo 539  778 pomeriggio 49  

 121 ora 353  846 estate 52  

 127 momento 381  871 stagione 48  

 138 sera 249  942 epoca 33  

 175 notte 228  975 mattino 43  

 232 mese 216  1271 mezzogiorno 30  

 377 secolo  88  1333 primavera 37  

 404 giornata  88  1711 autunno 31  

 127 mattina 104  2183 Natale 26  

 499 minuto 102  (2246 serata 152  

 

              (Verder Pasqua 20, durata 10 en mezzanotte 6). 

 

  jaar 1187  morgen 56  

  tijd 646 middag 55  

  dag 554 seizoen 52  

  uur 297 zomer 49  

  keer  225 winter 38  

  maand 209 duur 37  

  avond 178 voorjaar 32  

  eeuw 167 ochtend 31  

  moment 147 seconde3 28  

  nacht 139 (tijdperk)4 17  

  ogenblik 134 voorjaar 12  

  minuut 131 herfst 5  

  (maal) 805 lente –  

 

Frequentietellingen worden redelijk betrouwbaar geacht tot aan de eerste 1500 

woorden. Dit wordt hier bevestigd aan de hand van een duidelijk isoleerbare sector 

van het vocabulaire. Niet alleen zijn de lijsten practisch identiek, maar ook is de 

onderlinge volgorde van de woorden in beide lijsten zeer parallel (dit blijkt vooral als 

men ze in groepen van vijf verdeelt). Verder blijkt dat de lijsten van BM en KN de 

frequentie respecteren; er is hooguit wat gerommel aan het eind van de lijst en dat 
                                                 
1 Het feit dat twee bronnen gebruikt zijn verklaart dat de getallen niet netjes aflopen. 
2 Niet in BM! 
3 Het Italiaanse secondo wordt niet onderscheiden van het rangtelwoord. 
4 Niet in KN! 
5 NB maal is niet onderscheiden van maal = maaltijd. 
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dan nog vooral om de symmetrie te handhaven (bijvoorbeeld als er één jaargetij 

wordt opgegeven, dan breidt men dit uit tot alle vier, enzovoort).  

In een zo duidelijk gestructureerde sector is het mogelijk om contrastieve equi-

valenten te onderscheiden. Bijvoorbeeld: anno = jaar, ora = uur, notte = nacht, secolo = 

eeuw, inverno = winter. Het (primitieve) model dat ten grondslag ligt aan het gebrui-

kelijke woordjesleren, dat wil zeggen een een-op-een correspondentie tussen beide 

talen, wordt dus in sterke mate bevestigd. Des te interessanter is het daarom om na 

te gaan waar het niet klopt. Voorbeelden van een-op-twee correspondenties zijn: 

momento = moment/ogenblik, volta = keer/maal; autunno = herfst/najaar; primavera = 

lente/voorjaar. Andersom vinden we: giorno/giornata = dag. Gedeeltelijk buiten dit veld: 

tempo = tijd/weer. En in mijn eigen taalgebruik: stagione = jaargetijde/seizoen. 

De oorsprong van deze situaties kan van verschillende aard zijn. Soms kent één 

van beide talen een synonymie die in de andere niet voorkomt. Lente en voorjaar zijn 

twee termen voor hetzelfde begrip. Hetzelfde geldt voor moment en ogenblik, maar 

daar speelt ook de tegenstelling tussen vreemd en inheems lexicon een rol. In andere 

gevallen heeft de term in de ene taal twee duidelijk onderscheiden betekenissen, 

waarbij de ene correspondeert met één woord in de andere taal en de andere met een 

ander woord (voorbeeld: tempo = tijd/weer). Die situatie wordt in de contrastieve 

taalkunde aangeduid met de term 'lexical split'. In het voorbeeld van dag hebben we 

weer een andere situatie: vanuit het standpunt van het Nederlands is er maar één 

betekenis, maar in het Italiaans – en dat geldt ook voor de Romaanse talen in het 

algemeen – is het semantische veld anders gestructureerd: giorno en giornata duiden 

dezelfde tijdsruimte aan, maar gezien vanuit een ander aspect (bijvoorbeeld, in het 

geval van giornata, weersomstandigheid, wijze van doorbrengen of duur). Dit zijn de 

probleemgevallen vanuit contrastief standpunt. In weer andere gevallen is de 

betekenis in grote trekken gelijk (pomeriggio/middag), maar zijn er verschillen in de 

gebruikssituatie, waarbij bijvoorbeeld sera met een aantal gebruikswijzen van middag 

overlapt. Kortom, nauwkeurige vergelijking van zelfs zo duidelijk gestructureerde 

velden als dat van de tijdsaanduidingen biedt een grote hoeveelheid detailproblemen 

voor de contrastieve analyse: dat het er niet meer zijn komt voornamelijk door de 

overeenkomsten in culturele achtergrond. 

 

Cognate-onderzoek 

Hetzelfde materiaal kan gebruikt worden voor een heel andere vraagstelling. 

Gegeven de equivalenten op semantisch gebied, hoe verhouden zich dan de vormen? 

Neem het equivalente paar moment/momento. De vorm van het Italiaanse woord is 

volkomen voorspelbaar door een correspondentieregel die luidt: 
 

Het Italiaanse woord wordt gevormd door -o toe te voegen aan het Nederlandse woord.  

 

Het bestaan van deze correspondentieregel in de ervaring van de leerling maakt dat 

het herkennen en produceren van het woord momento een minimale inspanning 
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vereist. Met behulp van diezelfde regel, in samenwerking met de regel die zegt dat 

Ned. uu [y] correspondeert met It. u [u], kan het leren van het woord minuto worden 

vereenvoudigd. Het zoeken naar formele overeenkomsten en naar de didactische 

consequenties hiervan heet cognate-onderzoek. Voor het Italiaans en het Nederlands 

is daarover nog maar weinig onderzoek gedaan (maar zie het artikel van De Beer en 

Van Eupen 1984); voor Frans-Nederlands kan ik verwijzen naar Van Wesemael 1982. 

Het is belangrijk onderzoek, omdat het aanwezig zijn van cognates enerzijds maakt 

dat de taal als minder moeilijk wordt ervaren door de leerling, maar aan de andere 

kant een bron van interferentieproblemen kan opleveren, doordat allerlei equiva-

lentieparen of potentiele equivalentieparen zich afwijkend gedragen. Hierbij speelt 

een belangrijke rol dat Nederlanders die Italiaans leren dat meestal niet doen vanuit 

een nulsituatie: ze hebben al ervaring met talen leren en wel met talen die op andere 

wijze en in meerdere mate cognate-problemen opleveren. Traditioneel waren Latijn 

en Frans de interfererende talen, hetgeen een zekere alertheid in het onderwijs met 

zich meebracht (vergelijk bijvoorbeeld de aandacht voor de correspondenties 

Latijn-Italiaans in de cursus van Huysman en Schweigman), maar in de huidige 

onderwijssituatie is het Engels de bron van de meeste interferenties. Dit heeft een 

nieuw type interferentiefouten gecreëerd; een typisch voorbee1d is de fout *la risulta 

in plaats van il risultato onder invloed van het Engelse result, dat kennelijk in dezen 

sterker is dan het Nederlandse resultaat. Het bestaan van cognates zal echter vaak 

positief werken. In ons veld is autunno een duidelijk geval. Voor wie het Engelse 

autumn kent, plus de beide correspondentieregels: toevoegen van -o en assimilatie 

van ongelijke medeklinkers, vereist het leren van het Italiaanse woord een minimale 

inspanning.  

Een ander aspect dat een rol zou kunnen spelen is de fonologische bouw van 

het Italiaanse woord. Woorden kunnen al of niet overeenkomen met het gebrui-

kelijkste bouwpatroon (afwijkende klemtonen kunnen extra moeilijkheden ople-

veren). Woorden kunnen foneemcombinaties bevatten die in de eigen taal niet 

voorkomen (type sdraio 'ligstoel') of minimale verschillen bevatten ten opzichte van 

andere woorden, bijvoorbeeld de serie: scappare, strappare, scacciare, schiacciare, 

spaccare, spacciare, spicciarsi, stracciare, staccare, straccare (resp. 'weglopen, losrukken, 

verjagen, verpletteren, splijten, van de hand doen, zich haasten, verscheuren, los-

maken, vermoeien'). 

Ook de morfologie kan een woord gemakkelijker leerbaar maken, bijvoorbeeld 

in ons veld de woorden mezzogiorno en mezzanotte, die herkenbaar zijn als samen-

stellingen van mezzo en respectievelijk giorno en notte, volgens een patroon dat ook 

herkenbaar is in middag en middernacht. Tenslotte is er het verschijnsel van de 

zogenaamde falsi amici, dat wil zeggen. woordparen die formeel wel maar qua bete-

kenis niet overeenstemmen. Een berucht voorbeeld is pronto 'klaar', dat verward 

wordt met presto 'gauw' op grond van Ned. prompt, of subito ‘dadelijk', dat verward 

wordt met ad un tratto ‘plotseling' op grond van Ned. subiet of Frans subitement.  
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Niettemin zegt Van Wesemael terecht dat de falsi amici in de regel meer 

aandacht hebben gekregen dan de regelmatigheden in de correspondenties. 

 

Woordvorming 

Een goed basiswoordenboek dient ook aandacht te besteden aan de woordvorming. 

Immers woorden staan niet alleen, maar zijn gegroepeerd in woordfamilies. Neem 

de werkwoorden die een beweging aanduiden. In het bewuste veld hebben we onder 

andere andare, venire, entrare, uscire, salire, scendere, passare, fuggire, scappare, partire 

(resp. 'gaan, komen, binnengaan, uitgaan, omhooggaan, naar beneden gaan, voorbij-

gaan, vluchten, weglopen, vertrekken') en vele andere. De bijbehorende substan-

tieven zijn andata, venuta, entrata, uscita, salita, discesa, passata, fuga, scappata, partenza. 

Een aantal hiervan zijn aanwezig in BM. Sommige hebben afwijkende vormen 

(discesa, fuga), sommige geven aanleiding tot interferentieproblemen (partenza 

'vertrek', naast partita 'wedstrijd', bijvoorbeeld), sommige hebben speciale beteke-

nissen gekregen, naast of in plaats van de regelmatige (bijvoorbeeld de speciale  

betekenissen 'ingang' en 'uitgang' van resp. entrata en uscita) en sommige zijn relatief 

onbelangrijk. Maar juist deze verscheidenheid in het gedrag vormt een bron van 

leerproblemen. Ook hier zijn interferentieproblemen met andere talen belangrijk; 

speciaal tussen Frans en Italiaans is het verschil in de vorming van individuele 

deverbale substantieven berucht.  

Om het basisvocabulaire hanteerbaar te maken is het nuttig om naar syntac-

tische categorieen te onderscheiden. Zo is KN onder te verdelen in 820 zelfstandige 

naamwoorden, 316 bijvoeglijke naamwoorden, 182 bijwoorden (afgezien van de bijv. 

naamwoorden die als bijwoord kunnen fungeren), 41 voorzetsels, 43 voegwoorden, 

82 voornaamwoorden, 149 werkwoorden en 19 overige. (Het totaal is 1652, wat 

dichter bij de woordenschat van BM (1741) staat dan het opgegeven aantal van 2044). 

Voor BM zijn de verhoudingen tussen de syntactische categorieën soortgelijk. Het is 

natuurlijk eenvoudiger om binnen een syntactische categorie onderverdelingen te 

maken dan dwars door de categorieen heen. Wel krijgen we dan problemen met de 

afgeleide woorden. Deverbale substantieven horen semantisch bij de werkwoorden, 

van substantieven afgeleide adjectieven bij de substantieven. Nida (1975, 175) maakt 

een onderverdeling in vier semantische klassen: entities (objects), events, abstracts (= 

qualities, quantities and degrees) and relationals. Deze vier klassen komen ruwweg 

overeen met de syntactische categorieën zelfstandig naamwoord, werkwoord, 

adjectief/adverbium en voorzetsel/voegwoord, maar afleidingen kunnen in hun 

oorspronkelijke klasse blijven: lengte, breedte en hoogte blijven 'qualities' 

(eigenschappen) ondanks hun syntactische categorie 'substantief', en zelfstandige 

naamwoorden die een gevoel aanduiden blijven 'events', evenals de bijbehorende 

werkwoorden. Rekening houden met de morfologie en met de syntactische categorie 

zijn ordeningsprincipes die helpen om de totale woordenschat hanteerbaar te maken. 

 



146 

Valentie 

Vooral voor werkwoorden is het van belang om de valentie te bestuderen. Onder 

valentie verstaan we de zinsdelen waarmee het werkwoord zich verplicht of facul-

tatief verbindt. Zo is piovere 'regenen' zerovalent, dormire 'slapen' monovalent, cantare 

'zingen’ of mangiare 'eten' bivalent met een facultatieve valentie, vedere 'zien' verplicht 

bivalent, considerare 'beschouwen' of mandare 'zenden' trivalent en pagare 'betalen' in 

principe quadrivalent (hoewel niet alle valenties tegelijk optreden). Valenties liggen 

niet voor de eeuwigheid vast, zoals moge blijken uit het recente (1983) monovalente 

gebruik van plaatsen in het Nederlandse politieke vocabulaire ('Moet Nederland tot 

plaatsing overgaan?').6 Behalve het aantal valenties is ook het soort zinsdeel dat in 

zo'n constructie opereert van belang: zelfstandig- naamwoordgroep, bijzin met che of 

infinitiefconstructie, direct of indirect object, vast voorzetsel of keuze uit voorzetsels 

(dit laatste bijvoorbeeld bij locatieve valenties bij werkwoorden van rust of bewe-

ging). In de basiswoordenboeken worden mededelingen over de valentie vaak 

indirect gedaan, door middel van voorbeeldzinnen. Vaak bieden de voorbeelden een 

keuze uit de constructiemogelijkheden. Op het gebied van de valenties kunnen van 

taal tot taal grote verschillen optreden. Sommige hiervan worden in het begin van 

elke cursus besproken en blijven niettemin een bron van fouten door de hele studie 

heen. Ik denk aan gevallen als guardare 'kijken naar' en aspettare 'wachten op', om 

maar een paar van de bekendste constructieverschillen te noemen. Dit onderwerp 

behoort uiteraard tot de grammatica en hoort daar ook ter sprake te komen, maar het 

heeft ook een belangrijk vocabulaire-aspect. Immers, lijsten van werkwoorden 

kunnen zo lang gemaakt worden als men maar wil (denk maar aan het beruchte 

hoofdstuk 6.8 van Lepschy en Lepschy), maar zodra we een selectie van het vocabu-

laire gemaakt hebben, wordt ook de bijbehorende valentieproblematiek beperkt. Dit 

is trouwens niet het enige gebied waar syntaxis en woordenschat elkaar raken. Een 

belangrijke groep woorden is de categorie der aggettivi di relazione (zie Brinker 1974), 

zoals economico, adjectief behorend bij economia en voorkomend in combinaties als 

crisi economica 'economische crisis'. Vaak correspondeert met een combinatie van dit 

type één enkel samengesteld woord in het Nederlands, bijvoorbeeld porta principale 

'hoofddeur'. Hoewel de meeste relatie-adjectieven niet tot de meest frequente woor-

den behoren, zijn er toch een aantal aanwezig. Bovendien behoren ze tot de systema 

tische elementen van een uitbreidingswoordenschat.  

 

Polysemie 

 Een van de moeilijkste problemen bij het vergelijken van de woordenschat van twee 

talen is de polysemie (het feit dat een woord meer betekenissen heeft). Hierbij moeten 

we onderscheiden wat er binnen één taal gebeurt en hoe dit zich laat omzetten in 

equivalenties tussen twee talen. Een eenvoudig voorbeeld om dit verschil mee te 
                                                 
6 Dit voorbeeld stamt uit de discussie over de kruisraketten in Europa. 
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illustreren is cantare. De hoofdbetekenis is volgens de definitie van DFD 'realizzare, 

moderando il tono della voce secondo un ritmo e un'alternanza armonica di suoni, di 

diversa intensità e altezza, un insieme fonico melodioso'. Iets simpeler gezegd: zingen 

is het produceren van muzikale geluiden. Ik zie hier af van figuurlijke betekenissen, 

als in il delinquente ha cominciato a cantare ‘de misdadıger is begonnen door te slaan', 

maar beperk me tot de hoofdbetekenis. Binnen de hoofdbetekenis kunnen we even-

tueel een onderverdeling maken naar de kenmerken van het onderwerp van cantare 

(de strikte subcategorisatie van de chomskianen), bijvoorbeeld volgens de driedeling 

mens, vogel, instrument (il violino canta 'de viool zingt'). Maar binnen het Italiaans is 

het niet voor de hand liggend om dan de vogels nog weer onder te verdelen. Toch is 

dat voor de taalvergelijking nodig, want il gallo canta komt niet overeen met *de haan 

zingt, maar met de haan kraait. De 'lexical split' cantare - zingen/kraaien is niet te 

beschrijven met taalinterne middelen.  

Uit contrastief oogpunt hebben we geen volledige semantische analyse van de 

afzonderlijke woorden (dat wil zeggen microstructuur van de woordbetekenis) 

nodig, maar alleen die semantische analyse die ons helpt om semantische equiva-

lenties te formuleren. 

Sommige basiswoordenboeken maken geen duidelijk onderscheid tussen 

polysemie (dat wil zeggen een verzameling verwante betekenissen) en homonymie 

(een stel volkomen verschillende woorden die toevallig dezelfde klank hebben). KN 

is daar een voorbeeld van: het onderscheidt wel homoniemen wanneer de syntac-

tische categorie verschillend is (weer, zelfstandig naamwoord of bijwoord), maar niet 

wanneer beide woorden tot dezelfde categorie behoren (slot, 'van de deur' of 'van een 

roman'). BM gedraagt zich in dezen anders, maar is daarin niet erg systematisch. 

Polysemie en homonymie is een storende factor, wanneer we onze basiswoorden-

schat op frequentie baseren, omdat frequentiewoordenboeken maar zelden beteke-

nissen onderscheiden. Een soort onderzoek dat we zouden kunnen verrichten is het 

uitsplitsen van betekenissen op grond van frequentie, bijvoorbeeld aan de hand van 

de SEILC-gegevens (zoals Alinei 1973). Hoe vaak komt fare bijvoorbeeld in La Ciociara 

voor als equivalent van maken, doen of laten, als onderdeel van de uitdrukking fare a 

meno 'nalaten' of als de postpositie fa ‘geleden'? De vermoedelijke uitkomst van dit 

soort onderzoek zal zijn dat de basiswoordenboeken uit frequentieoogpunt teveel 

betekenissen geven (en teveel uitdrukkingen). Maar er zit een andere kant aan de 

zaak. Frequentie is niet het enige criterium voor opname in de basiswoordenschat. 

Andere criteria zijn bijvoorbeeld herkenbaarheid en nuttigheid in het gebruik. De 

tweede betekenis van een bekend woord is gemakkelijker te onthouden dan een 

geheel nieuw woord. Toevoeging aan de basiswoordenschat van veel tweede 

betekenissen maakt het geheel daardoor rijker tegen minder kosten. Bovendien 

vormen psychologisch de verschillende betekenissen van het woord een eenheid: een 

Italiaanse spreker is zich er niet van bewust dat hij een nieuw begrip hanteert in il 

gallo canta, evenmin als een spreker van willekeurig welke Romaanse taal zich 
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bewust is een ander woord te gebruiken wanneer hij se in de zin van of gebruikt, in 

plaats van in de zin van als. Dit valt te bewijzen door de interferentieproblemen: het 

type zin: ‘Ik weet niet *als hij komt’.  

We zullen en zekere mate van polysemie op de koop toe moeten nemen bij het 

aanleren van woorden. Dit is een extra reden om scherp op de betekenisequivalenties 

te letten, zodat we de leerders kunnen waarschuwen voor betekenisinterferenties. 

 

Woordvelden en 'centres d'intérêt' 

Naast de microstructuur van de woordbetekenis hebben we te maken met de macro-

structuur, dat wil zeggen met de 'woordvelden’ waarvan de woorden deel uitmaken. 

Een voorbeeld heb ik al gegeven in het voorafgaande, namelijk dat van de uitdruk-

kingen voor tijd. Traditioneel wordt bij het woordjes leren de woordvoorraad ge-

groepeerd in 'centres d'intérêt': menselijk lichaam, kleding, stad en land, economie, 

enzovoort. Dit is niet hetzelfde als het rubriceren in woordvelden ( of om een andere 

term te noemen: in semantische velden).7 'Centres d'intérêt' zijn ruimer en minder 

duidelijk gestructureerd. Het prototype van een Centre d'intérêt, het klaslokaal – 

eerste les van alle directe methodes –  bevat zeer heterogene voorwerpen; het crite-

rium 'zich bevindend in een klaslokaal' zal daarentegen niet gemakkelijk gekozen 

worden als kenmerk voor een semantische analyse. Bij de 'centres d'intérêt' gaat het 

meer om een pragmatische associatie (dat wil zeggen associatie in bepaalde ge-

bruikssituaties) dan om verwantschap in woordbetekenis. Toch moeten we ons af-

vragen welke soort associaties in een leersituatie de hoofdrol speelt. Het probleem 

met 'centres d'intérêt’ is vaak dat ze gemakkelijker met concrete woorden dan met 

abstracte opgesteld kunnen worden. Niemand zal grote moeite hebben met de 

opdracht: zoek alle woorden uit BM bijeen die binnen het centre d'intérêt van het 

menselijk lichaam vallen (wel met de figuurlijke betekenissen, omdat die binnen an-

dere velden vallen). Het wordt echter moeilijker als het gaat om alle woorden die 

gevoelens aanduiden. Over semantische velden bestaat een uitgebreide litteratuur, 

ook met contrastieve toepassingen. In Alinei 1974 komt al een vergelijking voor van 

een microveld in verschillende talen (hondengeluiden), al is dat dan niet contrastief 

uitgewerkt. Nida 1975 geeft  suggesties voor het vaststellen van semantische velden. 

Ook in Duitsland wordt veel werk op dit gebied gedaan, bijvoorbeeld Lutzeier 1981, 

waarin verschillende velden worden uitgewerkt. Een toepassing op het Engels, in het 

veld van de woorden voor financieel inkomen (Lutzeier 1982) zou zich uitstekend 

lenen voor toepassing op Italiaans–Nederlands contrastief gebied. Merkwaardig is 

het in welke mate de verschillende onderzoekstradities hun eigen wegen gaan en 

elkaars bestaan niet schijnen te kennen. Zie bijvoorbeeld ook de bibliografie van 

Fainberg 1983, waar weer andere auteurs genoemd worden. Een aantal semantische 

analyses wordt ook gegeven in Kühn 1979, waar ook een 'begrippennet' gepresen-
                                                 
7 De Duitse traditie maakt een onderscheid  tussen deze twee termen al naar gelang men het over de 

vorm of de betekenis heeft. 
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teerd wordt, dat op het eerste gezicht wat topzwaar is naar de kant van de concrete 

nomenclatuur. 

 

Bestaat een basiswoordenschat wel? 

Tot nog toe zijn we ervan uitgegaan dat er een basiswoordenschat bestaat. We 

kunnen dit echter ook in twijfel trekken. Frequentieonderzoek heeft uitgewezen dat 

de eerste 1500 woorden van een taal betrekkelijk vastliggen. Dit kan gezien worden 

als een empirisch gegeven (dat wil zeggen bij ieder nieuw onderzoek blijkt dat we 

dezelfde woorden krijgen); we kunnen echter ook proberen het te beredeneren. De 

gevonden 1500 woorden beslaan namelijk de structuurwoorden (grammaticale 

woorden), plus de belangrijkste lexicale woorden, namelijk de top en de subtop van 

iedere taxonomie. De top is dat woord dat het veld definieert (bijvoorbeeld mens 

voor het veld menselijke wezens); de subtop die woorden die het veld volgens de voor-

naamste kenmerken indelen (bijvoorbeeld man/vrouw, kind/volwassene, familielid/ 

vreemdeling, enzovoort; soms ontbreekt een van de polen). De woordvelden die 

binnen die 1500 woorden zitten zijn de centrale woordvelden van een cultuur, en in 

grote mate van iedere menselijke cultuur. Daarbuiten gaan we snel over naar de 

vaktaal, dat wil zeggen de taal waarmee slechts een deel van de taalgemeenschap 

vertrouwd is, uit hoofde van de specifieke rol die hij of zij in die gemeenschap 

vervult. Zo zitten in de eerste 1500 woorden maar erg weinig diernamen, want deze 

behoren in principe tot een vaktaal. 

Als we de woordenschat uitbreiden zijn we erg afhankelijk van de homogeniteit 

van de teksten waarop de frequentielijst berust. Dit is op dramatische wijze aan te 

tonen door in de LIF de eerste drie rubrieken (filmtaal, romantaal en toneeltaal) te 

vergelijken met de vierde (krantentaal) of de vijfde (schoolboekentaal). Sciarone 

miskent dit aspect en denkt dat uitbreiding van de basiswoordenschat hoofdzakelijk 

een kwestie van het aantal gebruikte woorden is (voor hem geven twee miljoen 

getelde woorden een betrouwbaarder beeld dan een half miljoen). In verband met de 

genoemde overwegingen ben ik daar wat sceptisch over. 

Uitbreidingswoordenschatten (Giovannelli, Matoré) berusten veeleer op een 

onuitgesproken afspraak dat onze belangstellingssfeer gelijk is. Het is erg leerzaam 

om bijvoorbeeld de centres d'intérêt van Giovannelli inhoudelijk te analyseren. Ook 

de activiteiten die onder de titel Threshold Level (Niveau Seuil) onder auspicien van de 

Raad van Europa worden uitgevoerd hebben dergelijke onuitgesproken assumpties. 

De oorspronkelijke versie (Van Ek 1975) was berucht om zijn eurocratische belang-

stelling voor lekker eten (zie Sciarone 1979: 37–38). Deze opmerking betekent overi-

gens niet dat het Niveau Seuil waardeloos is; integendeel, de orientatie op commu-

nicatieve situaties is zeer belangwekkend. Voor Italie bestaat er momenteel ook een 

Livello Soglia, van de hand van Nora Galli de' Paratesi. Deze sluit meer bij de Engelse 

dan bij de Franse versie aan. De uitgangspunten van de selectie zijn het definiëren 

van een doelgroep, de nadruk die gelegd wordt op mondelinge communicatieve 
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situaties en het vaststellen van een aantal centres d'intérêt. De doelgroep is nogal 

vaag en beweegt zich tussen serieuze toeristen en eerste-jaarsstudenten. De lijst bevat 

zo'n 1450 woorden, waarbij het algemene vocabulaire betrekkelijk willekeurige 

lacunes vertoont en het specifieke vocabulaire uiteraard sterk afhankelijk is van de 

nogal intuïtieve manier van vaststellen van de centres d'intérêt. Zo vinden we er 

woorden als trapanare 'boren' en supposta 'zetpil', ongetwijfeld ingegeven door 

bezorgdheid voor zieke reizigers. Dit voorbeeld suggereert al een bezwaar tegen de 

aanpak van de Raad van Europa: het is niet duidelijk waarom dit soort woorden tot 

de leerwoordenschat moeten behoren, in plaats van opgenomen te worden in een 

naslagboekje 'Hoe red ik me in het buitenland'. Verder worden de woorden alleen 

maar in lijsten gepresenteerd, zonder dat er voorbeelden van het gebruik worden 

gegeven. In dit opzicht is het Lessico Soglia minder bruikbaar dan BM. 

Voor de uitbreidingswoordenschat moet het voornaamste criterium de indivi-

duele belangstelling van de leerling zijn. Het gaat dus niet zozeer om een bepaalde 

inventaris van woorden, als wel om het ontwikkelen van strategieën om de woor-

denschat uit te breiden. 

 

Persoonlijke normen oftewel kyriolexieën 

Bij het opbouwen van een persoonlijke woordenschat in de vreemde taal moeten we 

ook rekening houden met het bestaan van individuele variatie in de moedertaal. 

Ieder van ons heeft binnen zijn eigen taal een aantal persoonlijke normen, voor 

mezelf verkies ik bijvoorbeeld tussen de synoniemen vaak en dikwijls of  tenminste en 

althans het eerste van elk paar, terwijl andere Nederlanders evengoed de omgekeerde 

keuze zouden kunnen maken. Dit soort keuzen berust op een ieders persoonlijke 

historie. Synoniemenparen als de genoemde bestaan er ook in de vreemde taal, 

bijvoorbeeld chiedere en domandare 'vragen' of parere en sembrare ‘schijnen'. Er is geen 

enkele reden waarom iemand die Italiaans leert een van beide zal moeten kiezen. 

Toch speelt ook hier de persoonlijke historie een rol. Alleen is de individuele variatie 

in leersituaties veel toevalliger. Terwijl mijn keus voor vaak tegenover dikwijls waar-

schijnlijk gedeeld wordt door mijn familieleden en misschien door de bevolking van 

een hele streek, hangt mijn keuze voor sembrare af van toevallige omstandigheden, 

bijvoorbeeld dat ik het eerder ben tegengekomen, dat het meer op het Franse woord 

lijkt, of puristische of juist antipuristische opmerkingen uit het een of andere woor-

denboek. Dit soort ervaringen is niet te sturen vanuit het onderwijs, tenzij letterlijk 

alles geprogrammeerd is (en zelfs dan is er variatie: hoeveel studenten Frans hebben 

geen voorkeur voor argot-woorden, juist omdat die niet in het lesmateriaal stonden). 

Wel is het van belang om ervoor te waken dat het onderwijs geen foute informatie 

verstrekt. Zo zal over het algemeen het lesmateriaal het taalgebruik van een oudere 

generatie weerspiegelen: BM behoort tot die generatie waarin de televisie nog niet zo 

belangrijk was en waarin jongelui spraken over la mia fidanzata of il mio fidanzato. Een 

van de taken van de leerling zal dus moeten zijn om een bewust aggiornamento aan te 
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brengen in het lesmateriaal waarmee hij of zij geconfronteerd wordt. Een andere 

bron van foute informatie berust op de beroepsdeformatie van de taaldocenten, 

namelijk te starre opvattingen omtrent wat fout is of nog acceptabel, welke voort-

komen uit de praktijk van het corrigeren van examenwerk. Voor Italië komt daarbij 

dat de school over het algemeen een kunstmatige variant van het Italiaans propa-

geert. Italiaanse docenten in Nederland die voor hun onderwijs terugvallen op hun 

eigen schoolervaringen, conserveren hierdoor gemakkelijk een verouderd soort 

taalgebruik. 

Ik ken twee boeiende artikelen die uitermate geschikt zijn om de lezers wat 

gevoel bij te brengen voor persoonlijke verschillen in woordenschat. Het ene is 

Householder 1983, waarin de auteur het begrip kyriolexie introduceert, dat hij 

gebruikt in de zin van persoonlijke norm. Dit is geen norm in de zin van een taal-

voorschrift, maar de taalvorm die het individu in een bepaald geval in zijn hoofd 

heeft en waaraan hij het taalgebruik van anderen toetst. Voor Nederland kan ik als 

voorbeeld nemen het contrast lagere school/basisschool. Aangezien de officiele bena-

ming op een gegeven moment is veranderd en alleen diegenen die bij het lager 

onderwijs betrokken waren (op dat moment) of zijn (sindsdien) een boodschap 

hebben aan de verandering, hebben een heleboel Nederlanders hun term niet 

gewijzigd. Voor die mensen is lagere school de kyriolexie en basisschool de individuele 

afwijking van sommige gesprekspartners, die in voorkomende gevallen onmiddellijk 

vertaald wordt in de eigen norm. (Een soortgelijk voorbeeld is de vervanging van 

kweekschool door P.A. (voor pedagogische academie), maar sinds enkele jaren is daar 

een derde term bijgekomen, nl. pabo, die de zaken heeft gecompliceerd). Het 

onderwijssysteem is een typisch voorbeeld, omdat het enigszins het karakter van een 

vaktaal heeft: niet alle taalgebruikers komen er in dezelfde mate mee in aanraking. 

Een van Householder's voorbeelden: de benaming van het toilet (de w.c.) heeft inte-

ressante diachrone implicaties, samenhangend met taboevermijding en met veran-

deringen in de materiële cultuur. 

Het andere artikel is Nencioni 1983, waarin op amusante wijze wordt aange-

toond hoe een oudere taalgebruiker zijn persoonlijke taalhistorie (of 'autodiacronia') 

heeft. In het Italiaans van de auteur zijn de normen verschoven van een florenti-

niserend taalgebruik tot een paneuropeïsme. Dit leidt tot verborgen kyriolexieën: 

persoonlijke normen die verzwegen worden omdat de gesprekspartner ze niet 

verstaat. In sommige gevallen kan dit tot gevolg hebben dat men zich niet meer kan 

uiten, omdat men het wel acceptabele vocabulaire niet beheerst. 

 

Cultuurspecifieke woorden 

Een laatste onderwerp voor een contrastieve benadering is de jacht op taal- en 

cultuurspecifieke woorden. Het standaardvoorbeeld in de Nederlandse taalfolklore 

is het woord gezellig dat geacht wordt een zo specifiek Nederlandse inhoud te 

hebben dat het niet vertaald kan worden in andere talen. Het is de moeite waard om 
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dit voorbeeld te analyseren omdat het tot verschillende vragen aanleiding geeft. De 

eerste vraag is de relatie tussen 'folklore' en realiteit, tussen de mening die een volk 

over zichzelf heeft en de werkelijke gedragingen (vergelijk als niet-talige voor-

beelden de Nederlandse properheid of de Nederlandse tolerantie tegenover 

vreemdelingen).8 De tweede vraag is welke betekenis of welke betekenissen het 

woord precies heeft: zelfs onvervangbare begrippen kunnen geparafraseerd worden. 

De derde vraag is of de onvertaalbaarheid ook op de deelbetekenissen slaat en er 

misschien sprake is van een 'lexical split'. Tenslotte zou het denkbaar zijn dat het 

begrip wel bestaat, maat geen lexicale uitdrukking vindt in de andere taal; een 

voorbeeld dat zich aan mij opdringt is het Nederlandse woord terrasje. Gesteld dat na 

beantwoording van deze vragen de bewering dat het woord onvertaalbaar is staande 

blijft, dan is het volgende probleem of het hier een geïsoleerd geval betreft of dat er – 

in beide talen – meer voorbeelden te vinden zijn (velleità, meestal omschreven met 

'vaag streven, vage verlangens' is een mooi voorbeeld voor het Italiaans, alleen staat 

het niet in BM; de groep animo, anima, spirito, mente, enzovoort levert ongetwijfeld 

andere voorbeelden op: zo vertaalden verscheidene studenten 'mijn geest is nog 

helder' met 'il mio spirito è ancora lucido' in plaats van het correcte 'la mia mente è 

ancora lucida'). 

 

Slotopmerkingen 

Tot slot is er nog de vraag naar de didactische progressie. In principe valt dit punt 

buiten het kader van dit artikel dat zich, in de termen van Lo Cascio 1983, bezig 

houdt met Analisi Contrastiva Descrittiva en niet met Analisi Contrastiva Pedagogica (dat 

is didactische contrastieve analyse; let op de 'falsi amici' pedagogisch en pedagogico). 

De laatste houdt zich bezig met de cursusopbouw; de eerste met de interferentie-

problematiek op zich. Maar het zal ongetwijfeld mogelijk zijn om op het descriptieve 

vlak een gradatie in interferentieproblemen aan te brengen op grond van hun 

relatieve belang voor de communicatie. Ook om het instrumentarium te bieden op 

grond waarvan bestaande cursussen getoetst kunnen worden, moet deze vraag 

vanuit de didactische praktijk gesteld worden.  

In de bibliografie die hier volgt heb ik getracht zo veel mogelijk de relevante 

litteratuur een plaats te geven, voorzover ik die gevonden heb. Het betreft hier 

datgene wat mij bekend was in september 1983. Verder heb ik melding gemaakt van 

de belangrijkste artikelen uit de bundel Atti van de SLI gewijd aan de Linguistica 

Contrastiva, te weten die van Filipović, Schwarze en Lo Cascio, en vanwege de 

Nederlands-Italiaanse problematiek die van Jacqmain en van Denissen en Lockefeer. 

 

 

 
                                                 
8 Geschreven in 1983! 
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SAMENVATTING 
 

Dit hoofdstuk geeft een theoretisch kader voor cognate-onderzoek. Het was bedoeld als inleiding voor 

een werkcollege over vergelijkend Romaans lexicononderzoek. 

 

RIASSUNTO 
 

Questo capitolo dà un quadro teorico per le ricerche sui cognates (le parole affini). Era inteso come 

introduzione a un seminario sul lessico romanzo comparato. 

 

SUMMARY 
 

This chapter gives a theoretical framework for treating cognates. It was intended as an introduction to 

a seminar on comparative Romance lexicon studies. 
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7. COGNATE-THEORIE  
 

 

 

Over cognates 

Ieder taalvergelijkend onderzoek veronderstelt dat er tussen twee talen iets te 

isoleren is dat globaal gezien gelijk is en dat er dan daarbinnen verschillen optreden. 

We moeten dus allereerst een domein isoleren waarvan we aannemen dat het voor 

beide talen iets gemeenschappelijks bevat en vervolgens binnen dat domein laten 

zien wat wel en wat niet overeenkomt. In dit overzicht gaan we uit van afzonderlijke 

woorden en onderscheiden daarbinnen vorm en inhoud. Dan zijn er theoretisch vier 

mogelijkheden: 

a)  Vorm en inhoud zijn gelijk. 

b)  Vorm is gelijk, inhoud niet. 

c)  Inhoud is gelijk, vorm niet. 

d)  Inhoud en vorm zijn verschillend. 

Geval a. Voorbeelden van paren woorden die qua inhoud en vorm gelijk zijn: 

1) In verwante talen:   
 

(1) acht in het Nederlands en het Duits. 

 

Opmerking: hierbij gaan we van het schriftbeeld uit: de klank vertoont enig verschil. 

     

(2) mano in het Italiaans en het Spaans. 
 

Opmerking: hierbij kiezen we het enkelvoud als vergelijkingsobject; het meervoud 

loopt uiteen: le mani ∞ las manos.1 

2) In al of niet verwante talen bij gemeenschappelijke leenwoorden: 
 

(3) film in Frans en Italiaans.2 

 

                                                 
 Dit stuk was de inleiding voor het college contrastieve studie Italiaans-Frans, dat ik in 1987 

gehouden heb. Het college werd gegeven door M.G. de Boer (Italiaans) en M. van Willigen-Sinemus 

(Frans) voor studenten van beide studierichtingen, en omvatte ook andere onderwerpen. Deze tekst is, 

behoudens enkele stylistische wijzigingen identiek aan de tekst uit 1987; alleen zijn er enkele noten 

toegevoegd, die als zodanig kenbaar gemaakt zijn door de toevoeging ‘noot uit 1997’. 
1 Dit is legitiem: het enkelvoud van het zelfstandige naamwoord, respectievelijk het mannelijk enkel-

voud van het adjectief is de niet-gemarkeerde vorm, waarvan de overige door algemene morfo-

logische regels af te leiden zijn. Moeilijker is het om vast te stellen van welke vorm we voor werk-

woorden moeten uitgaan. Voor Spaans/Italiaans ligt het voor de hand om de stam te kiezen, zodat 

bijvoorbeeld ama beschouwd kan worden als volmaakt overeenstemmend, ondanks de verschillende 

infinitiefvorm amar/amare. Voor Italiaans/Frans ligt het moeilijker, zie ook noot 5. 
2 Een vergelijking van film in Rey-Debove/Gagnon 1984 en Rando 1987 is overigens interessant. Het 

Italiaanse woord is morfologisch productiever. 
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Overigens is het gemakkelijker om hetzelfde leenwoord in twee talen te vergelijken, 

dan een leenwoord met zijn equivalent in de taal waaraan het ontleend is. Film heeft 

in het Engels meer betekenissen (vergelijk het Franse pellicule) aangezien leen-

woorden vaak gespecialiseerd zijn in een bepaald domein.3 

Geval b. Een voorbeeld van een woordpaar met gelijke vorm, maar verschillende 

inhoud is carta in het Spaans en het Italiaans. Het Italiaanse carta 'papier' correspon-

deert met het Spaanse papel; het Spaanse carta 'brief' met het Italiaanse lettera. Dit zijn 

de zogenaamde falsi amici, waarvoor speciaal gewaarschuwd moet worden omdat de 

identiteit van vorm een gelijke betekenis suggereert en de leerder hierdoor dus 

misleid wordt. 

Geval c. De inhoud is gelijk, de vorm niet. Voorbeelden voor Nederlands /Italiaans 

zijn: 
  

(4) vier-quattro; zee-mare. 

 

Dergelijke voorbeelden zijn er tussen niet-verwante talen bij bosjes te vinden; het 

probleem is echter om de betekenissen gelijk te houden. 

Tussen Frans en Italiaans: 
  

(5) bouleverser ∞ sconvolgere. 

 

Het voorbeeld is gekozen omdat er geen goed Nederlands equivalent is, zodat het 

Franse equivalent soms verhelderend kan zijn om de betekenis van het Italiaanse 

woord te begrijpen, en omgekeerd. 
 

(6) milieu ∞ ambiente. 

 

Dit is een geval van puristische vervanging. Na Darwin is milieu in het Italiaans in 

verschillende wetenschappen als leenwoord doorgedrongen; door puristische in-

vloed is het in al zijn betekenissen vervangen door de bewuste keuze ambiente. Dit 

soort purisme was in het Italiaans sterk in de fascistische periode; in Frankrijk ook nu 

nog. Een mini-onderzoekje heeft ons overigens aangetoond dat voor tennistermen - 

tegen de verwachting - het Frans meer Engels bevat dan het Italiaans. 

Geval d. Inhoud en vorm zijn verschillend. In dit geval moeten we het domein  ver-

groten en een heel semantisch veld kiezen, waarbinnen we dan de verschillende 

opdeling van het veld vergelijken. Voorbeeld:  
 

(7) Italiaans mente-spirito-animo-anima tegenover Nederlands geest-ziel-gemoed, enzovoort. 

 

Een ander veld dat zich voor een dergelijke vergelijking leent is dat van de werk-

woorden van beweging. 

Hier zullen we het verder over verwantschap in vorm hebben. 

                                                 
3 Zie in verband hiermee het begrip densità semantica van Alinei, geïllustreerd juist aan de hand van 

het woord film in Alinei 1984, pp. 257-258 en 269-270. 
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Vormverwantschap 

Als de talen verwant zijn, dan kunnen we een historische of een synchrone aanpak 

kiezen. Beide zullen geïllustreerd worden aan de hand van het paar Italiaans muro ∞ 

Frans mur (/myR/). 

 

Een historische benadering 

We gaan uit van een gemeenschappelijke oorsprong, waarvan we kunnen aannemen 

dat die in een vroeger stadium van beide talen werkelijk bestaan heeft. In ons geval is 

het MURU(M), dat wil zeggen de vorm die overgebleven is van de Latijnse accusatief 

na het verdwijnen van de slot-m (gesproken Latijn ongeveer 200 voor Christus). 

Op deze vorm zijn 'klankwetten' toegepast, dat wil zeggen formules die een feitelijk 

historisch proces weergeven, of het resultaat van een reeks historische processen.4 Dit 

zijn: 

  
(8) voor het Italiaans: - onbeklemtoonde u  o. 

(9) voor het Frans: - (1) onbeklemtoonde u  ø 

      (2) u  y 

In schema: 
     muro 

 

 (10) MURU  

          

    /myR/ 

 

waarbij de pijlen een historisch proces aangeven. 

 

Een synchrone benadering 

We constateren de volgende correspondentieregels: 

Regel 1: 
 

 (11) Frans /y/ ∞ Italiaans /u/ 

 

Regel 2: 

Uitgaande van de constatering dat een typisch Italiaans woord op een klinker 

eindigt,5 is de ruime formulering: 

  
(12) Frans WOORD ∞ Italiaans WOORD + klinker 

 

                                                 
4 Hierbij gaan we er van uit dat ze in principe zonder uitzondering zijn. Dit is een idealisering van de 

werkelijkheid, maar het is de basis voor iedere etymologie. Zie hiervoor Alinei 1984, pp. 140-143. 
5 Dit geldt ook voor werkwoordstammen, zoals 

  [parl]VSt ∞ **parl+VR +a]VSt 

Hierbij staat VR voor 'verb root' en VSt voor 'verb stem'. De infinitiefvormen zijn respectievelijk: 

  [[parl]St + é]INF ∞ ***parl+R  +a] St +re]INF 
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Als we weten dat het woord mannelijk is, kunnen we een nadere precisering geven, 

namelijk: 
 

        -o 

(13) Frans *+m+ ∞ Italiaans  

       -e 

 

Samengeklapt wordt dit: 
      

        + -o 

(14) Frans WOORD  ∞  Italiaans WOORD 

          [+m]            + -e 

                          

Het teken ∞ staat voor: correspondeert met. Het betreft hier redundantieregels, die in 

principe psychologische waarde hebben voor taalgebruikers in een tweetalige situa-

tie: ze vatten intuïtieve oordelen over verwantschap samen. 

Ten aanzien van de betreffende woorden hebben we nu de correspondentie: 
 

(15) /myR/  ∞  muro 

 

die bestaat op grond van de genoemde twee6 regels, met andere woorden het bestaan 

van de correspondentieregels vormt het bewijs van de verwantschap. De woorden 

zijn cognates7 op grond van een stel correspondentieregels. 

We kunnen nu de correspondentie zien als een instructie om van de ene taal 

naar de andere te komen. Onze formule wordt dan: 
 

(16)/myR/ ↔ muro 

 

waarbij de dubbele pijl aanduidt dat we elk van beide talen als uitgangspunt kunnen 

nemen. Terwijl de formule als correspondentieregel symmetrisch was, wordt ze nu 

als didactische instructieregel asymmetrisch: vanuit het Italiaans is het Frans voor-

spelbaar,8 vanuit het Frans is het Italiaans niet voorspelbaar (vanwege de dubbele 

keuzemogelijkheid in correspondentieregel (14): -e of -o). Een dergelijke asymmetrie 

komt veel voor: zo kun je van een Italiaans woord met dubbele medeklinker 

voorspellen dat het Spaans er maar één heeft, maar niet omgekeerd. 

NB Andere situaties waarin redundantieregels optreden hebben hetzelfde ef-

fect. Het betreft:  

(a) morfologische afleidingsregels, bijvoorbeeld Ital. beroepsnamen gaan uit op -aio;  

                                                 
6 Ik heb hierbij voor het gemak de correspondentieregel r ∞ R  verwaarloosd, evenals trouwens bij de 

historische aanpak. 
7 Cognate is hierbij gedefinieerd als 'synchroon verwant'. Oorspronkelijk werd de term gebruikt voor 

historisch verwante woorden. 
8 Voorspelbaar, maar wel met de restrictie dat redundantieregels niet verplicht zijn. De formule voor-

spelt dus een waarschijnlijk woord, met andere woorden geeft de leerder een mogelijkheid het woord 

te raden. 



 160 

(b) regels voor onregelmatige werkwoorden, bijvoorbeeld een werkwoord op -gere 

heeft een deelwoord op -to (leggere ∞ letto). Deze regels hebben een beperkte 

voorspellende waarde en zijn psychologisch reëel,9 hetgeen bijvoorbeeld blijkt uit 

fouten bij de taalverwerving door kinderen. 

In het voorafgaande werd de correpondentie geformuleerd op klankniveau. We 

kunnen ook van de schrijftaal uitgaan: dan krijgen we de volgende equivalentie: 
 

(17) mur ∞ muro  

 

In dit geval werkt alleen correspondentieregel (12). Over het algemeen zal de set 

correspondentieregels voor de schrijftaal anders zijn dan die voor de gesproken 

taal.10 

Een dergelijk onderzoek is verricht door Van Wesemael 1983 voor Frans en 

Nederlands en door De Beer/Van Eupen 1984 voor Italiaans en Nederlands. Het doel 

was hier het bevorderen van een leerstrategie. Onderzoek naar correspondenties in 

de gesproken taal is zinnig als het gaat om de productie van woorden. 

Let wel dat de combinatie van richting en taalregister voor elk paar talen vier ver-

schillende types cognate-onderzoek opleveren. 

 

Waarom zijn er cognates? 

Contrastieve woordstudies bij talen met gemeenschappelijke oorsprong kunnen de 

totale woordenschat betreffen. Als de talen verschillende oorsprong hebben, dan 

komen alleen de leenwoorden in aanmerking voor een vergelijkende vormanalyse. 

Ook bij leenwoorden kan het onderzoek historisch gericht zijn: dan valt de aandacht 

op het moment van binnenkomst in de taal. Als het daarentegen synchroon gericht 

is, dan valt de aandacht op de herkenbaarheid. 

Contrastief leenwoordonderzoek voor Frans/Italiaans kan betrekking hebben: 

a) op woorden die van de ene taal naar de andere zijn overgegaan. Voorbeelden: 
 

(18) Frans  Italiaans: mangiare, parlare (in plaats van oud-Italiaans manicare of favellare). 

(19) Italiaans  Frans: soldat (in plaats van oud-Frans soudoyer). 

 

De bron voor dit soort onderzoek is Hope 1971. 

b) Gemeenschappelijke ontleningen in beide talen. Bijvoorbeeld uit het Latijn ('mots 

savants' of 'parole dotte'), of uit het Engels. Beide onderwerpen lenen zich uitstekend 

                                                 
9 Noot van 1997: in het interessante boek van Douglas R. Hofstadter, Le ton beau de Marot, waarin 

correspondenties tussen talen het centrale thema vormen (met name bij het vertalen van poëzie), geeft 

de auteur enkele voorbeelden van dergelijke 'psychologische' correspondenties uit zijn eigen taalleer-

praktijk. Een leuk voorbeeld is dat hij tegen zijn (half Italiaans opgevoede) kinderen zegt: Guarda, le 

rondini mangiano le mucche, en pas later merkt dat hij 'vliegen' had bedoeld en niet 'koeien', wat het 

Italiaanse woord betekent. De equivalentie was mouches ∞ mucche, zoals vaches ∞ vacche. 
10 Dit is het duidelijkst bij twee regionale varianten van dezelfde standaardtaal, waarbij de set 

schrijftaalcorrespondenties (bijna) leeg is, maar de set spreektaalcorrespondenties heel omvangrijk kan 

zijn. 
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voor contrastieve studies, vooral na het verschijnen van Rando 1987, dat voor het 

Italiaans veel materiaal biedt. 

NB Een algemeen overzicht van de problematiek van beïnvloeding tussen talen 

wordt gegeven in Gusmani 1987.11 

 

Uitweiding over leenwoordstudies. 

Men kan leenwoorden bestuderen vanuit verschillend gezichtspunt, namelijk histo-

risch-cultureel, formeel en semantisch. 

Historisch-cultureel gaat het om vragen als de behoefte aan leenwoorden (on-

der andere met betrekking tot nieuwe begrippen die met het buitenland geassociëerd 

worden, of uit 'snobisme', d.w.z. ter aanduiding van verschillen in register), de ver-

schillende ontvankelijkheid voor leenwoorden van de verschillende talen, kwesties 

van datering, enzovoort. Formeel gezien is de vraag interessant hoe het woord wordt 

aangepast aan het fonologisch systeem van de nieuwe taal. Semantisch gezien 

interesseren we ons voor de plaats van het leenwoord in het nieuwe systeem, kwes-

ties van synonymie tussen het leenwoord en bestaande woorden, en het verschijnsel 

van de doublets/doppioni (ook allotropi genoemd), d.w.z. specialisatie van betekenis bij 

geringe vormverschillen. 

Het volgende voorbeeld kan een indicatie geven van de relatie tussen 

leenwoordstudie en fonologie. Het betreft het woord voor Zwitserse of Duitse huur-

lingen uit de 16e/17e eeuw, nl. lansquenets of lanzichenecchi.12 De basis van de 

ontlening is in beide gevallen Landsknecht. Vgl. de volgende weergave van de 

syllabestructuur in het oorspronkelijke woord: 

 

     W 

     

   s    s 

          

  O  R  O  R 

  

   N  C  N  C 

  

 

   l a      n    t    s k       n    e               X           t 

 

Hierbij staat W voor 'woord', s voor 'syllabe', O voor 'onset', R voor 'rhyme', N voor 

'nucleus' en C voor 'coda'. Het probleem wordt gevormd door de zware consonant-

                                                 
11 Voor de vormovereenkomsten tussn Italiaans en Nederlands heb ik een uitvoerig kader opgesteld 

in De Boer 2004, waarin het begrip internationalisme centraal staat.  
12 Het Franse woord is misschien niet algemeen bekend (het staat niet in de DFC), maar het Italiaanse 

komt uitgebreid voor in de Promessi Sposi van Manzoni. Noot van 1997: sindsdien komt het ook voor 

in de beroemde historische roman van Vassalli, La Chimera, waarin de hoofdpersoon op een gegeven 

moment danst met de lanzi. 
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clusters, die niet acceptabel zijn in de ontvangende talen (vergelijk de syllabe-

structuur van de beide talen). De middelen om het probleem te verhelpen zijn (1) 

vereenvoudiging van de clusters, (2) invoeging van extra klinkers, dus het creëren 

van extra lettergrepen: de overblijvende consonanten worden dan zo nodig naar de 

nieuwe lettergrepen overgeheveld. Vgl. lã-skə-nε en lan-tsi-ke-nek-ko. Leenwoord-

studies geven onafhankelijk materiaal ten behoeve van de bestudering van de 

fonologische structuur van een taal. 

Een recent voorbeeld is de behandeling van het woord autobus. 
  

(20) Frans: o-to-'bys. 

(21) Florentijns Italiaans: au-to-'bus-se. 

(22) Modern standaard-Italiaans: 'au-to-bus.  

 

In het laatste geval heeft het woord twee gemarkeerde kenmerken die het als 

leenwoord kenschetsen, namelijk een finale medeklinker en het antepenultiem 

accent. 

Een historisch voorbeeld met morfologische implicaties is de Italiaanse receptie 

van het Oudfranse woord legier (/ledʒer/). Het probleem is de keuze van de slot-

klinker. Volgens de Concordans op Boccaccio (Barbina 1969) komen alle drie 

mogelijkheden voor, namelijk -o, -e, en -i (de laatste als bijwoordvorm in di leggieri, 

naast di leggiere). Uiteindelijk heeft de taal gekozen voor leggero. Deze keuze is niet 

automatisch, zoals men kan zien uit het verschillende gedrag van pensiero en mestiere 

(uit Oudfrans pensier en mestier).  

 

Suggesties voor onderzoekjes: 

1. (Synchrone benadering). Probeer vast te stellen wat de correspondentieregels zijn 

tussen Frans en Italiaans en wat hun rendement is. Het te gebruiken materiaal zou 

kunnen bestaan uit het basiswoordenboek van Baldelli/Mazzetti (BM), of eventueel 

een woordsoort hieruit, waar de Franse equivalenten al genoemd zijn. (Een vergelijk-

baar onderzoek over Spaans/Italiaans met de ongeveer 800 zelfstandige naam-

woorden van BM als basis leverde een 20-tal regels op; zie hoofdstuk 8 van deze 

bundel). 

Het belang van het vaststellen van deze regels is: 

1) Door meer regels aan te nemen vergroot men het aantal cognates (voor Spaans/ 

Italiaans van een achtste naar zeven achtste van de onderzochte woorden). 

2) De verschillen kunnen gewogen worden, aan de hand van het aantal toegepaste 

regels. De zwaarste gevallen in het bedoelde onderzoek, nl. azúcar-zucchero en reloj-

orologio bleken ongeveer zes regels te impliceren. 

3) Door met regels te werken kan men het betekeniselement uitschakelen, want de 

regels voor de duidelijke gevallen geven ook resultaten voor de dubieuze gevallen. 

Dit is van belang voor het falsi-amici-onderzoek. 

2. Een meer gericht onderzoek naar falsi amici, hetzij op grond van de basiswoorden-

schat van BM, hetzij als kritische beschouwing van bestaande mots-pièges-boekjes, die 

meer intuïtief zijn opgesteld (waarschijnlijk op grond van foutenanalyses van 
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'thèmes' en 'versions'), vergelijk Broussous 1972. Algemene aanbeveling: beperk het 

aantal betekenissen dat in beschouwing genomen wordt, met uitsluiting van verou-

derde of gespecialiseerde betekenissen. Het voorbeeld van Broussous: Italiaans eco 

'echo', Fr. écot 'bijdrage', is geen serieus voorbeeld van falsi amici, aangezien écot een 

verouderd woord is (volgens DFD).13 

3. Onderzoek van de formele aspecten van leenwoorden. 

a) Nagaan van de formele eigenschappen van bekende ontleningen. 

b) Vergelijken van het gedrag van latinismen of anglicismen in beide talen wat 

betreft hun formele aspecten. 

4. Onderzoek naar de omvang van leenwoordreceptie. Dit kan gebeuren door middel 

van een deelonderzoek in een bepaald semantisch domein, bijvoorbeeld terminologie 

van het voetbal, de ruimtevaart of de economie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
13 Noot van 1997: in het tijdschrift Italienisch wordt als een soort vervolgverhaal een overzicht gegeven 

van de falsi amici Duits-Italiaans. Trouwens de uitgeverij Zanichelli heeft voor de voornaamste moder-

ne talen valse-vriendenwoordenboeken. 
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SAMENVATTING 
 

In dit hoofdstuk wordt een systematisch overzicht gegeven van de correspondentieregels tussen 

Spaanse en Italiaanse cognates. Als voorbeelden worden de adjectieven uit de basiswoordenschat van 

Baldelli en Mazzetti gebruikt.  

 

RIASSUNTO 
 

In questo capitolo si presenta una rassegna sistematica delle regole di corrispondenza tra parole affini 

in spagnolo e italiano. Gli esempi utilizzati sono gli aggettivi del Vocabolario minimo di Baldelli e 

Mazzetti. 

 

SUMMARY 
 

In this chapter a systematic list is given of the correspondence rules between Spanish and Italian 

cognates. The examples are the adjectives of the basic vocabulary of Baldelli and Mazzetti. 
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Cognates, correspondence rules, Spanish, Italian 
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8. CONTRASTIEF BASISLEXICON SPAANS -ITALIAANS:  

DE ADJECTIEVEN* 
 

 

 

Inleiding 

In dit hoofdstuk kijk ik naar de lexicale overeenkomsten in de basiswoordenschat 

van het Spaans en het Italiaans, waarbij ik het standpunt van de huidige sprekers 

inneem en de diachrone ontwikkelingen buiten beschouwing laat. Hierbij houd ik 

me bezig met het formele aspect, orthografisch, fonologisch en morfologisch, en zal 

ik proberen de graad van verwantschap tussen de equivalente woorden van beide 

talen te meten en de correspondentieregels te formuleren, die het mogelijk maken 

van de ene taal naar de andere over te gaan. Ondanks het didactische belang van de 

verkregen resultaten, beperk ik me hier tot het zuiver descriptieve niveau, omdat ik 

van mening ben dat de didactische uitwerking eigen problemen oplevert, die buiten 

het bestek van dit onderzoekje liggen. De didacticus kan hier hooguit gegevens 

vinden waarvan hij de relevantie voor didactische doeleinden vervolgens onafhan-

kelijk zal moeten beoordelen. Ik zal de term ‘verwant woord’ (parola affine) gebruiken 

als equivalent van het Engelse ‘cognate’, maar sluit me niet aan bij enige bestaande 

definitie van de term in de literatuur; liever zal ik in mijn tekst zelf duidelijk maken 

hoe ik de term opvat.  

Om praktische redenen heb ik me beperkt tot een selectie lexicale elementen, 

bestaande uit de woorden van het Vocabolario minimo van Baldelli en Mazzetti (in het 

vervolg BM). Maar de precieze keuze van de verzameling doet er niet erg toe, want 

ik ga ervan uit dat de gegeven regels te generaliseren zijn naar een ruimere verza-

meling. Over het algemeen heb ik de Spaanse vertalingen van BM overgenomen. 

Alleen in enkele gevallen heb ik manifeste fouten gecorrigeerd. Helaas heb ik die in 

de loop van het onderzoek niet genoteerd, maar in ieder geval gaat het maar om wei-

nig gevallen, die het resultaat van het onderzoek niet zullen beïnvloeden.  

 

Over equivalenties1 

Wanneer we het Italiaanse lexicon met het Spaanse vergelijken constateren we on-

middellijk de grote overeenkomsten tussen beide talen. Als we bijvoorbeeld de vol-

gende lijst substantieven nemen, zien we dat ze in geïsoleerde situatie niet tot een 

van beide talen behoren, maar gemeenschappelijk zijn voor beide: 
 

                                                 
* Dit hoofdstuk is het resultaat van een onderzoekje uit maart 1988. Het berust op een nu onvindbare 

tekst over de substantieven, waarin de correspondentieregels werden afgeleid. Deze lijst was op-

gesteld in 1983. De behandelde woorden worden vergeleken op basis van het schriftbeeld. In alle 

voorbeelden wordt eerst de Spaanse en dan de Italiaanse vorm gegeven 
1 Zie ook ‘Cognate-theorie’, hoofdstuk 7 van deze bundel. 
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ala, arte, barca, campo, carne, casa, costa, guerra, lago, luna, madre, mano, mente, moto, muro, 

nave, padre, pasta, pelo, pera, rosa, sala, uva.  

 

Vanuit het standpunt van een van beide talen kunnen we deze situatie als volgt 

weergeven: het equivalent van woord x in het Italiaans is in het Spaans formeel 

identiek aan x en omgekeerd. Deze regel veronderstelt dat we weten wat de notie 

equivalent woord betekent en ook welke woordvormen we vergelijken. Dit laatste 

punt is meteen duidelijk: het gaat om het lemma, dat wil zeggen de vorm die bij 

conventie als woordenboekvorm wordt gekozen, maar die bij de substantieven sa-

menvalt met de niet-gemarkeerde vorm, namelijk die van het enkelvoud. Van de 

paren {rosa, rosas} en {rosa, rose} is alleen de eerste vorm formeel identiek in de 

beide talen. De meervoudsvormen zijn van het enkelvoud af te leiden via een ver-

plichte algemene regel; de paradigmata van de equivalente woorden kunnen gere-

construeerd worden vanuit het enkelvoud. Bovendien hebben we het over de gra-

fische weergave van het woord, niet over de enkelvoudsvorm zoals die wordt uit-

gesproken door de sprekers van beide talen. Dit laatste criterium zou namelijk het 

Spaanse *‘rosa+ en het Italiaanse *‘rɔ:za+, of het Spaanse *‘na e] en het Italiaanse 

*‘na:ve+ opleveren; ook op het fonologische vlak zouden de woorden verschillend 

zijn, namelijk /rosa/ en /rɔza/, wanneer we het systeem van het standaard-Florentijns 

aannemen, en /nabe/ tegenover /nave/.  

In de moderne cultuurtalen is de grafische vorm het stabiele element; de klank-

vorm kan regionaal variëren, maar is altijd vastgebonden aan de grafische vorm, die 

geldt voor het gehele territorium waar de bewuste taal wordt gesproken. Het is dus 

het handigste om de grafische vorm van beide talen te vergelijken.  

Maar wat betekent equivalent? Op het eerste gezicht betreft het een woord dat 

dezelfde betekenis heeft. Maar zie wat er aan de hand is met het woord carta. Het 

Italiaanse carta correspondeert semantisch met het Spaanse papel, het Spaans carta 

daarentegen met het Italiaanse lettera (in de zin van ‘brief’). Dit zijn dus valse 

vrienden. Juist het begrip ‘valse vrienden’ vereist dat we een onderscheid maken 

tussen formele equivalenten en semantische equivalenten. Het ene woord carta, dat 

qua vorm ook nog identiek is, heeft in de beide talen verschillende betekenissen.  

Het Italiaanse en het Spaanse luna zijn equivalente woorden zowel uit formeel 

als uit semantisch oogpunt; bovendien gaat de equivalentie hier tot identiteit. Het 

Italiaanse chiave en het Spaanse llave zijn zowel formeel als semantisch equivalente 

woorden, maar op het formele vlak is de equivalentie geen identiteit, want de begin-

gedeelten (chi tegenover ll) verschillen. Het Italiaanse en het Spaanse campo zijn 

formeel en semantisch equivalente woorden, maar op het semantische vlak is de 

equivalentie geen identiteit omdat vivir en el campo overeenkomt met vivere in 

campagna en niet met vivere nel campo. We zien dus dat equivalentie en identiteit 

verschillende begrippen zijn en dat formele en semantische equivalentie al of niet 

kunnen samengaan.  
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De bestudering van de verwante woorden of ‘cognates’ tussen twee talen 

betreft de typologie van de equivalenties. Zowel voor de vorm als voor de betekenis 

is er een geleidelijkheid die gaat van totale identiteit tot totaal verschil; midden 

tussen deze beide niveau’s is er een breekpunt, waarna de woorden niet meer als 

verwant worden beschouwd. Waar dat breekpunt ligt is een empirische kwestie die 

we zouden kunnen bestuderen met tests, maar op het theoretische vlak kunnen we 

hypotheses opstellen, die daarna empirisch geverifieerd kunnen worden. Ten slotte 

is de situatie asymmetrisch in die zin dat formele equivalentie een noodzakelijke 

conditie is om te kunnen spreken over verwante woorden. Valse vrienden zijn 

verwante woorden, ook al zijn ze van een bijzonder type, maar Italiaans carta en 

Spaans papel kunnen nooit cognates genoemd worden.  

Vanwege deze asymmetrie bestuderen we de problematiek dus op het formele 

vlak, maar met duidelijke voorbeelden, die namelijk zonder enige twijfel ook herken-

baar zijn als semantisch equivalent. Pas daarna kunnen we valse vrienden herken-

nen, als paren woorden die voldoen aan de gevonden formele correspondentieregels.  

 

Vorm van de correspondentieregels 

Om de formele equivalentie te kunnen meten hebben we dus correspondentieregels 

nodig, die voldoen aan het volgende schema: 
  

(2) [XaY] ~ [XbY] 

 

Dat wil zeggen dat binnen de correspondentieregel een onderscheid gemaakt kan 

worden tussen: 

(a) de correspondentie zelf, dus: a~b; 

(b) de contekst, hier uitgedrukt door de variabelen X en Y. 

Voor het type chiave~llave is de correspondentie chi~ll en de contekst X = ø en Y begint 

met een klinker. Volgens de formule van ons schema: [chiY]~[llY]. Voor het type 

noticia~notizia is de correspondentie c~z, de contekst is X = willekeurig wat en Y = ia. 

Formeel: [Xcia]~[Xzia] De correspondentieregels kunnen productief zijn; in dat geval 

kunnen we voorspellingen doen over de potentiële equivalenties. 

In een onderzoek gebaseerd op de substantieven van het Vocabolario minimo van 

Baldelli en Mazzetti heb ik de volgende lijst van equivalentieregels kunnen vinden.2 
 

Nr Naam regel Voorbeelden 

1 Afkappen van de slot-e sal/sale; pan/pane. 

2 Dubbele medeklinkers fruto/frutto. 

3 Tweeklanken prueba/prova; cuerno/corno. 

4 Geschreven accent ánimo/animo. 

                                                 
2 Ik presenteer hier de lijst met één of twee voorbeelden per regel; straks zal hij toegepast worden op 

de adjectieven, om te kijken of daar de situatie vergelijkbaar is. Steeds wordt eerst het Spaanse en 

daarna het Italiaanse woord gegeven. 
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5 Stemhebbend/stemloos lado/lato; cadena/catena. 

6 Steunklinker e voor s estufa/stufa; estado/stato. 

7 b tegenover v gobierno/governo. 

8 Jota voor palatale medeklinker hijo/figlio; hoja/foglia. ojo/occhio. 

9 Geschreven h (in plaats van f) 2 voorbeelden van 8, plus hilo/filo. 

10 Onbeklemtoonde klinkers artículo/articolo. 

11 Beklemtoonde klinkers curso/corso; misa/messa. 

12 l na medeklinker planta/pianta. 

13 Spelling van /kw/ cuaderno/quaderno. 

14 Spelling van de palatale lateraal botella/bottiglia 

15 Keuze van de declinatie guante/guanto; billete/biglietto. 

16 Keuze van het geslacht rama/ramo. 

17 z/ci operación/operazione. 

18 Assimilatie octubre/ottobre. 

19 Afkapping van medeklinker edad/età. 

20 Extra i vidrio/vetro. 

 

Alleen bij de adjectieven hebben we verder nog een syncope-regel: pobre/povero. 

Zoals uit de voorbeelden blijkt is het niet altijd mogelijk een minimaal paar te 

vinden. In dat geval heb ik subminimale paren gekozen, dat wil zeggen paren die 

behalve de gevraagde tegenstelling nog één andere bieden. Hieronder vermeld ik 

nog wat ingewikkelder correspondenties, die de combinatie van een aantal regels 

laten zien: 
 

1 + 4 + 5 + (8)3 jabón/sapone 

1 + 3 + 4 + 5 + (9) + 10 huésped/ospite 

2 + 5 + 5 + 7 abogado/avvocato 

2 + 13 + 14 + 15 paquete/pacchetto 

1 + 5 + (9) + 10 hospital/ospedale 

 

De ingewikkeldste vormen uit het BM corpus, die ook nog enkele hierboven niet 

genoemde regels bevatten, zijn : 
 

azúcar/zucchero 

reloj/orologio 

 

In het eerste woord heeft het Spaans een extra beginklinker, maar het is geen 

steunklinker, zoals in regel 6.4 De correspondentie a~e zou onder regel 11 gerekend 

kunnen worden, maar dan wel met een ongebruikelijke vervanging van de klinker. 

Verder zien we hier toepassing van regel 2, maar daar moet nog een grafische h bij 

die in het schema niet is voorzien (net als in pacchetto). Ten slotte wordt de slotklinker 
                                                 
3 Met de haakjes geef ik aan dat we met een variant van de bewuste regel te maken hebben. 
4 Een steunklinker dient om een combinatie mogelijk te maken die anders niet uitspreekbaar zou zijn, 

zoals in alle Spaanse woorden waar een s gevolgd door medeklinker voorkomt. Maar een woord zucar 

zou niet onuitspreekbaar zijn.  
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afgekapt, maar het is geen e, zoals in regel 1. In het tweede woord heeft het Italiaans 

een extra beginklinker. Er is ook een vervanging van een onbeklemtoonde klinker, 

zoals in regel 10, maar die betreft andere klinkers dan het daar gegeven voorbeeld. Er 

is ook een toepassing van regel 8, met het voorbeeld jota ~ gi, en ten slotte hebben we 

de variant van  regel 1 die we ook in zucchero hadden. Aangezien we hier enkele ad 

hoc regels moeten invoeren, bevinden we ons niet zo ver van het breekpunt van de 

herkenbaarheid, althans met de huidige kennis.5 

 

De adjectieven 

Bij de adjectieven vinden we dezelfde verschijnselen die we opgemerkt hadden voor 

de substantieven. Op 163 bestudeerde adjectieven (die zich bevinden in Bal-

delli/Mazzetti, Vocabolario minimo) ben ik tot de volgende resultaten gekomen: 
 

identieke vormen  34 

1 verschil   56 

2 verschillen  33 

drie verschillen    7 

vier verschillen    1 

andere woordkeus 32 

Totaal              163 

 

Hierna zal ik de verschillende regels behandelen. De volgorde van behandeling wijkt 

soms af van de boven gegeven volgorde, maar ik zal steeds het nummer van de regel 

tussen haakjes toevoegen. 

 

Identieke vormen 

Deze worden gepresenteerd in twee lijsten, de eerste van tweelettergrepige woorden. 

de tweede van langere woorden: 
 

a) alto, breve, caro, corto, duro, falso, fresco, grande, grave, medio, puro, santo, serio, triste, 

verde, vivo. 

b) completo, comunista, contento, contrario, elegante, famoso, futuro, generoso, importante, 

moderno, modesto, negativo, numeroso, presente, sereno. sincero, socialista, tranquillo. 

 

Geschreven accent (regel 4) 
 

célebre, cómodo, contínuo, económico, físico, mínimo, político, rápido, simpático, único. 

 

Het feit dat het Spaans in de spelling klemtonen markeert die van de hoofdnorm 

afwijken is de voornaamste reden waarom de Spaanse spelling eenvoudiger geacht 

kan worden dan de Italiaanse. 

 
                                                 
5 Het kan zijn dat er bij een ruimer corpus meer voorbeelden van de bewuste regels gevonden worden; 

in dat geval wordt de (theoretische) herkenbaarheid groter.  
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Dubbele medeklinkers (regel 2) 

De Italiaanse vorm heeft een dubbele medeklinker die in het Spaans tot een enkele 

gereduceerd kan worden. Er is één geval met een dubbele medeklinker na de 

klemtoon en zes vóór de klemtoon: 
 

a)     rico/ricco 

b)  atento/attento, improviso/improvviso, inteligente/intelligente, interesante/interessante,   

necesario/necessario, suficiente/sufficiente. 

 

Tweeklanken (regel 3) 

In vijf gevallen vinden we een verschil dat de tweeklank betreft. Hierbij zijn drie 

verschillende typen te onderscheiden: 

a) De Spaanse tweeklank ie in een gesloten lettergreep correspondeert met een 

Italiaanse e: 
 

cierto/certo 

 

b) De Spaanse tweeklank ue in een gesloten lettergreep correspondeert met een Ita-

liaanse o: 
 

fuerte/forte 

 

c) De Spaanse tweeklank ue in een open lettergreep correspondeert met de Italiaanse 

tweeklank uo: 
 

bueno/buono, nuevo/nuovo 

 

Slotmedeklinker (regel 1) 

De Spaanse vorm eindigt op een medeklinker. In alle gevonden gevallen voegt het 

Italiaans de vocaal e toe, 11 maal na een l en eenmaal na een r: 
 

a) central, civil, general, gentil, industrial, liberal, moral, natural, personal, principal, special 

b) superior 

 

Sonorisatie (regel 5) 

In drie gevallen correspondeert een Spaanse stemhebbende medeklinker met een 

Italiaanse stemloze: 
 

a) d/t: privado/privato, maduro/maturo 

b) g/c: ciego/cieco 

 

Voorplaatsing van een e (e prostetica; regel 6) 

Ook bij de adjectieven wordt de combinatie s + consonant in het Spaans vooraf-

gegaan door de steunklinker e, terwijl deze klinker in het Italiaans ontbreekt. Het 
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bestand bevat geen minimale paren; van de subminimale paren (met twee 

verschillen) kunnen geciteerd worden: 
 

estúpido/stupido, especial/speciale 

 

Stemhebbende labiaal (regel 7) 

Ook de correspondentieregel b/v bevat geen minimale paren. Een wat ingewikkelder 

geval (drie verschillen) is: 
 

pobre/povero 

 

De Spaanse jota (regel 8): 

Sommige Spaanse vormen bevatten de zo kenmerkende jota. Deze wordt in het 

Italiaans vervangen door een andere medeklinker, die dubbel kan zijn, bijvoorbeeld 

ss, of enkel, bijvoorbeeld gi (een digram dat voor de enkele affricaat staat) 

a) twee gevallen van j/ss 

 
bajo/basso, rojo/rosso 

 

b) een geval van j/gi 
 

justo/giusto 

 

Behandeling van de Spaanse h (regel 9) 

Er bevinden zich in het bestand geen adjectieven waarin de Spaanse h 

correspondeert met een Italiaanse f (zoals bij substantieven als hilo/filo); wel is er een 

geval waar de Spaanse spelling met h (overgenomen uit het Latijn) overeenkomt met 

een Italiaanse spelling zonder h:6 
 

humano/umano 

 

Onbeklemtoonde klinkers (regel 10): 

In één enkel geval is er een verschil bij de onbeklemtoonde klinkers, dat het bekende 

patroon Spaanse e tegenover Italiaanse i volgt: 
 

entero/intero 

 

Beklemtoonde klinkers (regel 11): 

Er is ook slechts één geval waarin de beklemtoonde vocalen verschillen; hier 

correspondeert de Spaanse u met een Italiaanse o: 
 

profundo/profondo 

 

                                                 
6 Zie bij de substantieven het voorbeeld huésped/ospite. 
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Medeklinker plus l  (regel 12) 

In twee gevallen correspondeert de postconsonantische l van het Spaans met een 

Italiaanse i (dat wil zeggen de semivocaal). Het tweede geval laat ook nog een 

verschil in de spelling van de klank /k/ zien, dat we hier niet opnemen omdat het 

automatisch voortvloeit uit de Italiaanse spellingsregels:7 
 

blanco/bianco, claro/chiaro 

 

De spelling van de combinatie /kw/ (regel 13): 

Deze combinatie wordt verschillend gespeld in het volgende voorbeeld: 
 

frecuente/frequente 

 

Palatale lateraal (regel 14): 

We hebben geen minimaal paar gevonden voor de spelling van de palatale lateraal; 

een subminimaal paar (twee verschillen) is: 
 

maravilloso/meraviglioso 

 

Buigingsvormen  

In tegenstelling tot wat voor substantieven geldt is het verschil tussen mannelijk en 

vrouwelijk (bijvoorbeeld sospecha/sospetto; regel 16) bij adjectieven niet van toepas-

sing, aangezien alle woorden standaard in de mannelijke enkelvoudvorm zijn opge-

nomen. Wel is er in drie gevallen een verschil in declinatie (regel 15), waarbij het 

Spaans voor de tweede declinatie op –e kiest en het Italiaans voor de eerste op –o. In 

alle drie gevallen zijn er ook nog andere verschillen: 
 

alegre/allegro, pobre/povero, libre/libero 

 

Tegenstelling tussen Spaanse c en Italiaanse z (regel 17): 

Er zijn een paar voorbeelden van deze tegenstelling, maar geen daarvan behoort tot 

de minimale paren. Ik citeer alleen maar: 
 

nacional/nazionale 

 

Assimilatie (regel 18) 

In drie gevallen wordt de Spaanse combinatie ct in het Italiaans geassimileerd tot tt: 
 

activo/attivo, directo/diretto, perfecto/perfetto 

 

 

 
                                                 
7 Zie ook pacchetto, occhio, en in  een andere contekst: zucchero. Er zijn dus eigenlijk drie regels die een h 

betreffen: Latijnse h in het Spaans, de alternantie h~f en in het Italiaans de h voor de klinkertekens e, i.  
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Combinaties van verschillen 

De 33 gevallen waarin de vormen van de beide talen twee verschillen hebben kunnen 

als volgt gerubriceerd worden: 

 

Combinatie van de slotmedeklinker met een ander verschil 

Er zijn 15 gevallen waarin de Spaanse vorm op een medeklinker eindigt en 

bovendien nog een ander verschil met het Italiaans vertoont. Het tweede verschil kan 

zijn: 

a) het geschreven accent:  
 

común/comune 

fácil/facile, inútil/inutile, útil/utile 

 

b) voorplaatsing van een e: 
 

especial/speciale 

 

c) onbeklemtoonde klinker: 
 

menor/minore 

particular/particolare, singular/singolare 

igual/uguale 

 

d) tegenstelling c/z, en wel: 

1) midden in het woord: 
 

nacional/nazionale 

 

2) aan het eind van het woord (maar hier is de verhouding omgedraaid: het Italiaans 

heeft de c en het Spaans de z): 
 

capaz/capace, feliz/felice, veloz/veloce 

 

e) assimilatie: 
 

actual/attuale 

 

f) één geïsoleerd geval: 
 

mayor/maggiore 

 

Combinatie van de dubbele medeklinker plus een ander verschil 

In zeven gevallen vinden we in het Spaans een vereenvoudiging van de Italiaanse 

dubbele medeklinker, in combinatie met een ander verschijnsel. Dat kan zijn: 
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a) geschreven accent: 
 

público/pubblico, elétrico/elettrico 

 

b) tweeklank: 
 

grueso/grosso 

 

c) onbeklemtoonde klinker: 
 

ligero/leggero 

 

d) buigingsvorm: 
 

alegre/allegro 

 

e) wegvallen van een onbeklemtoonde klinker: 
 

posible/possibile, imposible/impossibile 

 

Combinatie van het geschreven accent met een ander verschil 

Het betreft hier vier voorbeelden, onder te verdelen in twee types, namelijk: 

a) voorplaatsing van de e: 
 

estúpido/stupido 

 

 

b) assimilatie: 
 

máximo/massimo, próximo/prossimo, óptimo/ottimo 

 

Combinatie van de tweeklankvorming met een ingewikkelde behandeling van de 

Spaanse jota.  

Er is één voorbeeld, namelijk: 
 

viejo/vecchio 

 

Combinatie van de sonorisatie met verschillende verschijnselen.  

In het bestand zijn hiervan vier types te onderscheiden: 

a) onbeklemtoonde klinker: 
 

seguro/sicuro 

 

b) invoegen van een onbeklemtoonde klinker: 
 

antiguo/antico 
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c) voorplaatsing van een e: 
 

enemigo/nemico 

 

d) een morfologisch verschijnsel, namelijk een andere regel voor het vormen van 

adjectieven behorende bij een substantief:8 
 

afortunado/fortunato 

 

Combinatie van de verandering van declinatie met het wegvallen van een 

onbeklemtoonde klinker.  

Er is één voorbeeld: 
 

libre/libero 

 

Combinatie van een verschillende onbeklemtoonde klinker en de spelling van de 

laterale palataal 

Er is maar één voorbeeld: 
 

maravilloso/meraviglioso 

 

Drie verschillen 

Er zijn zeven gevallen in het bestand met drie verschillen. We kunnen ze indelen in 

zes types: 

a) eindmedeklinker, behandeling van de jota en onbeklemtoonde klinker: 
 

joven/giovane, mejor/migliore 

 

b) stemhebbende labiaal, verandering van declinatie en wegvallen van een onbe-

klemtoonde klinker: 
 

pobre/povero 

 

c) geschreven accent, beklemtoonde klinker en wegvallen van een (dubbele) mede-

klinker: 
 

frío/freddo 

 

d) slotmedeklinker, dubbele medeklinker en geschreven accent: 
 

difícil/difficile 

 

 

                                                 
8 Deze regel houdt in dat er in het Spaans een prefix wordt toegevoegd. 
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e) slotmedeklinker, andere declinatie en behandeling van de sibilant: 
 

gris/grigio 

 

f) sonorisatie, wegvallen van de slotmedeklinker en omzetting van twee mede-

klinkers; 
 

peligroso/pericoloso 

 

Vier verschillen 

In ons bestand hebben we maar één geval waar vier verschillen optreden. Het betreft 

hier de combinatie van slotmedeklinker, geschreven accent, onbeklemtoonde vocaal 

en spelling van de /g/ 
 

burgués/borghese 

 

Bijzondere gevallen 

Ik heb een aantal gevallen niet in de voorafgaande categorieën opgenomen, omdat de 

verschillen zo geïsoleerd lijken te zijn dat het niet mogelijk is een regel te formuleren 

die enige algemeenheid vertoont. Ze worden hier vermeld zonder verder 

commentaar: 
 

lleno/pieno, negro/nero, amargo/amaro, nervioso/nervoso9, celoso/geloso 

 

Verder zijn er een aantal gevallen die eerder morfologisch van aard lijken te zijn: 
 

desnudo/nudo, oscuro/scuro 

 

Slotopmerking 

Het leuke van deze aanpak is dat het mogelijk wordt op louter formele basis 

overeenkomsten tussen twee talen vast te stellen. De afzonderlijke verschillen zijn 

gemakkelijk te herkennen omdat er zoveel aspecten zijn die stabiel blijven. Als we de 

verschillen die we al in de eenvoudige gevallen hadden geïsoleerd bij elkaar optellen 

kunnen we ook overeenkomsten vaststellen tussen woorden die op het eerste gezicht 

heel verschillend lijken te zijn. Dit onderzoek naar correspondenties heeft met geen 

enkele semantische factor rekening gehouden, zodat we formele equivalenten ook 

kunnen herkennen in die gevallen waarin de betekenis verschilt. Dit maakt het 

mogelijk om in een volgend stadium de semantiek apart te bestuderen en de falsi 

amici (gelijke vorm, verschillende betekenis) te isoleren, juist omdat we een 

meetinstrument hebben voor de gelijke vorm.  

Er zijn twee toepassingen denkbaar van dit onderzoek. Ten eerste biedt het de 

mogelijkheid om de afstand tussen twee verwante talen te meten. Binnen de officiële 
                                                 
9 Maar vergelijk vidrio/vetro voor de i en antigüo/antico voor de u.  
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Romaanse talen is de afstand tussen Spaans en Italiaans ongetwijfeld kleiner dan die 

tussen andere paren, maar hoe zit het bijvoorbeeld met Italiaans en Venetiaans (of 

Spaans en Venetiaans). Op grote schaal wordt zulk onderzoek verricht in de 

betrekkelijk nieuwe discipline van de dialectometrie,10 maar dat hoeft niemand te 

verhinderen zijn of haar privé-curiositeiten te bevredigen.  

In de tweede plaats kan bewustwording van de systematische verschillen tot 

steun zijn voor het taalonderwijs. Er zijn heel wat studenten die zowel Spaans als 

Italiaans tot op een zekere hoogte willen beheersen. Docenten die een goede kennis 

van beide talen hebben zijn er niet zoveel, dus hier is zelfstudie geboden. Dan 

kunnen correspondentieregels van pas komen; ze treden niet alleen op in het hier 

behandelde basisvocabulaire, maar ook in de uitbreiding. Het zou een aardige sport 

kunnen zijn hierbij de correspondenties te herkennen.11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
10 De laatste twee alinea’s zijn van 2008. Een fascinerend voorbeeld van de dialectometrie, met 

prachtige kaarten in kleur, is te lezen in Goebl 2008. 
11 Het terloops genoemde paar esdrújulo/sdrucciolo zou een mooie testcase kunnen zijn. Hoeveel 

verschillen zijn er en zijn de gegeven regels voldoende? 
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SAMENVATTING 
 

Dit artikel is een inleiding voor de bestudering van leenwoorden, speciaal tussen Italiaans en 

Nederlands. Het behandelt de bestandopname, zoekstrategieën en taalkundige en sociale aspecten 

van de leenwoorden en geeft een aantal woordgeschiedenissen.  

 

RIASSUNTO 
 

Questo articolo è un'introduzione allo studio dei prestiti, specialmente fra italiano e olandese. Vi si 

trattano l'inventario, le strategie di ricerca e aspetti linguistici e sociali dei prestiti; inoltre si presentano 

alcune storie di parole. 

 

SUMMARY 
 

This article is an introduction to the study of loanwords, especially between Italian and Dutch. 

Arguments are the loanword inventory, research strategies and linguistic and social aspects of 

loanwords. A couple of word histories are presented.  
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25. LEENWOORDTHEORIE VOOR ITALIANISTEN 
 

 

 

Inleiding 

In mijn docententijd gaf ik regelmatig een syllabus over Italiaanse leenwoor-

den; de laatste dateerde van het collegejaar 2000-2001. De bedoeling was om 

mijn studenten aan te sporen tot eigen onderzoek op dit gebied en vooral om 

te laten zien dat het niet ging om een grotendeels afgesloten onderzoeks-

terrein, maar om een gebied waar nog veel te onderzoeken was. Deze tekst 

heeft hetzelfde doel, maar is geheel en al herschreven, al heb ik hier enige 

paragrafen van de oorspronkelijke tekst gekannibaliseerd. Hij is nu bestemd 

voor een virtueel gehoor van al degenen die in het onderwerp geïnteresseerd 

zijn, maar behoudt zijn didactische doel, namelijk het opwekken tot onder-

zoek.  

Ik begin met een uitstapje buiten het veld van het Italiaans, namelijk een 

beschrijving van het Engelse leenwoord kitten, omdat ik zo de meeste pro-

blemen van leenwoorden aan de orde kan stellen aan de hand van een 

voorbeeld dat iedereen in de kring van familie en kennissen kan controleren. 

Onmiddellijk daarna volgt een historisch Italiaans voorbeeld, namelijk de be-

schrijving van het leenwoord giro. Na deze dubbele inleiding behandel ik de 

bestaande kennis, in de eerste plaats de verzameling van Francescato (1966), 

daarna de bestaande aanvullingen, om tenslotte suggesties te doen om het 

onderzoek uit te breiden. Vervolgens worden verschillende aspecten van het 

leenwoordonderzoek behandeld aan de hand van recenter benaderingen en 

meer theoretische inzichten. Ook zal er aandacht worden geschonken aan 

Nederlandse leenwoorden in het Italiaans. 

Het verhaal van kitten 

Als inleiding tot dit hoofdstuk over leenwoordtheorie neem ik een voorbeeld in het 

huidige Nederlands dat het gehaald heeft, of om het anders uit te drukken, waar-

tegen de strijd verloren is. Dat is het woord kitten. 

Als in mijn jeugd de kat jongen had, dan heetten die poesjes of jonge poesjes. 

Een ander woord bestond er bij ons niet voor, zeker niet een Engels woord, want 

Engels was niet de meest bekende taal; we spreken nu over begin jaren veertig. 

Tegenwoordig vinden we bij Albert Heijn briefjes van kinderen die kittens aanbieden. 

Dat je die beestjes ook anders zou kunnen noemen, komt niet bij de jeugdige 

schrijvers op. Tussen beide periodes heeft zich het leenwoord ingeburgerd; we 

hebben dus al een terminus a quo (begingrens) en een terminus ad quem (eindgrens) 
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voor het ontleningsproces.1 Aan de hand van dit woord wil ik alle dingen nalopen 

die over een leenwoord gezegd kunnen worden. 

Eerst maar de technische term. Een leenwoord is een woord dat ontleend is aan 

een andere taal. Ontleend wil zeggen overgenomen: eerst bestond het in de andere 

taal, nu ook in je eigen taal. Ontlenen is een betere term dan lenen, vandaar dat ik 

zojuist over een ontleningsproces heb gesproken en niet over een leenproces: lenen 

veronderstelt teruggeven, en daar is geen sprake van, want de oorspronkelijke taal 

verliest het woord niet. Maar leenwoord is een mooie korte term. Hij is ook neutraal, 

in tegenstelling tot vroegere termen zoals basterdwoord, die negatief zijn. 

In dit geval is Engels de brontaal en Nederlands de ontvangende taal. Ik 

vermijd hier expres het woord doeltaal, want niemand in de Engelstalige wereld had 

de bedoeling om de Nederlanders dit woord te schenken. Het woord deelt deze 

herkomst met vele andere woorden, want Engels is op het ogenblik de dominante 

cultuurtaal, het Nederlands bevindt zich in het bereik van deze cultuurtaal. Willen 

we de beweging grafisch (en geografisch) voorstellen, dan kan dat door een pijl 

waarvan het beginpunt in een Engelssprekend land ligt, het eindpunt in Nederland. 

   E       N 

 

     Figuur 1 

Het Engels is niet alleen de dominerende cultuurtaal voor Nederland, maar voor veel 

landen in de wereld. Vanuit Engels standpunt is de bovenstaande figuur niet zinnig, 

we hebben eerder te maken met een stervormige uitstraling 

                         T2       

 

          T1                    T3  

 

 

 

          Tn                      T4 

 

 

             T5 
 
       Figuur 2 
 

 

 
                                                 
1 Preciezer gezegd: het gaat hier niet om de grenzen van het proces, maar van onze kennis omtrent dit 

proces.  
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De veelhoek in het midden (voor het gemak als een zeshoek voorgesteld) geeft de 

Engelstalige wereld weer, de pijlpunten T1 tot en met Tn de verschillende talen die 

het woord hebben overgenomen. 

In de praktijk van het leenwoordonderzoek wordt meestal met het model van 

figuur 1 gewerkt; ik zou daarentegen willen pleiten voor een onderzoek volgens het 

model van figuur 2. Dat houdt in dat we ons niet alleen de vraag stellen welke 

woorden het Nederlands aan het Engels ontleend heeft en waarom, maar ook in 

welke andere talen ditzelfde proces al of niet heeft plaatsgehad en waarom. En zo 

zoeken we op Google niet alleen naar de half miljoen hits voor de kitten (en evenveel 

voor het kitten), meervoud de kittens, maar ook voor de half miljoen hits voor das 

Kitten, meervoud die Kitten.2 

In de etymologische literatuur vind ik geen informatie in het EWN,3 maar wel 

in het Chronologisch woordenboek van Nicoline van der Sijs, p. 355: 
 

Opvallend is dat het jong van de kat en van de hond een Engelse benaming heeft: kitten en 

puppy of pup. Deze benamingen komen ongetwijfeld uit de fokkerijwereld. Daarnaast bestaat 

voor een jonge hond nog de oude inheemse benaming welp, maar voor een jonge kat heb ik 

geen aparte benaming kunnen vinden.4 Zou dat komen omdat de Germanen het dier pas ‘laat’ 

hebben leren kennen? (De andere aparte benamingen voor een jong dier stammen merendeels 

al uit de Indo-europese periode.) Of was de aanduiding (jong) poesje voldoende, omdat een 

jonge kat verder geen economische waarde heeft en het dier bovendien maar korte tijd jong is? 

 

Deze passage bevat de volgende elementen: 

1) Parallellisme tussen hond en kat; 

2) Suggestie van herkomst uit een vaktaal; 

3) Speculaties over de reden van het ontbreken: 

3a) De kat is pas laat in de Germaanse wereld ingevoerd; 

3b) Jonge katten hebben geen economische waarde. 

3c) Katten zijn slechts kort jong. 

Punt 3a verwoordt een complexe gedachte, namelijk: huisdieren hebben van-

ouds speciale namen voor jonge dieren die etymologisch niet met de naam van het 

volwassen dier verbonden zijn, zie veulen, kalf, lam en big. Dat zouden we dus ook 

voor katten en honden verwachten. Toch vinden we alleen maar katje en hondje, 

woordafleidingen van kat en hond. De late invoering van de kat wordt gezien als 

oorzaak van het ontbreken van een ongemotiveerd woord (geldt dat ook voor 
                                                 

2 Duits en Nederlands gaan hier samen, in tegenstelling tot de Scandinavische talen (Deens 

killing en Zweeds/Noors kattung). Zelfs het Afrikaans gebruikt niet kitten, maar katjie, zoals een 

kleine speurtocht via Google aantoont, zie bijvoorbeeld een zinnetje als Die klein katjies lyk al 

heel tuis. 
3 Etymologisch woordenboek van het Nederlands. 
4 Zie echter de passage Ik rolde mezelf letterlijk in bed, niet als een bejaarde vrouw […] maar als een 

kattenwelp die zich zinledig maakt met een bol garen, in een blog uit 2006 [Zinledig maakt vertaal ik 

voor mijzelf als onledig houdt]. 
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honden?). Punt 3b is een specialisatie van de stelling dat aparte woorden ontstaan 

zodra er een apart begrip onderscheiden wordt; de gedachte is hier dat dit alleen 

maar vanwege het economisch nut zou gebeuren. Maar jonge poesjes zijn qua begrip 

interessant vanaf het moment dat het gezelschapsdieren zijn: je moet iets met de 

overdaad doen (weggeven of verdrinken), je maakt een vergelijking vanwege de 

speelsheid (Ja, 't was katjes spel; zo zyn de kinderen, Wolff en Deken, Willem Leevend, 

1784) of we vinden een metafoor in een ander domein, namelijk de botanie: wilgen-, 

hazelaar- of berkenkatjes. Punt 3c lijkt me ook niet relevant, omdat jonge poesjes juist 

op zeer jonge leeftijd opvallend (salient) zijn.  

De achtergrond van kitten is in dit verband ook interessant. De eerste vind-

plaats is uit 1377, het woord wordt afgeleid van Oudfrans chatoun (nevenvorm 

chitoun), ongetwijfeld in een Normandische variant kitoun. In het Frans was het 

woord gemotiveerd (chat, verkleinwoord chaton), in het Engels niet langer: het woord 

verwijst dan ook naar de fase van tweetaligheid (cat Angelsaksisch, kitten Norman-

disch) en suggereert op zijn minst een verband met ‘hogere’ kringen. 

Verder bestaat er in het Engels een botanisch woord catkin, volgens de 

woordenboeken afgeleid van het Nederlandse katteken, via de vertaling van een bota-

nisch handboek uit 1578. Dit geeft aan dat de botanische specialisatie van het 

verkleinwoord van kat al heel oud is. 

Over de datering kan ik nog het volgende zeggen. Van der Sijs (p. 354) noemt 

1984, op gezag van de Grote Van Dale; de Hedendaagse Van Dale uit datzelfde jaar 

heeft het nog niet. De Vereniging Neocat, die aan kittenbemiddeling doet en in zijn 

reglementen over kittens (en het kitten) praat is opgericht in 1968. Voor meer 

informatie over de terminologie van de fokkerswereld zouden we eventueel kunnen 

proberen oude statuten van kattenfokverenigingen te raadplegen. 

Leenwoorden zijn neologismen, dat wil zeggen nieuwe woorden in de taal, niet 

gemaakt door gebruikmaking van bestaande elementen (afleiding van een bestaand 

woord of betekenisspecialisatie) en daardoor dus ongemotiveerd. Motivatie is er in 

dit geval ook niet in de brontaal, al helpt de klankovereenkomst tussen cat en kitten 

wel om het woord begrijpelijk te maken (dat geldt overigens ook voor de 

Nederlandse situatie). Pas in de verwijderde etymologie, die teruggaat tot het Frans, 

is de motivatie aanwezig, in de vorm van een relatie tussen verkleinwoord en basis, 

net zoals dat het geval is voor kat en katje, poes en poesje. 

Neologismen kunnen een nieuw begrip begeleiden, ofwel een oud woord voor 

een bestaand begrip door een nieuw woord vervangen. Dit laatste is hier het geval: 

kitten duidt geen nieuwe diersoort aan en geeft ook geen nieuwe kijk op een bestaand 

dier. Dit stelt het probleem van de noodzaak van het leenwoord aan de orde. Oude 

theorieën plegen te onderscheiden tussen noodzakelijke leenwoorden en luxe-

leenwoorden, meestal in negatieve zin. Leenwoorden die zonder noodzaak een 

bestaand woord vervangen zouden verboden moeten worden. Deze kritiek komt in 

de regel uit puristische hoek. Om te beoordelen of deze kijk nuttig is moeten we 
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onderscheiden tussen de taalbeschouwer en de taalgebruiker. Voor de taalbe-

schouwer is het optreden van leenwoorden neutraal: over de gewenstheid van de 

leenwoorden wordt zijn mening niet gevraagd; hij registreert alleen maar. De taal-

gebruiker daarentegen is betrokken bij zijn woordenschat: als hij die moet ver-

anderen kan dat ergernis wekken. Hij kan het woord ook weigeren. Ik zal zelf kitten 

nooit gebruiken; het vervult voor mij geen behoefte en ik ervaar het daarom als aan-

stellerig. Dat is een eerste reactie op een leenwoord, althans een van de mogelijke 

reacties: ik had het woord ook leuk kunnen vinden. Voor een volgende generatie 

begint het woord vertrouwd te raken en weer een volgende generatie heeft nooit an-

ders gehoord. Acceptatie, weigering en vanzelfsprekendheid zijn fasen van ieder 

neologisme; herkennen van die fasen hoort bij het onderzoek. Dit maakt dat een 

eerste attestatie slechts een onderdeel van het onderzoek is; herkenning van de fase 

waarin deze attestatie optreedt is ook belangrijk. Zo vinden we bij het zoeken naar 

voorbeelden van kitten allereerst een gebruik als eigennaam (Kitten zit vlak bij m’n 

hand en hindert me in ‘t schrijven, brief van Willem Witsen aan Elisabeth van Vloten, 

eind september 1892).5 

Het parallellisme tussen hond en kat is duidelijk, maar pup is ouder. Van der 

Sijs noemt 1940 als eerste datum. Dat klopt met mijn eigen introspectieve oordeel: 

pup roept bij mij geen negatieve reactie op. Deze volgorde heeft te maken met de 

problematiek van modelwoorden: er is een fokkerswoord voor jonge honden, dan is 

er ook een fokkerswoord nodig voor jonge katten: pup fungeert daardoor als (seman-

tisch) modelwoord voor kitten. 

Het kanaal is ongetwijfeld een fokkerij, waar een onderscheid tussen jongere en 

oudere exemplaren uiterst functioneel is. Vanuit de fokkersvaktaal is het woord 

vervolgens in de algemene taal doorgedrongen, waarschijnlijk ergens tussen de jaren 

zestig en tachtig. Dit kan te maken hebben met een grotere vertrouwdheid van het 

publiek met stamboekdieren, misschien ook met een algemene behoefte om leeftijds-

aanduidingen te institutionaliseren.6 Katje is vaag, omdat het zowel leeftijd als 

grootte kan aanduiden; kitten is preciezer, want het geeft alleen leeftijd aan. 

Als een leenwoord aan een andere taal ontleend wordt moet het zich aan die 

nieuwe taal aanpassen, zowel qua klank (fonologisch) als qua vorm (morfologisch). 

De klankaanpassing is bij kitten minimaal en betreft uitsluitend fonetische details, 

zoals de uitspraak van de /k/: geaspireerd in het Engels, ongeaspireerd in het Neder-
                                                 
5 Zulke eigennamen zijn toevallige voorkomens (casuals) van het leenwoord en gaan vooraf 

aan de verankering in de ontvangende taal. 

6 Dit gebeurt ook bij mensen: het onderscheid tussen peuters en kleuters is recent, puber is 

van een gedragsaanduiding tot een leeftijdaanduiding geworden (zie de herinterpretatie van 

puberteit als pubertijd), er zijn tieners en twens, jongeren en oudere jongeren, senioren (50-

plussers), ouderen, bejaarden en hoogbejaarden. En iedere persoonsvermelding in de krant 

gaat gepaard met een leeftijdsaanduiding, zodat meteen te zien is of het een wanhopige 

tiener of een bejaarde sufferd was die onder de trein gekomen is. 
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lands. Morfologisch moet, zoals bij elk Engels woord, gekozen worden tussen een de- 

en een het-woord: we hebben al gezien dat de officiële keuze is gevallen op het het-

woord (ongetwijfeld gestuurd door het vervangen woord, dat als verkleinwoord 

onzijdig was), maar dat in de praktijk de keuze nog niet gemaakt is. De Engelse 

meervouds-s wordt moeiteloos overgenomen; dat zou ook niet anders kunnen, met 

een enkelvoud dat op –en uitgaat; het Duits daarentegen kiest voor een onveranderd 

meervoud. Wat de woordafleiding betreft: er is geen verkleinwoord (zoals puppy bij 

pup), wat wel zal samenhangen met de vorm, waarin -en toch enigszins als verklei-

ningsuitgang aangevoeld kan worden. Wel zijn er samenstellingen, zoals het al 

genoemde kittenbemiddeling. 

Concluderend hebben we met dit voorbeeld een groot aantal verschijnselen de 

revue laten passeren die bij leenwoorden optreden: de relatie tussen brontaal en 

ontvangende taal, de mate van internationalisering, motivatie van het gebruik en 

motivatie van de vorm, ontleningsproces met bijbehorende fasen, attestatie en bron-

nen voor de bepaling van het eerste optreden, kanaal, geleidelijke verspreiding en 

relaties tussen groepstaal en algemene taal. 

Over de motivatie van het gebruik is trouwens nog wel meer te zeggen. Een 

kleine rondvraag leert mij dat de datering midden jaren tachtig aardig klopt. Als je 

vraagt: ‘Hoe heten de jongen van de kat?’, dan zullen kinderen gauw ‚kittens‛ 

antwoorden, ouderen ‚poesjes" of ‚katjes.‛7 Het probleem rijst bij de middengene-

ratie. En dan blijkt dat we te maken hebben met taboevermijding. ‘Poesje’ is ook de 

benaming voor het vrouwelijk geslachtsorgaan. Juist in de jaren zeventig gaat het 

sexuele vocabulaire, dat daarvoor behoorde tot het register schuttingstaal, deel 

uitmaken van de algemene taal.8 Op dat moment wordt het woord besmet, althans 

voor de generatie die in de kritieke leeftijd is waarop men gevoelig is voor meningen 

van anderen. Wie eenmaal uitgelachen is om zijn of haar taalgebruik, zal het bewuste 

woord voortaan vermijden. ‘Poesje’ kan echt niet meer, hoor je ze dan later zeggen. 

En zo krijgen we de paradox dat in een periode waarin allerlei taboe’s worden 

geslecht, het gebruik van bepaalde woorden tot een taboe wordt. Het bekendste 

geval hiervan is het Engelse woord gay, dat niet langer gebruikt kan worden voor 

‘vrolijk’. 

Nu treedt er een bekend proces van woordvervanging op, dat vaker is voor-

gekomen bij het overnemen van leenwoorden. Een woord dat om de een of andere 

reden onbruikbaar is geworden wordt vervangen door een ander woord dat eraan 

synoniem is. Vaak komt zo’n synoniem uit een ander register, in dit geval de vaktaal 

van de dierenfokkerij. Dit is niet het hele verhaal: voor pup gaat het niet op. Maar het 

verklaart wel waarom een hele generatie deze lexicale verandering heeft door-

gevoerd. 
                                                 
7 Dit laatste genoteerd uit de mond van een tachtigjarige. 
8 Het is ook mogelijk dat het voorheen niet gebruikt werd, en dat het een leenvertaling van het Engelse 

pussy is. 
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Een Italiaans voorbeeld: giro 

Als inleiding tot de bestaande kennis over Italiaanse leenwoorden behandel ik een 

onverdacht voorbeeld, namelijk het woord giro. Hiervoor geef ik de informatie uit de 

bestandsopname van Francescato 1966 en uit het Etymologisch Woordenboek van het 

Nederlands (EWN, deel 2, 2005). 

Bij Francescato (1966, p. 527), met mijn vertaling, waarin voor de betere 

leesbaarheid de afkortingen uitgewerkt zijn, lezen we: 

*giro s.m. ‘conto corrente’ (specialmente postale) (comm., banc.). La voce giro, in ol., è sentita 

certamente come italiana, ma DEI 1815 registra solo girata (18°-19° sec.) ‚intestare ad altri un 

assegno‛, deverbale da girare usato come termine comm., banc. La voce giro compare già presto 

in ted. (a. 1635, Kluge 258) e doveva essere frequente nel linguaggio comm. e banc. dell’epoca. 

Per l’ol. WS 59 suppone il tramite del tedesco; le prime attestazioni sarebbero del 19° sec. – con 

giro va anche il v. gireren ‘fare una girata’ (comm.), e girant s.m. ‘chi fa una girata’ (comm.). Pare 

poco probabile che gireren venga prima di giro, al contrario sembra che il verbo sia una forma 

rifatta, alla maniera francesizzante, sul sost.: girant sarebbe pure un falso francesismo, creato in 

ol. (in frc. dall’it. si avrebbe solo girata. Vidos FE. 6) 

*giro, manneljk substantief ‘rekening-courant’ (in het bijzonder bij de post) (handels- en bank-

term). Het woord giro wordt in het Nederlands zeker als Italiaans gevoeld, maar het Dizionario 

Etimologico Italiano registreert op p. 1815, alleen maar girata (18e-19e eeuw) ‚een cheque 

endosseren aan iemand anders‛, deverbaal substantief van girare gebruikt als handels- en bank-

term. Het woord giro verschijnt al vroeg in het Duits (vóór 1635, Kluge p. 258) en moet veel 

gebruikt geweest zijn in de handels- en banktaal van die tijd. Voor het Nederlands veron-

derstelt het Supplement van Van Haeringen (1936) bij het Etymologisch Woordenboek van Franck-

van Wijk (p. 59) een tussenfase via het Duits; de eerste Nederlandse attestaties zouden uit de 

19e eeuw zijn. – Bij giro hoort ook het werkwoord gireren ‘een overschrijving uitvoeren’ 

(handelsterm), en girant, mannelijk substantief, ‘iemand die een overschrijving uitvoert’ (han-

delsterm). Het lijkt niet erg waarschijnlijk dat gireren ouder is dan giro, integendeel, het ziet er 

naar uit dat het werkwoord volgens Frans model naar het zelfstandig naamwoord gevormd is; 

ook girant is dan een pseudo-Frans woord, dat in het Nederlands gevormd is (in het Frans zou 

alleen girata uit het Italiaans komen, zie Vidos, La forza dell’espansione italiana (1932: 6)). 

EWN, II, p. 283 geeft (met weglating van een alinea over de Griekse oorsprong van 

het Italiaanse woord giro): 

giro zn. (NN) ‘betalingsstelsel; overschijvingskaart’ 

Nnl. giro *‘soort betalingswijze’ *1712; de Bruijn 1992+, indosso of giro in bianco ‘een getekende 

maar verder blanco wissel’ *1734: WNT Aanv.+, giro ‚af- en aanschrijving in de Wissel-bank‛ 

[1745; Meijer], een giro, of rondloopende wissel [1766; de Tollenaere 1969, 233], giro ‘stelsel van 

transactie zonder contacten’ *1838; WNT bankpapier]. 

Ontleend aan Italiaans giro ‘geldtransactie zonder contanten’, eerder al ‘rondgang’, ontwikkeld 

uit Latijn gyrus, girus, gurus ‘rondgang, kring(loop)’, ontleend aan Grieks gŭrós ‘gebogen, rond’, 

gūros ‘kring’, zie ►GYROSCOOP. Ontlening via Hoogduits giro [1635; Kluge] (NEW, Toll.) is 

niet noodzakelijk. 

*<+ 

De betekenis giro ‘geldtransactie zonder contanten, het doen rondgaan van een wissel’ stamt uit 

Venetië uit de tweede helft van de 16e eeuw. Daar bestond een officio del giro delle biave ‘kantoor 
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voor de betaling van het graan’ en in 1619 werd in Venetië officieel de Banco del Giro gesticht. 

Het woord werd al eerder in het Italiaans in de geldhandel voor transacties gebezigd. 

In januari 1609 werd in Amsterdam al ‘De Amsterdamse Wisselbank’ gesticht, die de oudste 

girobank van Noord-Europa en de belangrijkste ter wereld was, maar het woord giro werd toen 

nog niet gebruikt. 

• gireren ww. ‘geld overschrijven’. Nnl. gireren ’geld overschrijven’ *1674; de Bruijn 1992+, 

gegireerde ofte geëndosseerde Wisselbrieven ‘schriftelijk op een ander overgedragen wissels’ *1676; 

de Bruijn 1992]. Afleiding van giro met het achtervoegsel > -EREN . 

[Hierna volgt een alinea over giromaat, girotel, giropas, girobetaalkaart, giromaatpas, gironet en 

girofoon] 

Lit.: De Tollenaere 1969, 232-233 

Beide artikelen zijn typische etymologische artikelen, dat wil zeggen ze geven een 

etymologisch discours in gecondenseerde vorm. De geroutineerde gebruiker wordt 

geacht dit discours te kunnen interpreteren, wat inhoudt dat niet alleen de 

afkortingen begrepen worden, maar ook het plechtstatig taalgebruik (zoals 

geldtransactie voor betaling en een bank stichten voor een bank oprichten); verder moet 

men door hebben dat het gebruik van woorden als ‘het lijkt’ of de Italiaanse 

condizionale een (enigszins intimiderende) hypothese van de schrijver inhoudt. Ik zal 

proberen de gegeven informatie systematisch te behandelen, zodat we beter in staat 

zijn de wetenschappelijke stand van zaken te beoordelen. 

1. Het asteriskje van Francescato geeft aan dat hier sprake is van directe ontlening 

aan het Italiaans. Hiervoor worden twee argumenten gegeven. Het eerste is 

fonologisch: het woord heeft een Italiaanse vorm (dat is de betekenis van sentita 

certamente come italiana). Het tweede berust op de afwijzing van het alternatief, 

namelijk een Duitse tussenstap. Deze afwijzing is in strijd met de chronologische 

gegevens, en heeft daardoor een autoritair karakter (‘is niet noodzakelijk’ in het 

EWN). Het is natuurlijk mogelijk dat de argumenten wel gegeven worden in het 

geciteerde artikel van De Tollenaere; dan is de afwijzing niet autoritair, maar 

gezagsgetrouw. 

2. Giro is het lemma (citeerwoord), dat staat voor een familie van woorden. Deze 

familie bevat in ieder geval het werkwoord gireren, bij Francescato ook het sub-

stantief girant, bij het EWN het gebruik van giro- als voorvoegsel in het taalgebruik 

van de Postbank. Deze lijst is niet volledig; in ieder geval zou het adjectief giraal erbij 

horen, terwijl in de tekst van het EWN zelf ook de samenstelling girobank voorkomt. 

Het bestaan van zo’n familie roept de vraag op of alleen het lemma of ook 

andere woorden ontleend zijn. Francescato is hierin stellig: alleen giro is ontleend; de 

rest is nep-Frans. Los van de vraag over de ontlening zijn de verhoudingen tussen de 

leden van de familie op zichzelf ook interessant. Dat is echter een neologisme-

probleem, geen ontleningsprobleem. 

3. Het woord wordt bij Francescato gepresenteerd als vaktalig: het behoort tot een 

van de erkende categorieën van italianismen, namelijk de ‘handels- en banktermen’. 

‘Handel en bank’ is hierbij één ongedeelde categorie; hij wordt niet onderverdeeld in 



190 

enerzijds handelstermen, anderzijds banktermen. Ook het begrip vaktalig is nogal 

ruim; we zouden op zijn minst moeten onderscheiden tussen interne vaktaal 

(gebruikt onder vakmensen) en externe vaktaal (gebruikt in contact met niet-

vakmensen).9 Wat er aan de Amsterdamse beurs gebeurde was ongetwijfeld interne 

vaktaal, maar de website van de Postbank gebruikte externe vaktaal. Die externe 

vaktaal gaat haast ongemerkt over in algemene taal (gebruikt tussen niet-vakmensen 

onderling): betalen zou ik geen vaktaal noemen en gireren is een vorm van betalen 

(Gireer je me dat bedrag even?). Uit dit punt komt de noodzaak voort om het begrip 

vaktaal binnen de leenwoordtheorie te thematiseren. 

4. Beide artikelen geven informatie over de betekenis van giro. Hierbij moeten we 

onderscheiden tussen de huidige betekenis en de betekenis in het verleden, dus op 

het moment van ontlening. Het EWN geeft drie betekenissen: betalingsstelsel, 

overschrijvingskaart en soort betalingswijze. Dat zijn dus een institutie (stelsel), een 

proces (wijze) en een middel (kaart). Francescato geeft rekening-courant, vooral bij 

de posterijen, wat eigenlijk de omschrijving is van de afleiding girorekening (in oppo-

sitie met bankrekening, waarbij het eerste lid weer naar de instelling verwijst). Geen 

van de bronnen verwijst naar het feit dat we hier met een openbare dienst te maken 

hebben, althans vóór de verzelfstandiging van de Postbank, wat toch een rol heeft 

gespeeld in de overgang van vaktaal tot algemene taal. De omschrijvingen van de 

oudere betekenis zijn interessant vanwege de synonymie die hierin en in de geciteer-

de voorbeelden aanwezig is. Het technische punt is het volgende. Betalingen kunnen 

contant (door het overhandigen van munten) verricht worden of ’zonder contanten’. 

Dit creëert een semantisch veld, waarin betaling het hyperoniem is, met twee hypo-

niemen, die zich van elkaar onderscheiden via het kenmerk [±contant]. Een wissel (it. 

cambio) is een opdracht van een persoon aan een bank waar deze persoon krediet-

waardig is om een bepaald bedrag uit te betalen aan degene die deze opdracht aan 

de bank aanbiedt. Zo’n opdracht kan aan toonder zijn, dat wil zeggen aan een ieder 

die het document aanbiedt, ofwel aan een speciaal genoemde persoon. In dit laatste 

geval kan deze persoon een nieuwe naam op de achterzijde (rug, dorso/dosso) van het 

biljet schrijven, oftewel de wissel endosseren (it. indossare) aan een ander. Dit en-

dosseren wordt ook wel girare genoemd. In het geciteerde synoniem rondloopende 

wissel is rondloopen een leenvertaling van girare. 

Deze betekenis is aanwezig in het oudste voorbeeld dat het WNT geeft voor 

gireren: ‘De gegireerde ofte geëndosseerde Wissel-brieven’ (1676) uit het leerboek 

van Phoonsen,10 dat we kunnen lezen als een letterlijke vertaling van Le lettere di 

cambio girate o indossate. ‘Ofte’ wijst op perfecte synonymie; de letterlijke weergave 
                                                 

9 Zie hiervoor ook hoofdstuk 11 (Zes benaderingen). 

10 Het WNT noemt 1696, maar De Bruijn citeert het boek, Wissel-styl tot Amsterdam, in haar 

bibliografie als daterend uit 1676. Dit klopt ook met de oudste druk die aanwezig is in de UB van 

Amsterdam. 
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duidt exact dezelfde situatie aan; de Wissel-bank werkt kennelijk net als de Banco del 

Giro. Om naar de huidige betekenis te komen zijn er twee ontwikkelingen in het 

bankwezen nodig. Ten eerste het creëren van depositorekeningen, waardoor het 

initiatief van de ontvanger, die zijn wissel moet presenteren, overgaat op de bank, 

die het bedrag overmaakt op de rekening van de ontvanger. Als we degene die de 

betaling verricht A noemen, de ontvanger O en de bank B, dan verandert de situatie 

als volgt: 

       B                                                 B        O 

                              

Situatie I:    A      O Situatie II:  A 

 

waarin de verticale pijl een opdracht is en de horizontale pijl een verzending. In I 

gireert A rechtstreeks naar O (gireert = stuurt door); in II gireert A indirect naar O 

(gireert = laat doorsturen). Taalkundig gezien wordt gireren een causatief werkwoord 

(het incorporeert de opdracht). Deze ontwikkeling, het krijgen van een tweede 

betekenis, heeft zich ongetwijfeld binnen de Wisselbank voltrokken. Misschien zelfs 

al in de Banco del Giro, maar de bovenstaande artikelen geven hier geen uitsluitsel 

over. 

De tweede ontwikkeling is de uitbreiding van het gireren van een beperkte 

groep handelaren naar het grote publiek. Dit gebeurt onder verantwoordelijkheid 

van de overheid via de posterijen, het eerst in Oostenrijk (1882), dan in Duitsland, 

België en Zweden; in 1917 in Amsterdam met de Gemeentegiro en in 1918 in heel 

Nederland met de Postcheque- en Girodienst. In Duitsland, Zweden en Nederland 

wordt aan deze dienst het woord giro verbonden; in andere landen zijn er andere 

termen voor of vindt het systeem geen ingang. Dit verklaart de beperking tot Noord-

Nederland, die in het EWN-artikel genoemd wordt. Wanneer omtrent 1960 de 

banken een soortgelijke service gaan bieden, wordt het woord giro beperkt tot de 

Postgiro, later Postbank. Het adjectief giraal daarentegen slaat op beide instellingen. 

De taalkundige ontwikkeling is dat het woord voor het proces overgaat op de 

instelling waar dit proces plaatsvindt. Dit is een normale metonymie. Of die 

metonymie plaatsvindt bij het oprichten van de girodiensten of al eerder is een punt 

voor later onderzoek. 

5. In de voorgaande paragraaf is een scheiding aangebracht tussen fase 1, de ont-

lening, en fase 2, de latere ontwikkeling, die zich geheel binnen het ontvangende 

land afspeelt. Fase 1 gaat via het kanaal Venetië-Amsterdam en is dus inderdaad een 

directe ontlening. Voor de periode waarin dit gebeurd is hebben we als datum a quo 

de oprichting van de Amsterdamse Wisselbank, en als datum ad quem 1676, wanneer 

we de tot nog toe eerste attestatie vinden. Het ligt echter voor de hand dat we naar 

het begin van die periode moeten kijken. Het WNT-materiaal is gebaseerd op een 

leerboek handelskennis, dat toevallig in het bestand van het WNT zit; gericht 
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onderzoek zal moeten zoeken naar documenten uit het archief van de Amsterdamse 

Wisselbank en dan proberen het toenmalige proces te beschrijven, met alle daarvoor 

gebruikte synoniemen. 

6. De ontlening van giro en girare is een klassiek leenproces, waarbij een gespecia-

liseerde betekenis van girare en het bijbehorende deverbale substantief giro over-

genomen wordt via een kanaal van vakspecialisten. In dit proces blijft de betekenis 

hoogstwaarschijnlijk intact, de vorm vertoont een morfologische aanpassing in het 

werkwoord, terwijl het substantief de Italiaanse vorm blijft houden. Frankrijk heeft 

in dit verhaal geen rol gespeeld; we kunnen daarom beter aannemen dat een 

Italiaans werkwoord op –are standaard vervangen wordt door een Nederlands 

werkwoord op –eren. Te spreken van nep-Frans (of francesizzante) is daarom niet 

zinnig, ook niet voor het agens-substantief girant, dat past in een vertrouwd patroon; 

om het saussuriaans te formuleren: gireren:girant = exposeren:exposant. 

7. In deze behandeling van de ontlening van giro heb ik de discursieve,  resultaat-

gerichte behandeling van de etymologische artikelen vervangen door een proces-

gerichte benadering, waarbij ik de beschrijving van de processen zo abstract mogelijk 

gehouden heb: invoering van een causatief werkwoord en metonymie in de 

betekenis, aanpassing aan een vertrouwd patroon in de vorm, en sociale motieven 

voor de ontlening: overname van vaktaal binnen een specifiek vakgebied van een 

dominerende cultuur naar een overnemende cultuur, en voor de betekenisont-

wikkeling de creatie van nieuwe financiële instellingen voor een groter deel 

van de bevolking, dat wil dus zeggen democratisering. Ik denk dat een der-

gelijke paradigmawisseling noodzakelijk is voor verdere leenwoordstudie. 

 

Jagers en verzamelaars 

Puristen joegen vroeger op leenwoorden als op gevaarlijke wilde dieren die 

geëlimineerd moesten worden. Nederland heeft zijn puristische momenten gekend, 

aanvankelijk tegen het Frans, vanwege ons Duytsche bloed, later, met de democra-

tisering, tegen de klassieke talen uit de gymnasiumcultuur, in de beginjaren van het 

tijdschrift Onze Taal tegen de germanismen (dat wil zeggen on-Nederlands Duits), na 

de Tweede Wereldoorlog tegen het Engels (zoals soms ook schrijver dezes als hij zijn 

rol van taalgebruiker gaat spelen). Italiaans echter lijkt nooit bedreigend te zijn 

geweest. Het had eerder de charme van het exotische, al moest soms dat exotische 

iets getemd worden door een taal die vertrouwder was. Hier heeft het Frans een 

beschermend jasje geleverd, zie Florence voor Firenze.11 Ik kan haast geen voorbeeld 
                                                 
11 Voor de Poolse hoofdstad Warszawa, evenals voor de rivier die erdoorheen stroomt 

vervulde het Duits die rol. Ondoorzichtige spellingen spelen hier ook een rol, de uitspraak 

van de z in Firenze schept evenveel onzekerheid als die van de sz in de Poolse hoofdstad, om 

van de gestreepte l in de naam van de rivier maar niet te spreken. Het punt waar het hier om 

gaat is dat van de substituut vreemde taal. 
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bedenken van een Italiaans leenwoord dat op verzet stuitte.12 Hier ligt dus een kleine 

onderzoeksvraag: zijn er ergens, in de historie of in het heden, negatieve reacties op 

Italiaanse woorden te vinden. 

Jagers kunnen ook ingezet worden als verzamelaars. Op het moment dat ik dit 

schrijf (16 juli 2008) meldt de Volkskrant dat de provincie Zuid-Holland jagers heeft 

ingezet voor een ganzentelling. Dat gebeurt overigens in het kader van overlast, dus 

het puristische moment is nog altijd te bespeuren.13 

Blijven de echte verzamelaars. De eerste reactie van taalkundigen, en niet alleen 

van hen, op leenwoorden is verzamelingen aan te leggen. Verzamelen heeft bij 

taaltheoretici een slechte naam. Als een verwoede syntacticus iets lelijks over een 

lexicoloog wil zeggen, dan snuift hij verachtelijk over postzegels verzamelen; dat is 

wel de onbenulligste activiteit die je bedenken kunt. Toch kun je geen slimme of 

diepzinnige dingen over leenwoorden zeggen als je geen materiaal hebt om over te 

praten. We kunnen dus maar beter serieus bespreken hoe zo’n verzameling eruit 

moet zien. 

Wie paddestoelen verzamelt moet de eetbare van de giftige kunnen onder-

scheiden. Wie boeken verzamelt zoekt naar eerste drukken, het liefst met stof-

omslagen. Wie kunst verzamelt zoekt naar het authentieke en mijdt de kitsch (het 

kan ook omgekeerd!). Iedere verzameling heeft zijn criteria en zijn zoekstrategieën. 

En er is plaats voor allerlei verzamelaars; de een spaart eerste drukken van Agatha 

Christie, de ander, die wat minder bemiddeld is, legt een thematische collectie aan 

van detectives die in Egypte spelen.14 Voor elk wat wils. 

De problemen die zich bij het verzamelen van leenwoorden voordoen zijn 

drieërlei: hoe kan ik ze herkennen, hoe scheid ik het kaf van het koren en waar kan ik 

ze vinden? 

Herkennen kun je ze op drie manieren: aan de vorm, door associatie met het 

land of door kennis van de brontaal. De vorm kan de fonologie betreffen: woorden 

als piano en giro, putti en spagetti (hoe ook gespeld) maken een grote kans Italiaanse 

woorden te zijn, vanwege de slotklinker, die niet in ons fonologisch en morfologisch 

patroon past. Ook de spelling kan een aanwijzing geven: tagliatelle kan vanwege de 

gli-combinatie alleen maar Italiaans zijn, evenals cappuccino, vanwege de dubbele 

medeklinkers, of spaghetti wanneer het gespeld wordt met gh.  
                                                 
12 Het enige voorbeeld dat me te binnen schieten is musicoloog Casper Höwelers hard nekkig 

gebruik van bazuin voor trombone, maar dat kan ook verzet tegen een Frans woord geweest 

zijn. Of gewoon conservatisme. 

13 Natuurbeschermers vrezen dat de jagers het aantal zullen overdrijven, om daardoor het af-

schieten te bevorderen. De metaforische tegenhanger is de Vreemde-woordentolk, die ook mees-

tal te veel woorden bevat die niet echt gebruikt worden. 
14 Dit voorbeeld is geïnspireerd door een artikel in het Engelse tijdschrift Book and Magazine 

Collector van juli 2008. 
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Associatie met het land is natuurlijk een krachtig herkenningsmiddel. Wiel-

renners rijden de Tour in Frankrijk, de Vuelta in Spanje en de Giro in Italië. Reizigers 

in Italië nemen Italiaanse woorden mee naar huis; dat hebben ze altijd al gedaan, 

vaak in brieven, reisverslagen of reisgidsen. 

Als je zelf Italiaans kent herken je Italiaanse leenwoorden gemakkelijker. Je 

probeert ze dan ook te determineren. Wie weet dat girare 'draaien’ en 'in het rond 

lopen’ betekent krijgt zijn Aha-erlebnis bij de rondloopende wissel of de rond-

rennende fietser. 

In de meeste beschouwingen duikt de vraag naar de authenticiteit op. Hebben 

wij soldaat uit het Italiaans, of is het woord bij ons uit Frankrijk of Duitsland 

gekomen? Er zijn directe Italianismen, waarbij we een recht lijntje met Italië hebben 

gehad, en andere, die een tussenstation hebben gekend, meestal in een buurland, 

maar de afhaalpizza hebben we via New York. Als we die indirecte leenwoorden uit 

onze verzameling weren, blijft er maar weinig over. Voor Emil Öhmann (1955), die 

over Middeleeuwse Italianismen schreef, eigenlijk helemaal niets. Aanhangers van 

het authentieke zullen ook de nep-italianismen weren, waarvan pic(c)obello wel de 

bekendste is. 

Op de vraag waar we moeten zoeken is het antwoord altijd geweest: in de 

woordenboeken. Maar die bron is niet alleenzaligmakend. Voor recente woorden 

lopen woordenboeken meestal achter de ontwikkelingen aan, woordenboeken 

kunnen spaarzaam zijn met leenwoorden (het WNT was in zijn beginjaren erg 

puristisch en had bovendien weinig bronnen op muziekgebied) en de leenwoorden 

moeten eerst opgeschreven zijn voor ze opgenomen worden. Het alternatief is 

zoeken waar je ze verwachten kunt: in reisverslagen, kookboeken, handboeken 

architectuur, operaprogramma’s en beschrijvingen van de legeroperaties in de tijd 

van de Tachtigjarige Oorlog. José de Bruijn-van der Helm heeft deze zoekstrategie 

toegepast in haar dissertatie over de bankterminologie, onder andere door te 

snuffelen in oude leerboeken Italiaans boekhouden. 

Niet iedereen hoeft zich met dezelfde verzameling bezig te houden. Je kunt je 

specialiseren in middeleeuwse termen, Renaissance-termen, baroktermen, termen uit 

het Risorgimento of het fascisme (inclusief deze woorden zelf) of termen uit de 

actualiteit. Je kunt je specialiseren in vakgebieden: kunst, muziek, politiek, mode, 

eten en drinken of sport. Je kunt je specialiseren in woorden die met de Italiaanse 

cultuur te maken hebben (die je dus vindt in boeken over de geschiedenis, aardrijks-

kunde of literatuur van Italië)15 of juist in woorden die een speciale ontwikkeling in 

het eigen land hebben doorgemaakt. Het een hoeft het ander niet uit te sluiten; wie 

inferno opzoekt op internet vindt twee hoofdgebruikswijzen: in de ene gaat het om 

het gedicht van Dante (dan is het dus een leenwoord voor literatuurkenners), in de 

andere is het een metafoor voor een laaiende vuurzee ('met moeite wisten de 
                                                 
15 De websites van de afdelingen van de Vereniging Dante Alighieri zijn ook een potentiële 

bron voor deze informatie. 
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bewoners aan het inferno te ontsnappen').16 Je kunt je richten op typische ‘casuals’ 

(woorden en uitdrukkingen die sporadisch voorkomen) of juist op woorden met een 

interessante geschiedenis.17 Je kunt ook nieuwe domeinen proberen te vinden; Serge 

Vanvolsem heeft dat gedaan toen hij namen van Italiaanse restaurants verzamelde; 

een gerede bron voor zulk onderzoek is het telefoonboek. En wie het opgevallen is 

dat bij het Nederlandse elftal op de EK 2008 een Marco en een Giovanni betrokken 

waren, kan misschien eens gaan speuren naar Italiaanse voornamen in Nederland. 

Er is te kust en te keur. En het verzamelen is nooit af, want de tijden schrijden 

voort. Zo heeft na de maffia recentelijk ook de camorra een redelijke naamsbekend-

heid gekregen. De toon van deze paragraaf is opzettelijk wat luchtig gezet, want ik 

wil reclame maken voor de gedachte dat leenwoordonderzoek geen afgesloten 

terrein is, en de nadruk leggen op het avontuur, waaraan iedere eerste-jaars Italiaans 

zijn of haar steentje kan bijdragen. Verzamelaar kan dan een geuzennaam worden.18 

Hierna komt het serieuze werk. 

 

De leenwoordenverzameling van Francescato 

Giuseppe Francescato heeft in een uitgebreid artikel gepoogd het bestand aan Ita-

liaanse leenwoorden vast te leggen en zoveel mogelijk relevante informatie boven 

tafel te krijgen. Zijn bronnen waren de woordenboeken, in het bijzonder het WNT, en 

de schaarse detailstudies die in de jaren zestig beschikbaar waren: de artikelen van 

Vidos, vooral over scheepvaarttermen, het boek van Bartina Wind over de Italiaanse 

leenwoorden in het Frans, en enkele studies van Finse Germanisten, die 

hoofdzakelijk over Italiaanse leenwoorden in het Duits schreven, maar het Neder-

lands af en toe als een soort appendix gebruikten, met name Erich Öhmann en 

Marjätta Wis. Verder verbeterde hij de onvolkomenheden in de Italiaanse kennis van 

zijn voorgangers en gebruikte hij de beschikbare Italiaanse etymologische woorden-

boeken, vooral de DEI van Battista en Alessio. Waar hij kon legde hij de eerste 
                                                 
16 Vraag: is dit een anglicisme, naar aanleiding van de film The towering inferno (1974)? Een vraag die 

bij ieder cliché gesteld kan worden. 
17 Woorden met een verhaal. Een mooi voorbeeld is ‘post’ in Geleend en uitgeleend van Nicoline van 

der Sijs. 
18 Voor een uitspraak over het verzamelen zie Panzini 1905, geciteerd door Thomas Hope (1971, p. 

461): "Da molto tempo, prima ancora che giungessi al mezzo del cammino della vita, io mi ero messo a 

far raccolta di parole nuove. V'è chi fa collezione di francobolli, chi di pipe, chi di cartoline illustrate; 

io mi divertivo ad inventariare parole; e più ne trovavo di bislacche e di barbariche, più ero 

soddisfatto, e il commentarle gaiamente costituiva un mio svago nelle ore di ozio" (al heel lang 

geleden, nog voordat ik de helft van mijn levensweg bereikt had, was ik ermee begonnen nieuwe 

woorden te verzamelen. Sommige mensen verzamelen postzegels, anderen pijpen, weer anderen 

ansichten, maar ik vond het leuk om een inventaris te maken van woorden; hoe meer rare en 

barbaarse woorden ik vond, hoe tevredener ik was, en in het geven van commentaar op deze woorden 

vond ik een vreugdevolle ontspanning in mijn vrije uren). 
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attestaties vast, maar meer als hulpmiddel voor het controleren van de weg die de 

woorden door de Europese landen hadden gevolgd. Het resultaat is een indruk-

wekkende verzameling, die echter nog veel vragen open laat en dus nog heel wat 

inspiratie kan bieden voor aanvullende studies. Het materiaal is alfabetisch geor-

dend, zodat thematisch onderzoek wat voorwerk vereist, al worden er in zijn inlei-

dend hoofdstuk een aantal semantische domeinen19 nader beschreven.  

Een groot deel van de activiteit van Francescato bestond in het verwerpen van 

foute attributies in de literatuur.20 In zijn presentatie geeft hij in die gevallen eerst de 

suggesties van zijn voorgangers; daarna komt zijn eigen commentaar, ingeleid door 

de woorden ‚in realtà‛ als hij zeker van zijn zaak is, en ‛in realtà sembra che ...‛ als 

hij alleen maar een vermoeden uitspreekt.21 Hij probeert ook een scheiding aan te 

brengen tussen de woorden die het Nederlands direct van het Italiaans heeft 

overgenomen en de woorden die via Frankrijk of Duitsland, of nog enkele andere 

landen, ons land binnen zijn gekomen.22  

Om het materiaal hanteerbaar te maken heb ik het in een database opgenomen, 

met als velden het volgnummer, het leenwoord in kwestie, de semantische groep 

waartoe het behoort en de herkomst. Op den duur zouden hier nog meer gegevens 

bij vermeld kunnen worden, bijvoorbeeld jaar van ontlening, vormveranderingen, en 

verdere lotgevallen van de woorden in de nieuwe taal. Het opstellen van zo’n 

database heeft als interessant neveneffect dat de problemen die de woorden stellen 

scherper aan het licht komen. In een groot aantal gevallen heb ik in de rubriek 

‚herkomst‛ moeten invullen: vaag verhaal, of onduidelijke situatie. In veel gevallen 

ook wedijveren verschillende herkomsten met elkaar; soms komt het woord in één 

betekenis via het Frans binnen en in een andere via het Duits. Ook zijn er tamelijk 

wat woorden die na eeuwen nog eens in een nieuwe betekenis binnenkomen. De 

pasta in het woord tandpasta is in onze taal heel wat ouder dan de deegwaren die 

tegenwoordig onder pasta worden verstaan.  

Allereerst het aantal. In mijn database van Italianismen heb ik 564 items opge-

nomen; in de parallelle database van verworpen Italianismen staan 164 records. Deze 

getallen zijn vergelijkbaar met die van Francescato zelf,23 maar ze zijn niet identiek, 
                                                 
19 Francescato’s term is grandi classi semantiche. 
20 Om die reden heeft hij alle woorden opgenomen waarvan tenminste een van zijn bronnen een 

Italiaanse oorsprong vermeldt, hoe weinig gefundeerd deze mening ook moge zijn (Elementi italiani: 

455). 
21 Etymologische artikelen bevatten veel samengebalde informatie, maar juist door hun beknoptheid 

telt ieder woord in de tekst. 
22 De eerste worden door een asterisk aangegeven. Soms bevindt deze asterisk zich midden in een 

artikel, omdat de rechtstreekse ontlening alleen maar voor één betekenis geldt. 
23 De telling van Francescato geeft: 315 directe ontleningen die zuiver Italiaans zijn, 200 woorden die 

via het Frans zijn binnengekomen, 45 woorden die via het Duits zijn binnengekomen, 50 orientaalse 

woorden die via het Italiaans zijn binnengekomen, 30 die ter plaatse zijn gevormd en 120 verworpen 
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aangezien ik mijn indeling onafhankelijk heb gemaakt. De verschillen kunnen 

voortkomen uit een aantal factoren, waarvan ik hier de volgende opnoem. 

1) In een aantal gevallen heb ik woorden uitgesloten op grond van latere informatie, 

vaak via recentere etymologische woordenboeken. Deze aanpassing kan ook de 

andere kant opgaan, omdat er nieuwe gegevens over eerdere attestaties zijn opge-

doken: dat is bijvoorbeeld het geval voor een aantal handelstermen die door De 

Bruijn-van der Helm bestudeerd zijn.  

2) In een aantal geval zijn woorden met meer betekenissen gesplitst, omdat het veld 

‚herkomst‛ me daartoe dwong. Een voorbeeld is het woord post, dat gesplitst is in 

post(1) = wachtpost; post(2) als commerciële term, bijvoorbeeld post op een begroting, 

en post(3) vervoer van brieven. De eerste twee zijn rechtstreeks afkomstig van posto, 

maar moeten afzonderlijk beredeneerd worden, de derde komt van posta, en heeft 

een andere internationale carrière gehad, waarbij een Franse tussenstap aannemelijk 

is.  

3) In een aantal gevallen is er een ontwikkeling geweest bij de Nederlandse woorden. 

Zo kent Francescato een woord raket, als sportterm en als militaire term. In het 

huidige Nederlands zouden we hier twee woorden van maken: racket en raket. Of, om 

een tweede voorbeeld te noemen, het verdwenen woord roffiael zou tegenwoordig 

geflankeerd moeten worden door ravioli, dat de groep levende Italiaanse culinaire 

woorden  heeft aangevuld.  

4) In veel gevallen is het lemma bij Francescato een verzamellemma, waaronder ook 

een aantal afleidingen meegenomen worden. Het kan zinnig zijn deze af te splitsen: 

de carabinieri staan dan los van het karabijn, tutti in het orkest hoeft niet in hetzelfde 

lemma als tutti frutti en eveneens in de muziek is spiritoso misschien toch wel iets 

anders dan spirituoso.  

5) Soms is het bij de oudere termen de vraag of het woord wel echt gebruikt is. De 

informatie komt wel eens uit maar één enkele bron, die dan ook nog dubieuze 

gegevens oplevert.  

6) Ook bij nieuwe woorden is de grens tussen een casual en een echt gebruikt woord 

moeilijk te trekken. Aangezien een van Francescato’s bronnen de Vreemde Woorden-

tolk is, kan er het een en ander geschrapt worden: immers, dat boek is geen weergave 

van het werkelijke gebruik, maar doet suggesties voor woorden die eventueel voor 

kunnen komen, en moet daar uit hoofde van zijn verklarende functie zo ruim 

mogelijk in zijn.  

Als we ieder woord voorzien van een semantische domeinaanduiding dan is 

het mogelijk het relatieve belang van de verschillende sectoren vast te stellen. Dan 

kan ook snel bekeken worden of de lijst volledig is of misschien zelfs wat overdadig. 

Zo kom ik tot 170 muziektermen, die praktisch allemaal rechtstreeks ontleend zijn.24 
                                                                                                                                                         
termen. In de tekst wordt nog vaag over de nep-italianismen gesproken; ook bij de muziektermen zijn 

er veel die gemaakt lijken te zijn door mensen met een beperkte kennis van het Italiaans. 
24 Francescato: ongeveer 200 muziektermen.  
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Dit bestand werpt een aantal problemen op. In de eerste plaats, wat betekent hier 

directe ontlening? Als een woord meegenomen wordt door een Italiaans orkest dat in 

Den Haag of Amsterdam komt spelen is de status anders dan wanneer het voorkomt 

in een partituur die bij Peters in Leipzig wordt uitgegeven: in dat laatste geval is 

internationalisme misschien de aangewezen term.25 Ten tweede speelt hier het onder-

scheid tussen vakterm en algemene term een rol. Iedereen weet wat een piano is en 

kent woorden als orkest of muzikant. Maar je moet pianoles gehad hebben om 

vertrouwd te zijn met termen als ritenuto of perdendosi. Een criterium voor ‘algemene 

taal’ is dat de gebruikersgroep omvangrijk is en idealiter de hele taalgemeenschap 

omvat. Een ander criterium is dat het woord creatief gebruikt wordt in een nieuw 

domein, bijvoorbeeld trio in de sexuele betekenis of prima donna in de politieke.26 Het 

muzikale vocabulaire zou zich uitstekend lenen voor een theoretisch verhaal over de 

tegenstelling vaktaal/algemene taal en de onscherpe grens daartussen, waarbij 

theoretische voorstellen aan dit materiaal getoetst zouden kunnen worden.  

Er zijn 38 termen uit de schilderkunst, 18 uit de architectuur en nog zo’n 

twaalftal algemene kunsttermen. Ik vermoed dat het getal heel wat groter zou 

worden als er bij de selectie net zo vaktalig gewerkt was als bij de muziek. Met 

andere woorden, de omvang van de groep leenwoorden kan sterk samenhangen met 

de intensiteit waarmee het domein bestudeerd is. Andere omvangrijke groepen zijn 

de militaire termen, de termen die met de handel en het bankwezen te maken 

hebben, termen voor theater, opera en marionetten, culinaire termen, met inbegrip 

van termen voor allerlei soorten groente en fruit, geografische termen, zoals lava en 

lawine, en termen voor gesteenten en mineralen, termen die te maken hebben met 

kleding en mode, en een omvangrijke, maar diffuse groep die ik ‘politiek’ genoemd 

heb: van ambassade en douane via het machiavellisme tot maffia en camorra.27 

Andere domeinen zijn uitermate slecht vertegenwoordigd. Ik heb maar tien reli-

gieuze termen genoteerd en heb toch de indruk dat er in de katholieke kerk meer 

Italiaans aanwezig moet zijn. De aggiornamento is er trouwens om chronologische 

redenen nog niet bij. Wel vinden we de sedia gestatoria, waarvan Wikipedia zegt: 

‘soort voorloper van het pausmobiel’. Dat laatste woord, een leenvertaling28 van 

papamobile, bestond vijftig jaar geleden uiteraard nog niet, maar het toont wel aan dat 

we hier een domein hebben dat nog altijd aangevuld wordt. Een probleemgroep 

wordt gevormd door de woorden die met de historie van Italië te maken hebben, 
                                                 
25 Francescato gebruikt de term internationalisme in een aantal gevallen, en het zou interessant zijn te 

analyseren wat hij er dan mee bedoelt. Maar bij de muziektermen wordt de term niet gebezigd.  
26 In september 2008 zijn de meeste verwijzingen van primadonna bij Google naar Rita Verdonk, en van 

prima-donnagedrag naar VN-afgevaardigde Eveline Herfkens. 
27 Vergelijk deze indeling met die van Francescato zelf in § 9 van zijn inleiding. 
28 Francescato is van mening dat er praktisch geen leenvertalingen uit het Italiaans voorkomen. Dit 

woord zou dus een uitzondering zijn. maar ik vraag me af of dit punt wel eens goed onderzocht is: 

leenvertalingen dragen hun herkomst niet als etiketje op hun hoofd. Hoe zit het bijvoorbeeld met 

namen van monumenten, zoals de Engelenburcht voor Castel S. Angelo? 
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want de vraag kan rijzen in hoeverre we hier met vaktaal te maken hebben. Voor 

Nederlanders die nog ouderwets geschiedenisonderwijs hebben gehad moet er heel 

veel historisch Italiaans vocabulaire zijn; sinds het geschiedenisonderwijs thematisch 

is geworden zal zelfs een woord als Risorgimento aan velen onbekend zijn.29 Wat mij 

opvalt is dat in de lijst van Francescato maar spaarzaam van dat vocabulaire gebruik 

is gemaakt.  Ook het domein van sport en spel is erg karig vertegenwoordigd: geen 

libero en geen catenaccio,30 om maar een paar bekende voetbaltermen te noemen. Ik 

denk dat een grondige studie naar leenwoorden in de sport, maar ook in kaart- en 

bordspelen, nog veel verrassingen zal bieden.  

De manier van ontlenen is een interessant, maar moeilijk te bestuderen 

onderwerp. Woorden komen uit Italië langs verschillende wegen, maar ze zijn vaak 

ook uit verre culturen naar Italië gekomen. Over dat laatste zegt Francescato niet 

veel; meer dan een occasioneel ‘van oosterse herkomst’ is er niet te vinden; daar ging 

het hem ook niet om. Zijn hoofdaandacht was gericht op de weg via Frankrijk 

tegenover de weg via Duitsland; hierbij speelt een rol dat zijn achtergrond germa-

nistisch was en de Nederlandse informatie (met name de dissertatie van Wind) 

hoofdzakelijk op Frankrijk gericht was. De lemma’s van Francescato zijn daardoor 

vaak correcties op de bestaande kennis.  

De methodes die Francescato heeft toegepast om zijn informatie te verbeteren 

zijn vooral impliciet, en moeten dus uit de lemma’s gereconstrueerd worden. Het zijn 

er vooral twee: de documentatie en de klankvorm.31 Voortdurend wordt er 

vergeleken wat de eerste attestaties zijn in Nederland, Frankrijk en de Duitstalige 

wereld. Dit onderzoek is vooral op documenten gericht, de kanalen blijven wat 

onderbelicht: zo zal bij giro eerder gekeken worden naar het eerste voorkomen in het 

WNT, dan naar de geschiedenis van het Amsterdamse bankwezen. Wat de klank-

vorm betreft gaat hij steeds na of de klankveranderingen plausibel zijn; hierdoor kan 

hij vaak de Franse herkomst tegen de Duitse afzetten. Toch wordt er, meer dan bij 

oudere etymologen, aandacht besteed aan de semantische plausibiliteit. Zo verwerpt 

hij de traditionele afleiding van sukade van zuccata, omdat er geen link gelegd kan 

worden tussen het vruchtvlees van de cedraatcitroen en de kalebas (overigens heeft 

hij geen oplossing voor dit woord).32  

Dit alles overziend kunnen we concluderen dat Francescato een belangrijke 

basis gelegd heeft voor het Italiaanse-leenwoordenonderzoek, dat er bepaalde secto-

ren zijn die nog nader onderzocht kunnen worden, terwijl ook de woorden van de 
                                                 
29 Zelf ben ik op mijn eindexamen van 1953 nog uitgebreid ondervraagd over de Italiaanse 

eenwording; dat was toen kennelijk een favoriet examenonderwerp. 
30 Dat is nog geen verdwijnwoord, blijkens Volkskrant 04.09.09: Koninginnen van het poldercatenaccio. 
31 Volgens Francescato’s formulering: la ricostruzione delle vie di diffusione e dei momenti cronologici che 

segnano il passaggio degli elementi lessicali da una lingua all’altra, met een verwijzing naar Vidos voor 

deze inhoud van het onderzoek.  
32 Een goed Wörter und Sachen-onderzoek op het gebied van groentes en fruit is een wenselijkheid. 
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laatste vijftig jaar uiteraard onbesproken zijn gebleven, en tenslotte dat het hier gaat 

om een zorgvuldig gebruik van traditionele methoden.33 Dit laatste geeft me aanlei-

ding om te kijken naar nieuwe theorieën en methodieken, die een andere kijk op de 

problemen kunnen werpen.  

 

Van der Sijs e oltre 

Het Chronologisch woordenboek van Nicoline van der Sijs (Van der Sijs 2001) eindigt 

met de wens: ‘Als slotopmerking spreek ik graag mijn oprechte hoop uit dat het 

etymologische onderzoek, dat in Nederland de laatste decennia slechts geringe 

aandacht heeft gekregen, door dit boek een nieuwe impuls krijgt.’ Deze zin is een 

fraai voorbeeld van een self-fulfilling prophecy.34 Immers, de veelzijdige, efficiënte 

en baanbrekende activiteiten van de schrijfster hebben op zijn minst de volgende 

gevolgen gehad. 

1) Woordstudies, met name leenwoordstudies, zijn in het centrum van de belang-

stelling geraakt en hebben een groot in taal geïnteresseerd publiek bereikt, zonder 

enige concessie te doen aan onwetenschappelijk geklets.35 Dit heeft de schrijfster op 

eigen kracht gedaan, buiten de officiële taalkunde om, die eerder een uitgesproken 

in-crowd gedrag vertoont.  

2) Alle beschikbare kennis over de Nederlandse leenwoorden is gesystematiseerd en 

toegankelijk gemaakt, niet als een gesloten kennisbestand, maar integendeel als een 

voortdurende stimulans voor verder onderzoek.  

3) Theoretische kennis over leenwoorden is in verschillende hoofdstukken samen-

gevat, zodat er mee gewerkt kan worden. 

4) De mogelijkheden van het electronische tijdperk zijn benut en gebruikt voor 

nieuwe vraagstellingen. Een eerste verworvenheid hiervan is de presentatie van de 

chronologie voor de hele woordenschat. 

5) Via Geleend en uitgeleend (Van der Sijs 1998) zijn een aantal interessante woord-

geschiedenissen gepresenteerd, waardoor het accent van het onderzoek verschuift 

van de datum van eerste attestatie naar de verdere lotgevallen van de woorden. 

6) Tenslotte worden in het slothoofdstuk van het Chronologisch woordenboek (pp. 563-

565) een aantal vergezichten geopend, waaronder: 

6a) Uitbreiding van de dateringen via de afzonderlijke betekenissen en een voor-

komen in dialecten en in andere (Europese) talen. 

6b) Opname van grammaticale informatie. 
                                                 
33 Francescato’s inleiding (Elementi italiani in olandese) bevat nog veel andere interessante punten, die ik 

hier niet heb kunnen vermelden. Dit artikel kan daardoor als verplichte literatuur voor leenwoord-

onderzoekers onder de Italianisten beschouwd worden.  
34 De term self-fulfilling prophecy is een voorbeeld van een niet-aangepaste leenuitdrukking binnen een 

vaktaal, waarschijnlijk die van de economie. 
35 Speciaal bij etymologie en leenwoorden is het babbelgehalte van de discussie meestal verbijsterend; 

als afschrikkend voorbeeld volstaat het om na te lezen wat er op internet over de oorsprong van OK te 

vinden is (een voorbeeld dat behandeld is in De Boer 2008b). 
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6c) Verfijning van de semantische informatie. 

6d) Aandacht voor de chronologie van de morfologische verschijnselen. 

6e) Gebruik van een semantische database om theoretisch onderzoek te doen naar 

diachrone semantiek. 

6f) Het opnemen van zoveel informatie over betekenisvelden dat iedere onderzoeker 

zijn  eigen deelmateriaal kan verzamelen.  

6g) Een database van verdwijnwoorden, bedoeld om onderzoek te kunnen doen naar 

de levensduur van woorden.36 

Dit is een omvangrijk en ambitieus programma, waarvan de verwezenlijking 

nog wel enkele decennia kan vergen. Dat hoeft ons niet te weerhouden om 

deelonderzoekingen te doen op deze terreinen. Juist een beperkte woordenschat als 

die van de Italiaanse leenwoorden is geschikt om op allerlei gebieden in de diepte te 

gaan. 

In het vervolg van dit hoofdstuk zal ik op verschillende van deze aspecten 

ingaan. Ik begin met de stand van zaken met betrekking tot het Italiaanse-leen-

woordenbestand. 

 

Modernisering van het materiaal 

Voor het doordringen van Italiaanse uitdrukkingen in het leven van alledag vinden 

we heel wat materiaal in een artikel van Serge Vanvolsem (1991a; het materiaal is 

verzameld in 1989). Die auteur ziet dit als een sociaal verschijnsel, dat getuigt van 

een rapporto di forze tra le lingue (krachtverhouding tussen talen) en van euro-

peïsering. Zo wordt de bekendheid van de benaming gli azzurri voor de Italiaanse 

voetbalploeg in verband gebracht met de successen van de ploeg in de Europese 

toernooien. De terreinen waarop deze invloed zich laat gelden zijn sport, mode, 

design, gastronomie, reclame en winkelopschriften. In zijn noot 15 geeft hij niet 

alleen het woord maffia, maar ook een hele reeks samenstellingen met maffia, als 

eerste lid (maffiabazen) of als tweede lid (hormonenmaffia).37 Ook heeft hij voorbeelden 

van afleidingen met Italiaanse uitgangen, zoals de spaghetoni van de firma Heinz, of 

zelfs de vlinderoni, dat wil zeggen farfalle.38 

Het materiaal komt uit de krant, maar ook uit observaties op straat en op de tv. 

Zo wordt er een reeks namen van winkels gegeven, en ook namen van producten, 

voetbalwoorden en, als het om de televisie gaat, behalve namen van programma’s 
                                                 
36 Dit aspect is een reactie op de glottochronologie van de hier niet genoemde Morris Swadesh, die 

naar vaste verdwijnformules zocht naar analogie van de halfwaarden van koolstof in de dendro-

chronologie, zoals die toegepast wordt voor dateringen van archeologisch materiaal. De wetmatig-

heden van Swadesh worden algemeen verworpen, maar wat is er voor in de plaats gekomen? 
37 Zie hiervoor ook Van der Sijs, 1996, p. 206. Zij heeft het over het voor- of achtervoegsel maffia; ik zou 

hier liever van een normale samenstelling spreken. 
38 Ik heb jaren lang gedacht dat ik dit woord ergens gelezen had, bijvoorbeeld bij Allerhande, maar bij 

herlezing van Vanvolsems artikel bleek me dat dit de bron was. Dat laat zien hoe je je eigen 

herinneringen kunt construeren. 
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(moviola), ook tv-reclame, met inbegrip van de bekende nep-Italiaans sprekende 

mannetjes. Dit materiaal is nu twintig jaar oud en vraagt om een herhalings-

onderzoek. Daarbij doe ik de volgende suggesties. Het artikel van Vanvolsem is een 

mooi voorbeeld van de paziente spogliatura, waarover ik het had in de inleiding van 

De Boer 1995 (hoofdstuk 11 van deze bundel), een onderzoek waarbij men met een 

opschrijfboekje noteert wat men tegenkomt. Een soortgelijk onderzoek voor het Duits 

van Corrado Grassi is wat meer projectmatig aangepakt en werkte met studenten in 

verschillende steden, die stelselmatig Gouden Gidsen doorwerkten. Bij zo’n 

onderzoek zou het handig zijn te kijken naar andere landen, zoals in diezelfde 

bundel, die geheel gewijd is aan italianismen in andere talen, speciaal wat de 

verzamelingen van woorden betreft het artikel van M.T. Navarro Salazar voor het 

Spaans (met een enorme appendix van winkelnamen) en dat van de Härmä’s voor 

het Fins. De overige artikelen kunnen misschien helpen om nieuwe invalshoeken te 

vinden.  

In de afgelopen twintig jaar is het gebruik van internet opgekomen, wat ook op 

dit terrein nieuwe verzameltechnieken oplevert. Vooral voor dateringen is Google 

belangrijk, zoals ik dadelijk zal laten zien in verband met Berlusconi. Ook voor het 

vinden van woorden is internet nuttig. Uitgaande van de gedachte dat de 

economische en toeristische contacten met Italië in heel Europa vergelijkbaar zijn, 

kunnen we lijsten leenwoorden voor andere talen gebruiken om vermoede lacunes in 

de eigen taal op te sporen. Ook kunnen frequenties bestudeerd worden aan de hand 

van de gevonden hits bij Google. En bij het doorbladeren van de 1,8 miljoen hits voor 

Pizzeria vind ik zonder moeite de Pizzeria Mamma Mia en de Pizzeria Pappagallo, 

die ook weer verwijzen naar leenwoorden of leenuitdrukkingen,39 terwijl namen als 

Pizzaria Pinoccio en Pizzeria Gepetto gebruikt kunnen worden in een studie over 

spellingsproblemen. De lijsten voorbeelden maken het ook mogelijk om betekenis-

verschillen en gebruikssituaties te ontdekken. Klikken op bimbo40 geeft veel inzicht in 

de mogelijke conteksten, van de ‘domme blondjes’ tot de plastische chirurgie en de 

kindermode, om nog maar niet te spreken van afleidingen als bimboteefjes en de 

bimboficering van de vrouw in de reclame. 

 

Niemand kan om Berlusconi heen 

In de Economist van 2 mei 2009 stond een artikel met de kop The Berlusconisation of 

Italy. Op 5 mei stond er in Trouw een artikel getiteld De Berlusconisatie van Italië: zegen 

of vloek. Het artikel verwees naar de Economist, zodat de relatie tussen de beide 

woorden geen geheim is.  
                                                 
39 Zoals in het voorbeeld heen en weer wiegende fiatjes met gladgebrilde pappagalli en sletjes erin. Pappagallo 

behoort trouwens weer tot en andere inhoudelijke categorie dan die welke door Vanvolsem genoemd 

worden. 
40 Het woord bimbo is een italianisme dat ons via Amerika bereikt heeft, ongetwijfeld als vertaling van 

baby (wat de mannelijke uitgang van het woord zou kunnen verklaren).  
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We hebben hier een Nederlands eponiem naar een Italiaanse naam. Hierbij 

wordt een Nederlandse uitgang gebruikt, maar het model is Engels, wat we bewijzen 

door de datering en de expliciete vermelding van de bron. De vraag rijst of het 

woord eerder gebruikt is. Een consultatie van Google.nl levert vijf hits op. Maar al 

deze citaten verwijzen niet naar Engeland, maar naar Frankrijk. Het gaat hier om de 

berlusconisatie van de televisie of de pers, en met uitzondering van het eerste citaat 

gaan ze allemaal over de Franse president Sarkozy. Ik citeer: 
 

(1)  Er werd in die tijd zelfs van Berlusconisatie gesproken, waarbij verwezen werd naar de 

machtsconcentratie in Italië. [Bron: een scriptie voor communicatiewetenschap van Roel 

Vincken (Amsterdam, 1998), met verwijzing naar een studie van M. Vochteloo uit 1995]. 

(2) De ‘berlusconisatie’ bedreigt heel Europa. *Interview van Paul Velthoven met de Franse 

politicus Jack Lang, in de Haagsche Courant van 26 april 2004]. 

(3)  De Fransen hebben vandaag meteen kunnen kennismaken met een ‘Berlusconisatie’ van de 

Franse politiek. [Artikel uit 9 mei 2007: Nicolas de boot in, naar aanleiding van een 

omstreden vakantie van Sarkozy op het jacht van een rijke vriend]. 

(4)  De communisten spraken zelfs van een Berlusconisatie of Poetinisatie van het omroep-

bestel. [Anton Korteweg, Volkskrant-archief van 5 januari 2009 (bijgewerkt in maart 2009) 

over een maatregel van Sarkozy, waarbij verboden werd reclame te maken op de 

staatszenders, zodat het reclamegeld naar Sarkozy’s vriendjes zou gaan+. 

(5)  Dus sprak links in het Franse parlement meteen van een Sarkozy Staatsomroep, die een 

proces van ‘Berlusconisatie’ in gang wil zetten. 

Aan Nederland zal dat hele proces voorbijgaan, om de eenvoudige reden dat woorden als 

de Jan Peter Staatsomroep of ‘Balkenendisering’ niet klinken. *Max Pam in een tekst van 9 

januari 2009, geciteerd in The Max Pam Globe van 5 mei 2009]. 

 

Deze voorbeelden moeten geplaatst worden tegen een achtergrond van 22 hits met 

berlusconisation, die allemaal op Frankrijk slaan en waarvan de eerste de overname van 

het dagblad Le Figaro betreft door Dassault, een geldschieter van Sarkozy; het citaat 

komt uit België: 
 

(6)  De journalistenbonden vrezen voor een golf van ‘berlusconisation’ in het Franse pers-

landschap.  [6 minutes, 29 juni 2004]. 

 

In Franse sites staan momenteel (6 mei 2009) een groot aantal voorkomens van 

berlusconisation, waarvan het oudste afkomstig is van een lezersreactie op een 

hoofdartikel van L’Express van 18 januari 2007: 
 

(7) On assiste à un phénomène très inquiétant autour de Sarkozy, qu’on pourrait appeler la 

‘berlusconisation’ de la vie publique. 

 

De meeste citaten verbinden beide politici, maar houden dat verband tamelijk vaag. 

Het volgende citaat geeft echter een uitvoerige beschrijving van het verschijnsel, 

waaruit het antidemocratisch populisme, waarvan deze leiders blijk geven, goed 

naar voren komt: 
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(8) Il y a mille raisons, politiques, morales, voire psychologiques, d’établir un lien entre Silvio 

Berlusconi et Nicolas Sarkozy. Même populisme, même autocratisme, même histrionisme, 

même goût immodéré pour la scène, même manière de traiter en petit personnel 

collaborateurs et alliés, même emprise (réelle pour l’un, espérée pour l’autre) sur l’infor-

mation, même inculture littéraire et philosophique - les imagine-t-on un livre à la main? -, 

même habileté rhétorique, même façon d’exhiber la richesse< Mais un point commun 

mérite d’être spécialement souligné: divorcés et pères d’enfants de femmes différentes - 

situation que la Sainte Eglise romaine et catholique n’approuve que très peu -, ils mettent 

la même ardeur à affirmer les vertus de la religion et à disqualifier la laïcité. 

 

Alle citaten in het Engels die niet inspelen op het artikel van The Economist betreffen 

opnieuw Frankrijk en Sarkozy en reflecteren dezelfde episodes die ook de Franse 

bronnen noemen (Dassault, het jacht en de mediawet). De Economist noemt Sarkozy 

niet; de aanleiding tot het artikel lijkt het voorstel te zijn om de ‘Berlusconi babes’ 

kandidaat te stellen voor het Europese Parlement. De Economist voert dan ook al 

lang op eigen houtje een campagne tegen de Italiaanse leider, wat bijvoorbeeld bij de 

laatste herverkiezing aanleiding gaf tot een cover met de uitroep Mamma mia!, een 

mooi voorbeeld van een geografische specialisatie van tussenwerpsels. 

Wat ik hier verhaald heb illustreert goed hoe in de internationale politiek 

eponiemen gecreëerd worden, waarbij de media het kanaal zijn, spraakmakende 

episodes de aanleiding, en de verspreiding plaats vindt door het elkaar naschrijven 

van de kranten. Ik heb dit proces eerder laten zien, bijvoorbeeld bij mijn behandeling 

van de dialectuitdrukking vu’ comprà in hoofdstuk 11 van deze bundel, en in mijn 

artikel over aardbevingstaal in Incontri (De Boer, 1999b). 

Naast de vorm berlusconisatie komt ook de vorm berlusconisering voor. Op 

Google.nl vond ik 14 voorbeelden. De oudste is uit een Bieslog van 5 juli 2002 van 

Wim de Bie over een voorstel van de partij LPF. om invloed op de omroep uit te 

oefenen. Op dit stuk zijn een aantal reacties gekomen, ook nog in later jaren, die het 

woord met De Bie associëren; hij kan dus waarschijnlijk als schepper aangemerkt 

worden. Verder is er een verwijzing naar de kandidaatstelling voor herverkiezing 

van Chirac, bedoeld om immuniteit tegen rechtszaken te verkrijgen (Elsevier, 6 

februari 2004) en in het Nederlands Dagblad van 20 januari 2006 wordt melding 

gemaakt van een uitspraak van de Portugese presidentskandidaat Mario Soares; 

intikken op berluscanização levert veel voorbeelden op van de bewuste uitspraak van 

Soares, aan de vooravond van de verkiezingen. 

Uit dit materiaal blijkt dat de drie bekende vormen van ontlening alle drie 

voorkomen; handhaven van het buitenlandse, in casu het Franse of Engelse woord, 

een betrekkelijk automatische  morfologische aanpassing hiervan in berlusconisatie en 

een vernederlandsing in berlusconisering. Dat laatste houdt herschepping in van het 

causatieve werkwoord door middel van de uitgang –iseren (ook voorkomend in 

automatiseren en dergelijke), gevolgd door een substantivering via de uitgang –ing. 

De uitgang –iseren is typisch voor geleerde stammen. Inheemse stammen doen het 

anders, zie beter  verbeteren. De suggestie van voorbeeld (5) dat een woord 
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Balkenendisatie niet kan bestaan vanwege onze volksaard is dan ook bezijden de 

waarheid; de ware reden is een formele, namelijk dat de naam van de premier geen 

geleerde stam is. Het concept is wel denkbaar, het wordt verwoord door verjanpe-

tering. Meulenhoff gaf een boek over nieuwe politieke woorden uit onder de titel 

Verjanpeteren, dramademocratie en andere schrikmomenten: politieke gids voor het parle-

mentaire seizoen 2004-2005.  Ook dit woord heeft een schepper, namelijk Wouter Bos, 

en we lezen in de 11 juli-toespraak van An De Moor, voorzitter van de beweging 

Vlaanderen-Europa, op het Stadhuis van Brugge in 2005: ‘veel politici zijn "verjan-

peterd". Dit is een neologisme geïnspireerd door de Nederlander Jan Peter Balke-

nende en betekent: politici produceren vreselijk nietszeggende zinnen’. De bron is 

een vraaggesprek met Wouter Bos op 13 juni 2003: Klopt, ik ben in 3 maanden helemaal 

'verjanpeterd'.  

De geringe creativiteit op dit gebied staat in tegenstelling tot de enorme 

creativiteit in Italië zelf. Waar toeschouwers uit het buitenland alleen maar een 

woord nodig hebben om de betekenis ‘imitatie van negatief gedrag van X’ aan te 

duiden, is Italië zelf veel directer betrokken bij het personage, waardoor alle kritische 

vermogens geactiveerd worden in een overvloed van woordafleidingen. Om hier een 

indruk van te geven permitteer ik me een uitweiding naar aflevering 22 van 

Apostrofo, mijn taalrubriek in het Notiziario van de vereniging Dante Alighieri te 

Utrecht, ingestuurd op 28 februari 2008: 
      

In een onbewaakt ogenblik greep ik uit de kast een boek met de parole nuove van 2006 

(geschreven door Adamo en Della Valle). Ik sla het open op pagina 75 en wat vind ik: alle 

woorden die zijn afgeleid van de vorige presidente del consiglio. De index geeft me ook nog die 

welke niet met een b beginnen. Het totaal is 16 afgeleide woorden. Om plaats te sparen schrijf ik 

de man als B en dan vind ik: B-zzare, B-zzarsi, B-zzante, B-zzato, B-zzazione, im-B-rsi, de-B-zzato, 

contro-B-zzare. Als je de slot-i verwijdert krijg je B-ardo, B-eide, B-ite, neo-B-ismo, post-B-iano; als je 

–oni verwijdert krijg je B–ese en B-ista en het zestiende voorbeeld wordt gevormd door de B 

Boys. Allemaal met voorbeeldjes uit de Corriere della Sera en zo. Probeer ze maar te maken op 

een regenachtige middag. De langste heeft acht lettergrepen. Maar er is meer. Op internet vind 

ik bij het intikken van im-B-iti een website van het LIOn, het Laboratorio internazionale di 

onomastica (naamkunde). Onder de titel Curiosità onomastiche schrijft dit: B ha arricchito la lingua. 

B blijkt recordhouder te zijn met un centinaio di afleidingen en samenstellingen, waarvan er 31 

geciteerd worden. Die kun je allemaal opzoeken. Zoals berluscones: 41.800 hits. Waaronder een 

van de BBC, die uitlegt dat peones ‘MPs with no noteworthy power, qualities and beliefs’ zijn. 

Parlementair stemvee dus. En dan: ‘the term was changed into Berluscones in recent times’. Zo 

is het een meervoud, maar het komt ook als een enkelvoud voor: zoals bij de blogger die over 

het nieuwe volkslied, voorgesteld door de PdL, zegt: lo trovo ben fatto,  adattissimo al QI del 

berluscones medio. Ik smokkel, want de blogger schreef addattissimo. Ze kunnen ook berluscosi 

heten, maar dan komen ze uit Frankrijk: Hergé avait ses Dupont et Dupond [Jansen en Janssen], 

nous avons Berluskozy et Berluscosi. Uomo Qualunque, zegt de CdS streng: Lascia perdere i 

berlusconeggiamenti, en vertaalt dit meteen met presunti fraintendimenti (doen of je het verkeerd 

snapt), interpretazioni preconcette (voorgebakken uitleg), eccetera. De superberlusconate is een 

verzameling detti e contraddetti del premier: ‘hoe de premier spreekt en zich tegenspreekt’. 
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Italianen zijn goed in taalgrapjes. Ik zie ons nog geen honderd afleidingen verzinnen op 

die heer uit Venlo. Maar hoe zitten ze taalkundig in elkaar? Kijk maar naar Donald Duck. Die 

werd in Italië met een gans verward, oftewel una papera. Donald was paperino, oom Dagobert, 

die rondzwom in het geld, was Paperon dei Paperoni. De dikke gans uit het geslacht der Dikke 

Ganzen. Die andere rijkaard werd dus Berlusca dei Berlusconi. En zo kun je afleidingen maken op 

de korte vorm of op de lange. Veel Italianen, zeker journalisten, hebben op school Latijn en 

Grieks gehad. Ze weten dus wat een berlusconiade is, een epos op B. En de spelers in dat epos 

zijn forzitalioti, want woordvorming is besmettelijk. Zo kun je laveren tussen il berluscume en il 

mediobancume, beide plaatsen waar je beter niet kunt wezen. Werkwoorden kun je ook maken, 

met –izzare, daarvan zijn dan weer afleidingen te maken, of je zet er een voorvoegsel voor. En 

Spaans is vagelijk bekend, vandaar dat dat voetvolk peones heette. 

Hij is nu al een tijdje weg, dan zouden die woorden moeten verouderen. Wat zegt u, 

komt hij binnenkort terug? Geschrokken zeg ik, met een blogger, mi prendete per il berlusculo?41 

 

Uit de tekst blijkt dat hij geschreven is tijdens het onfortuinlijke premierschap van 

Romano Prodi. Mjjn verwachting was toen kennelijk dat met het wegvallen van de 

mediabelangstelling voor Berlusconi ook de woordvorming rond deze figuur zou 

ophouden. Als de voorbeelden één ding aantonen dan is dat wel hoe de mediahypes 

werken: ieder nieuw voorval met betrekking tot een personage versterkt de 

verankering van zijn naam in het geheugen. Wordt de naam niet langer versterkt 

door nieuw materiaal in de media dan verdwijnt hij geleidelijk uit het geheugen van 

de taalgebruikers. De versterking vindt plaats door steeds nieuwe voorvallen, 

waarbij per land een ander patroon ontstaat in verband met het beeld dat over Italië 

en haar leiders bestaat. In Nederland is het Berlusconibeeld hoofdzakelijk dat van 

een komische figuur, geheel in de lijn van een Italiëbeeld van de commedia dell'arte, 

waarin het spektakel centraal staat. In een land als Frankrijk staat het politieke 

gevaar van populisme via het beheersen van de media veel meer in het middelpunt. 

Eenzelfde opmerking zou gemaakt kunnen worden over het Mussolinibeeld, in het 

huidige Nederland gedomineerd door het beeld van de vooruitstekende kin bij 

toespraken op het balkon, waar opnieuw elders de politieke gevaarlijkheid op de 

voorgrond staat. Deze beeldvormingselementen spelen een rol bij de woordvorming 

en ook bij het soort domeinen waarin Italiaanse leenwoorden overgenomen worden.  

 

Model van inburgering van een leenwoord: het geval cappuccino 

De volgende gegevens heb ik gevonden in het bestand van de Leeuwarder Courant 

(zie de website van Tresoar). 

 
(1) 22 december 1951. Achter een kop ‚cappuccino‛, gestoomde koffie en melk, aanschouw je 

daar het fleurige leven. [daar = in de Corso Garibaldi van Brindisi] 

(2) 6 oktober 1952. In gedachten zitten we op een vergeten pleintje, laten de kerkklokken over 

ons hoofd daveren, drinken een cappuccino (waarom kan men in ons land nooit van die 

                                                 
41 Vergelijk voor de uitdrukking prendere qualcuno per il culo 'iemand voor de gek houden' mijn artikel 

Coliandro lult er op los (hoofdstuk 13 van deze bundel). 
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heerlijke koffie met opgespoten melk krijgen?) en luisteren naar het roepen van de 

gondeliers, die een scherpe hoek moeten nemen: ‘a-eoe’ 

(3) 11 april 1961. Advertentie Modehuis HB, Week-end jasje van Velvelux! ... Kleur? Natuurlijk 

cappuccino, zo donker als koffie! 

(4) 16 september 1964. Albert Heijn biedt chocoladerepen aan in de smaken cappuccino, Irish 

koffie en hazelnoot.  

[daarna nog twee advertenties met de kleur cappuccino-cognac] 

(5) 7 september 1970. Advertentie Nationale Nederlanden: Meneer en Mevrouw Akersloot, op 

weg van huis naar Brindisi, drinken een cappuccino op de boulevard van Rimini. 

(6) 22 maart 1976. Advertentie van Buisman, Cappuccino, sterke filterkoffie met geklopte hete 

melk in kopje, basterdsuiker erbij, cacaopoeder erop, maar eerst wat Buisman in de filter, 

want Buisman maakt de koffie lekkerder. 

(7) 24 maart 1976. Advertentie Moulinex. In een handomdraai verrast u de visite of verwent u 

uzelf met een kopje pittige, vers gezette cappuccino of panna montata. [een koffie-

apparaat van f. 195,-] [dezelfde tekst opnieuw op 5 mei voor moederdag] 

(8) Op 24 september 1976 beschrijft Nico Scheepmaker in een Trijfel hoe hij met zijn Russische 

vriend Amalrik op weg naar de Utrechtse Universiteit even op een terrasje op Hoog-

Catherijne gaat zitten: 'Op de spijskaart was espresso-koffie doorgestreept, maar 

cappuccino stond er nog op. ‚U heeft geen espresso, maar wel cappuccino?‛ vroeg ik 

voor de zekerheid aan de juffrouw. Zij bevestigde het. ‚Dat is wonderbaar‛, zei ik, en ik 

bestelde cappuccino, waarna ik panna montata kreeg, gemaakt van Hollands gezette 

koffie. Waar vind je dat nog, vandaagdedag?' 

(9) 8 maart 1978. Advertentie van Postbank voor Thuisbankieren: Thuis over ’n eigen huis 

beslissen met een cappuccino. 

(10) 30 mei 1984. Blokker adverteert voor een espresso-apparaat ‘met stoompijpje, zodat u ook 4 

overheerlijke cappuccino’s kunt maken. 

 

De 10 voorbeelden uit het bestand van de Leeuwarder Courant, waarbij ik alleen een 

paar herhalingen heb weggelaten, geven een perfect beeld van de opmars van 

‘cappuccino’. Voorbeeld (1) uit 1951 is een toeristen-casual: het ontspannen tafereel is 

een typische toeristenervaring. Het woord staat tussen aanhalingstekens en wordt 

ingevoerd met betekenisomschrijving: twee aanwijzingen dat we met een nieuw 

woord te maken hebben. Voorbeeld (2) uit 1952 toont hetzelfde tafereel in nog 

idyllischer bewoordingen; de cappuccino is slechts één van alle Italiaanse geneugten. 

Tegelijk bewijst het dat het verschijnsel in Nederland nog niet voorkomt (negatief 

argument met bewijskracht). De advertenties uit de jaren zestig zijn associaties met 

de kleur en smaak van cappuccino, die erop duiden dat het begrip bekend is.42 In 

voorbeeld (5) gebruikt de verzekeringsmaatschappij het tafereeltje van voorbeeld (1) 

als setting voor een verzekeringscasus, het gaat om diefstal van de bagage uit de 

auto. Plaats van handeling nog altijd Italië. Voorbeeld (6) laat in 1976 het bestaan van 

een Hollandse cappuccino zien: filterkoffie met Buisman. Maar Moulinex gaat daar in 

hetzelfde jaar iets aan doen, via een duur cadeau voor Moederdag (voorbeeld (7)). In 

voorbeeld  (8) weet Nico Scheepmaker dit cruciale moment, waarin de overgang van 
                                                 
42 De kleur zou ook kunnen verwijzen naar de kapucijner monnik; de smaak van de chocola uiteraard 

niet. 
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imitatie naar overname plaatsvindt, op ironische wijze juist te treffen; de laatste zin is 

zeer dubbelzinnig wat de opinie van de schrijver betreft, maar getuigt van die 

overgang. De thuisbankierders van 1978, waar in de advertentie de afbeelding van 

een geurig kopje koffie staat, hebben de Moulinex al in huis, en Blokker introduceert 

in 1984 het multifunctionele apparaat.  

Het proces van inburgering van cappuccino is een schoolvoorbeeld van de 

introductie van leenwoorden: eerst (1951) een casual, dan imitatie, dan (1976) 

overname van woord en begrip. Sociaal gezien vertegenwoordigt 1951 het aanbreken 

van het massatoerisme, 1976, exact één generatie later, het aanbreken van de 

consumptiemaatschappij.43  

 

Voorbeeld van een verdwijnwoord: ulevel 

Ulevel is een typisch voorbeeld van een verdwijnwoord van Italiaanse afkomst.44 Het 

woord zou afstammen van het Italiaanse olivella, opgevat als geconfijte olijf. Het 

duikt voor het eerst in het Nederlands op in 1769, althans volgens het Woordenboek 

van de Nederlandse Taal dat uit dat jaar twee citaten geeft. Een daarvan geeft tegelijk 

het recept: "Ufeltjes; neemt witte zuiker, kookt die met het aftrekzel van klapper-

roosen, en geraspte citroen-schil, al roerende tot dat hij stijf begint te worden, doet 

hem dan op papier in kleine brokjes, en laat ze droogen". Die papiertjes worden erom 

heen gevouwen en voorzien van een rijmpje, dat dan ulevel-devies genoemd wordt, 

Ulevellenrijm zal later een benaming worden voor heel slechte poëzie. In 1777 noemt 

Betje Wolff (of Aagje Deken) iemand al 'so soet [...] als een uleveltje', wat erop wijst 

dat het snoepje al langer bekend is. Multatuli heeft het over de deviezen, waarvan hij 

in zijn jonge jaren dacht dat ze al heel oud waren. Zoals de genoemde voorbeelden 

laten zien hebben de oudste vormen een –t-, die ongetwijfeld afkomstig is van het 

verkleinwoord, maar die in die tijd werd toegeschreven aan een mysterieuze baron 

Ühlefeld, vast en zeker een kornuit van de Haagse baron Hop. 'Frits zegt 

"Uhlefeldjes", ik weet niet waarom', zegt Droogstoppel knorrig in de Max Havelaar, 

want Frits loopt met alle modes mee. 

In de hele negentiende eeuw vinden we voorbeelden waaruit blijkt dat 

ulevellen een soort algemeen woord is voor snoepjes: kinderen krijgen straf of 

ulevellen, al naar de stemming van de opvoeders. Op een gegeven moment 
                                                 
43 Van een kennis hoorde ik dat er in Amsterdam aan het Leidseplein al vroeg cappuccino te vinden 

was, waarschijnlijk al voor 1961. Marianna Serrée-De Donà herinnert zich dat in de ijssalon van haar 

vader al voor 1962 een cappuccino-apparaat aanwezig was. Van José Ruijs kreeg ik een informatie van 

haar zwager, indertijd directeur van Theater FIGI in Zeist: ‚de naam cappuccino (werd) al gebruikt bij 

de opening van de Figi Koffiehoek, dus zo rond 1965-1968. Figi was het eerste bedrijf in Zeist dat een 

echte espresso machine had met koffie van Ilycafe. Ik herinner me nog dat we een waterfilter moesten 

aanschaffen om de juiste kwaliteit van koffie te krijgen. De investering voor alleen een koffiemachine 

was toen een hele durf‛. 
44 Deze paragraaf is een lichtelijk aangepaste versie van mijn Apostrofo 28 uit de Notiziario van de 

Utrechtse Dante Alighieri (2009/4. autunno), opgestuurd op 24 augustus 2009. 
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verdwijnen deze snoepjes echter, en het is nog niet zo gemakkelijk om uit te maken 

wanneer precies. Al mijn vrouwelijke leeftijdgenoten kennen Jarig Jetje, van Jacob 

Hamels kinderkoor (het zesde liedje uit het album van 1934). Toen moet het woord 

dus nog een herkenbaar snoepje opgeroepen hebben; nu is het liedje vaak de enige 

associatie. Het laatste literaire citaat waarin spontaan ulevellen worden uitgedeeld 

stamt uit de Schoolidyllen van Top Naeff uit 1900. Top Naeff was in 1878 geboren en 

gezien het sterk autobiografische karakter van het boek kunnen we de episode 

daarom dateren uit het begin van de jaren negentig van de negentiende eeuw. 

Daarna vinden we nog een verhaal van Jac. van Looy, dat in 1924 speelt en een 

Kerstfeest beschrijft waarvoor de kinderen pralines hebben gemaakt. Hun tante 

vraagt dan: "Zouen er nog ... van die echte ulevellen bestaan?" Ze zijn dus 

verdwenen in de eerste decennia van de twintigste eeuw. Verder is er alleen nog 

maar een versje van Rie Cramer uit 1913 en Han Hoekstra’s alfabet met ‘U dat is de 

ulevel in d’r papieren jas’ (in Het verloren schaap uit 1947). Het woord ulevellen-

rijmpjes, waarmee de Forum-schrijvers elkaars poëzie beoordeelden, heeft de ule-

vellen zelf overleefd.  

In Apostrofo 27 had ik gevraagd om herinneringen aan ulevellen. Daarop kwam 

op 5 juli een verrassende reactie van Joost den Butter: 'grappige vraag in Notiziario 

nr. 3 over het vermeende uitsterven van het woord Ulevel. Echter, in de strip Lucky 

Luke, deel 20 "Billy the Kid", komt het woord nog een aantal keren voor.' Billy the Kid 

was een beruchte gangster uit de negentiende eeuw. Hij wordt door stripauteur Gos-

cinny in 1962 belachelijk gemaakt als een pesterig kereltje dat chocolademelk drinkt 

of het whiskey is en bij een overval op de plaatselijke kruidenier een fles rode 

ulevellen buit maakt. Uit het origineel blijkt dat het Frans caramels gebruikt; hiervoor 

zijn in de tekst drie vertalingen: caramellen, toffees en ulevellen. De bron van dit laatste 

woord kan niet anders dan het woordenboek van Gallas zijn, dat caramel vertaalt als 

"Gebrande suiker. Ulevel". De Gallas is van 1955, maar de eerste druk dateert uit de 

jaren dertig, ongeveer uit de tijd van het AVRO Kinderkoor. Het woord heeft in de 

strip dus de status van woordenboekwoord. Hierna vinden we ulevellen alleen in de 

nostalgische sfeer: ouderwetse snoepwinkeltjes, die op internet ulevellen aanbieden 

volgens aloud recept. Of snoepwinkel Jarig Jetje ze ook heeft wordt uit de adver-

tentie niet duidelijk. 

En zo heeft de leenwoordspeurder een magnifiek voorbeeld van het leven van een 

leenwoord: geboorte ergens in de achttiende eeuw, overlijden aan het begin van de 

twintigste eeuw, maar daarna een voortleven in de herinnering: een woordafleiding, 

een liedje, literaire teksten, een vertaling op grond van woordenboekinformatie en 

een herschapen nostalgisch verleden. 

Even heb ik gedacht dat die baron Ühlefeld toch bestaan had, want de eerste 

schakel uit het verhaal (van olijf naar snoepje) was zwak. Daarom heb ik opnieuw 

gekeken naar het vermoede etymon olivella, dat uit het WNT komt. Het 

woordenboek van Duro vermeldt echter een olivello spinoso. Voor planten is 
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Wikipedia redelijk betrouwbaar, zodat ik al snel uitkom op de Hippophae rhamnoides, 

Nederlands duindoorn, met mooie oranje vruchten. De website www.giardinaggio.it 

geeft een beschrijving waaruit ik haal: In estate gli esemplari femminili producono i frutti, 

molto simili ad olive, ma di colore giallo aranciato; [...] sono commestibili, pur avendo un 

sapore abbastanza acido e si possono utilizzare per produrre sciroppi 'In de zomer pro-

duceren de vrouwelijke exemplaren de vruchten, die erg lijken op olijven, maar 

oranjegeel zijn; [...] ze zijn eetbaar, al smaken ze tamelijk zuur, en men kan er stroop 

van maken'. Onder de Franse naam argousier vind ik dat de bessen een grote 

medicinale waarde hebben; er is sprake van 'des jus, des gelées, des liqueurs, des 

bonbons, des sirops, des comprimés, des shampoings, des pommades, des tisanes, 

des huiles, des cosmétiques et même de la bière à l'argousier'. Die bonbons zijn 

natuurlijk in eerste aanleg onze ulevellen, en de semantische wetten, die hier zijn 

opgetreden zijn metafoor (bes als een olijf) en generalisatie (medicinaal snoepje 

wordt snoepje in het algemeen).  

 

Nederlandse woorden in het Italiaans 

De geschiedenis van de Italiaanse neerlandismen moet nog geschreven worden, zegt 

Maria Giovanna Arcamone, die de germanismen behandelt in de grote Storia della 

lingua italiana uit 1994. Zelf geeft ze alles wat haar bekend is, namelijk 41 woorden, 

die volgens informatie van de Italiaanse woordenboeken van Nederlandse oorsprong 

zijn. Veel van deze informatie is uit de zoveelste hand en allerlei zaken zouden nog 

beter uitgezocht moeten worden. Arcamone's lijst is een typische woorden-

boekenlijst, zoals ook die van Francescato voor Italiaanse woorden in het Nederlands 

dat was. Het betreft dus woorden die nu nog bestaan en waarvan het Nederlands de 

verwijderde bron is; de meeste van deze woorden zijn internationalismen, die 

waarschijnlijk voor het merendeel via het Frans de taal zijn binnengekomen. Wat de 

betekenisvelden betreft, zegt Arcamone, 'zijn vooral de techniek van de zeevaart, 

maar ook de weefindustrie, de boekdrukkunst, de waterstaat, de kenmerkende 

organisatie van de Nederlandse havensteden, de handel en de betrekkingen met de 

buiteneuropese culturen ervoor verantwoordelijk dat het Italiaans een aantal 

woorden van Nederlandse herkomst heeft'. Deze lijst is sterk overtrokken; voor 

sommige velden (bijvoorbeeld de boekdrukkunst) is maar één voorbeeld te vinden. 

De lijst is niet definitief; via indexen op de electronische versies van sommige 

woordenboeken zijn nog aanvullingen te vinden. 

Om wat meer inzicht te krijgen in de leenprocessen hebben we historische 

informatie nodig, uit teksten die zich rechtstreeks met de Nederlanden bezig houden. 

Aanvullende informatie is vrij gemakkelijk te krijgen via de Descrittione di Tutti i 

Paesi Bassi van Lodovico Guicciardini, waarvan de eerste editie uit 1567 dateert en de 

Antwerpse wereld uit de tijd van landvoogdes Margaretha van Parma weergeeft. 

Deze tekst is uitgegeven door Dina Aristodemo, die er een glossarium aan heeft 

toegevoegd waaruit we gemakkelijk een lijst van 55 potentiële neerlandismen 

http://www.giardinaggio.it/
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kunnen distilleren. Deze gegevens zouden vergeleken moeten worden met de 

Duitse; om een voorbeeld te noemen: voor borgomastro geven Cortelazzo en Zolli een 

Duitse herkomst, gebaseerd op het Ritratto delle cose de la Magna van Machiavelli, 

maar het lijkt me waarschijnlijk dat Guicciardini, die jarenlang in Antwerpen 

gewoond heeft en daar politieke functies vervuld heeft, dit woord rechtstreeks uit 

het Nederlands heeft overgenomen, temeer omdat zijn borgomaestro geflankeerd 

wordt door een cueurmaestro, een rentemaestro en een vichimaestro (keurmeester, 

rentmeester en wijkmeester),45 om nog maar niet te spreken van de ammanno 

(ambtman), de hooftmanno en de oudermanno, de borgrave en de marcgrave, de drossart, 

de schiavini (schepenen) en de sculteto (schoudheidt in de Nederlandse vertaling van 

Kiliaan uit 1612). Lodovico Guicciardini zou verder aangevuld moeten worden met 

Italiaanse historici over de Opstand, met name Guido Bentivoglio, wiens werk bij 

mijn weten nog niet taalkundig geëxploiteerd is. Ook latere reizigers, zoals Alfieri en 

Edmondo De Amicis kunnen aanvullende informatie opleveren.  

De meeste neerlandismen hebben iets met de zee te maken. Aan boten hebben 

we de orca (Guicciardini ulca 'hulk'), de corvetta en het yacht (via Engeland). De sloep 

is tweemaal Italië binnengekomen, via het Frans als scialuppa en via het Engels als 

sloop (een speciale boot voor wedstrijden). Onderdelen van schepen zijn de bompresso 

(boegspriet), de boma ('ra', van boom) en de fiocco ('fokkezeil', gekruist met fiocco = 

'lint'). Het land wordt tegen de zee beschermd door de dune en de dighe,46 terwijl 

nieuw land verkregen werd met de pompa, wat volgens de Franse woordenboek-

schrijver Oudin een poldro opleverde. De schepen werden opgekalefaterd in een dock, 

en als ze de iceberg (ook isbergo) wisten te vermijden,47 konden ze gaan jagen op 

Guicciardini's cabiliò, waar dan weer stoccafisso van werd gemaakt (dat is een van de 

oudste leenwoorden, nog uit de tijd van Willem Beukelszoons haringkaken). Langs 

de jachtpaden werden de schepen getrokken door paarden, waarvoor het 

werkwoord alare ('halen') bestond. Een bekende figuur was verder de vrijbuiter, die 

niet alleen als filibustiere over zee trok, maar als schurk vereeuwigd werd in 

farabutto.48  

De buitenlandse betrekkingen waar Arcamone het over had beperkten zich tot 

Zuid-Afrika, waar de boeri wonen, en verder de ottentotti en boscimani. De DISC voegt 

hier het afrikaans aan toe, gesproken door de afrikaner, die dan weer uit Engelse bron 

komen. Uit die hoek komt ook het meest bekende Nederlandse leenwoord, namelijk 

apartheid. Uit de oude Vlaamse handelssteden komt het woord borsa, ontleend aan 

het huis van de Beursse aan de markt van Brugge, de steden werden beschermd door 

een blocco (blokhuis) en een bivacco (bijwacht); na de mis in de kerk werd er een 
                                                 
45 Hierbij komt op zee nog de quartiermastro van Arcamone. 
46 Bij Guicciardini dicco, rechtstreeks, terwijl diga via het Frans is binnengekomen. 
47 Evenals de banchi van Guicciardini, die in de betekenis zandbanken van Nederlandse oorsprong 

lijken te zijn. 
48 Dit woord wordt uitgebreid behandeld door Nicoline van der Sijs in Geleend en uitgeleend, pp. 41-44. 
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kermesse (Guicciardini caramesse) gehouden. Stoffen werden in Vlaanderen geweven, 

zoals de fiandra, de lambrecchini en de popeline uit Poperingen. Het boekdrukwoord is 

het eponiem elziviro, eerst gebruikt voor het lettertype uit de kleinformaat pocket-

boeken van de firma Elsevier, later voor de literaire feuilletons op de terza pagina van 

de krant, die aanvankelijk in die letter gezet werden. Onder de plantennamen vinden 

we colza en pompelmo (Frans colza en pamplemousse), waar Guicciardini nog het spelda 

('spelt'), het grograna ('grootgraan') en het moeilijke woord boccoie of boeuccaut 

(''boekweit'') aan toevoegt.49  

In de categorie gebruiksvoorwerpen vinden we het pacchetto, uiteindelijk afge-

leid van 'pak'; waarom pacco niet ook uit het Nederlands komt is onduidelijk (Corte-

lazzo/Zolli heeft hier een vaag verhaal over). En verder placca, in eerste instantie een 

metalen plaatje in een schoorsteen. Sporttermen zijn er ook; in de eerste plaats golf, 

een internationalisme van Engelse huize, dat oorspronkelijk teruggrijpt op het 

Nederlandse kolfspel; verder schettinare 'rolschaatsen', via skating terug te voeren tot 

schaatsen. Binnen de genotsmiddelen vinden we het Nederlandse bitter, en het koppel 

droga en doping. Van dat laatste woord zegt Arcamone dat het in laatste instantie te 

herleiden is tot dopen, dat volgens haar 'vloeistoffen mengen' betekent.  

 Guicciardini heeft nog een aantal Antwerpse maten: alla ('el'), ama ('aem' = drie 

liter), boniere 'bunder' en viertili = 'kwart'. Verder vinden we bij hem nog een paar 

interessante leenvertalingen. Bij de dieren zijn dat het porco selvatico (=cinghiale 

oftewel 'wild swijn'), de cane di mare (=foca oftewel 'zeehond') en de cane da acqua, een 

visvangende hond die tegenwoordig 'kooikershondje' heet. De banco iudiciale is de 

vertaling van 'rechtbank' en de plant sangue di drago heet bij ons 'drakenbloed'. 

Tenslotte zal de Antwerpse Italiaan graag een potto gedronken hebben.50  

Ik heb het meest mysterieuze woord tot het laatst bewaard. Dat is het woord 

statolder, dat door Arcamone gedateerd werd op het eind van de achttiende eeuw. 

Dat kwam mij zo ongeloofwaardig voor dat ik er nader onderzoek naar gedaan heb; 

het resultaat daarvan is te lezen in hoofdstuk 15 van deze bundel. In hoofdstuk 14 

heb ik aangetoond dat ook het woord baracca afkomstig is uit Nederland; het is een 

Spaans woord voor 'hut', maar in de technische betekenis van 'onderkomen voor 

soldaten' is het een militair woord uit de Zuidelijke Nederlanden. Dit voorbeeld 

hangt onmiddellijk samen met de dominerende positie van de Nederlanden bij de 

ontwikkeling van het krijgswezen tijdens de Tachtigjarige Oorlog, zodat te ver-
                                                 
49 Wat de woorden voor 'boekweit' betreft is het nuttig te weten dat de Franse oi in die tijd werd 

uitgesproken als /wε/. 
50 Bij begrafenissen kregen de vrienden en kennissen uno splendido & bel convito voorgezet om de 

'swaermoedicheyt' (malinconia) mee te verdrijven; de anderen kregen un potto di vino & un piatto di riso 

cotto & ben composto 'een pot wijns met een schotel wel ghekoocten rijs' (Kiliaan). De potten keren 

terug in het hoofdstuk over Zeeland, waar de dijken gemaakt zijn van klei voor potti & vasi, anders 

gezegd 'de verste potaerde'. 
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wachten is dat er nog wel meer militaire termen hun oorspong, of althans hun 

allereerste verspreiding vanuit de Nederlanden hebben.  

Wat moet er allemaal nog onderzocht worden? In de eerste plaats moet voor de 

internationalismen een internationale contekst gezocht worden. Heel veel woorden 

hebben te maken met de manier waarop Italië kennisgenomen heeft van de zaken die 

met de noordelijke streken te maken hebben. Ik heb er al op gewezen naar aanleiding 

van het woord borgoma(e)stro: overal in Nederland en Duitsland was een dergelijke 

functionaris aanwezig; wat we moeten weten is hoe de Italianen in het buitenland 

daarmee in contact kwamen en welke termen ze daarvoor gebruikt hebben, 

onverschillig waar zich dat contact heeft afgespeeld. Een ander woord waarvan de 

precieze herkomst nog eens nagelopen moet worden is turba/torba voor 'turf'. 

Cortelazzo/Zolli spreekt van een Frankisch woord, dat via het Duits naar Italië 

gekomen is, maar wat is precies Frankisch in dit verband, en waarom zegt Oudin 

'C'est aussi de la tourbe que l'on brusce en Hollande'? Kennelijk is er toch een link 

met Nederland.51  

Een ander terrein om te onderzoeken is dat van de reisverhalen, diplomatieke 

depêches, en monografieën over Nederland (en België). Verder is er, althans in 

België, een bloeiende immigrantenliteratuur, die de ervaringen van de Italiaanse 

arbeiders in het nieuwe land verwoordt, zie Vanvolsem (1991b) voor nadere details.52 

Wat Nederland betreft, dat land is een magneet geweest voor iedereen die iets met 

de drugsscène te maken heeft gehad; daar moet taalkundig iets van overgebleven 

zijn. En sommige romans spelen in Nederland, zoals Bella vita e guerre altrui di mr. 

Pyle gentiluomo van Alessandro Barbero, om maar niet te spreken over de naspeu-

ringen van Umberto Eco naar de Nederlandse fluyt voor zijn roman L'isola del giorno 

prima. 

Ten slotte zou ik een pleidooi willen houden voor een onderzoek naar 

Nederlandse eigennamen in Italiaanse mond. Dante wist al dat het Vlaamse land 

begon bij Guizzante (Witsand nabij Calais). Guicciardini's beschrijving van de 

Nederlanden zit vol met Nederlandse plaatsnamen en ook al houdt hij in principe 

vaak de Nederlandse namen aan, er zijn er genoeg die veritaliaanst zijn. Met namen 

als Bolduc (= Bois-le-Duc of 's-Hertogenbosch) en Ramua (=Ar(ne)muyen) kunnen we 

de modernste fonologische theorieën op onze talen loslaten. Het terrein ligt nog 

geheel open. 

 

De school van Udine 

Iedere taalgemeenschap heeft zijn eigen traditie voor het leenwoordonderzoek, 

afhankelijk van de motivatie van het onderzoek, de klassieke studies, het maat-
                                                 
51 Intrigerend is in dit citaat het italianisme bruscer (it. bruciare) voor brûler. 
52 In Leuven is op 30 juni 2006 een scriptie verdedigd van Stefania Marzo over het taalgebruik van 

immigrantenfamilies in Belgisch Limburg. Helaas heb ik geen tekst kunnen vinden via het 

bibliothecaire circuit, maar via internet is er enige informatie over deze scriptie te vinden. 
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schappelijk belang dat aan het onderzoek wordt gehecht, de veelgeciteerde voor-

beelden op dit vakgebied, de leenprocessen die het belangrijkst geweest zijn in de 

eigen taal en de talenkennis van de onderzoekers. In Italië vindt veel leen-

woordonderzoek plaats aan de Università di Udine (in de regio Friuli), zodat we van 

een school kunnen spreken (Francescato, Gusmani, Orioles en Raffaela Bombi zijn de 

belangrijkste vertegenwoordigers en Incontri linguistici is hun orgaan). Gusmani heeft 

in 1981 een groot aantal artikelen gebundeld in Saggi sull'interferenza linguistica, die 

kunnen gelden als typisch voor de school van Udine. Om een indruk te geven van de 

benadering van Gusmani analyseer ik het inleidende essay Natura e meccanismi del 

prestito. Ik zal dit artikel paragraaf voor paragraaf behandelen, met mijn commentaar 

erop.  

In §1, definitie van het leenwoord, stelt hij twee opvattingen van prestito 

tegenover elkaar. Er is een ruimere opvatting, te herleiden tot Hugo Schuchardt,53 die 

stelt dat elk woord een leenwoord is omdat de spreker het heeft ontleend aan de 

taalgemeenschap waarin hij is opgegroeid. Daartegenover staat een engere betekenis, 

waarin we het bestaan van sistemi linguistici a carattere interindividuale erkennen. 

Ik denk dat deze restrictie zinnig is, mits we de interindividuele taalsystemen 

niet automatisch identificeren met nationale talen, maar de vraag om welke 

taalgemeenschap(pen) het gaat meenemen in ons onderzoek. Voor het Italiaanse 

leenwoord statolder is de vraag relevant welke interindividuele taalsystemen de 

Nassau-familie hanteerde op het moment dat ze tot het stadhouderschap werd 

geroepen, ongetwijfeld een Dillenburgse huistaal die zich min of meer heeft 

gehandhaafd in de "Nederduitse" contekst.54 

§2 gaat over authentieke leenwoorden tegenover inheemse woordvorming op 

grond van leenwoorden. Gusmani wil woorden als film en snob wel tot de leen-

woorden rekenen, maar Italiaanse afleidingen als filmone en snobbare niet. Los van het 

feit dat in de afleidingen bestaande inheemse woordvormingsprocessen toegepast 

zijn wordt hier verder nog de eis gesteld dat als we over leenwoorden willen 

spreken, er een historische afhankelijkheidsrelatie moet kunnen worden aangetoond 

tussen het leenproces en de brontaal. Dat laatste is de traditionele eis; hij wordt door 

Francescato in zijn lijst systematisch gehanteerd. Er is een andere visie mogelijk, 

bijvoorbeeld die van Nicoline van der Sijs, die alle afleidingen betrekt bij haar 
                                                 
53 Hugo Schuchardt uit Graz (1842-1927) was een bekende dwarsligger in de tijd van de 

indogermanistiek van de Junggrammatiker (omstreeks 1875). Hij was geïnteresseerd in alles wat het 

klassieke bouwwerk van deze geleerden kon verstoren. Zo was hij een pionier met betrekking tot de 

bestudering van het Baskisch en het Vulgair Latijn. 
54 Deze huistaal moet nog lang gebruikt zijn als we zien dat Willem II (geboren in 1626) in de 

familiekring Wilhelm heette. Zie hierover de biografie van Willems neef, de latere Friese stadhouder 

Willem Frederik: Luuc Kooijmans, Liefde in opdracht. Het hofleven van Willem Frederik van Nassau, 

Amsterdam, Bert Bakker, 2000. 
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definitie van leenwoord (zie Geleend en uitgeleend)55 en hierdoor dicht bij de visie van 

Schuchardt komt dat alle woorden in principe leenwoorden zijn.56 

In mijn paragraaf over giro heb ik laten zien dat we principieel kunnen 

onderscheiden tussen leenprocessen (giro wordt geïmporteerd door de Amsterdamse 

Wisselbank) en latere ontwikkelingen.  

§3. Als we een leenwoord definiëren als de een of andere vorm van imitatie (un 

momento mimetico) van een vreemd model in een andere taal, dan zijn er oneindig 

veel variaties tussen getrouwe navolging en creatieve bewerking. Het ene uiterste is 

het klakkeloos citeren van vreemde termen, het andere een leenvertaling, maar 

daartussen ligt een scala van tussenvormen.  

§4. Ieder nieuw woord is in eerste instantie een individuele creatie (die zich al 

of niet kan verbreiden); deze creatie kan plaatsvinden op grond van materiaal uit de 

eigen taal of een andere taal, maar er is geen wezenlijk verschil tussen beide soorten 

creativiteit. Iedere creatie veronderstelt een model, en welk model in de praktijk 

gekozen wordt kan van geval tot geval verschillend zijn. 

§5. Vanwege het element van re-creatie (herschepping) dat inherent is aan 

iedere ontlening volgt dat een leenproces allereerst als een actieve operatie gezien 

moet worden.  

§6. Met de termen Fremdwort en Lehnwort geven Duitse onderzoekers de mate 

van inburgering aan. Gusmani is met Schuchardt en Kretschmer57 van mening dat dit 

onderscheid vooral van chronologische aard is: wat de ene generatie als vreemd 

ervaart is voor de volgende generatie even eigen als de oorspronkelijke inheemse 

woorden. Gusmani sluit hierbij overigens de casuals uit, die vooral dienen voor de 

couleur locale en nog niet getuigen van integratie.  

§7. Beschouwingen waarin sprake is van woorden die 'uit een andere taal 

komen' of termen als Wanderwörter zijn misleidend, want ze verdoezelen het feit dat 

het toch weer steeds om een vorm van schepping in de nieuwe taal gaat.  

§8. Bij het herscheppen van een vreemd woord laveert de taalschepper tussen 

de brontaal en de ontvangende taal door. Dit is geen rechtlijnig proces, maar een 

voortdurende wisselwerking tussen beide talen. Is de brontaal weinig bekend, dan 

zijn de uitkomsten of wel een vervorming van de oorspronkelijke woorden volgens 

de fonologie van de ontvangende taal, of wel een leenvertaling in overeenstemming 

met de syntactische regels van de nieuwe taal. Naarmate de brontaal meer bekend 
                                                 
55 In het bijzonder het hoofdstuk Leen- en erfwoorden in het Etymologisch Woordenboek van Van Dale, 1998, 

pp. 158-188. 
56 Van der Sijs maakt een uitzondering voor de Germaanse erfwoorden, maar het lijkt mij on-

waarschijnlijk dat de onlangs uit de Zeeuwse wateren opgeviste Neanderthaler al Germaans sprak. 

Nog duidelijker is dit voor Engeland waar de Anglosaxon layer van de woordenschat nog niet bestond 

toen de Romeinse legioenen wegtrokken. Eens is ook het Germaans in onze streken geïmporteerd. 
57 Paul Kretschmer (1866-1956) was een taalgeograaf, die de geografische variatie in de Duitse 

omgangstaal bestudeerd heeft. Ik heb hem in De Boer 1993 geciteerd als inspirator van Bruno 

Migliorini en als uitvinder van het woord Wortschöpfer. 
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raakt kan de vorm weer meer aangepast worden aan die van de brontaal: Gusmani's 

voorbeeld is het woord jazz, dat voor de oorlog werd uitgesproken als /ĭats/ en na de 

oorlog als /ğǽz/. Ook kan de leenvertaling vervangen worden door een regelrecht 

leenwoord. Een speciaal geval is dat van de omgekeerde leenvertaling (calco inverso), 

een term van de Servische Italianist Ivan Klajn; hierbij worden de elementen van de 

brontaal behandeld volgens de syntaxis van de ontvangende taal.  De aangehaalde 

voorbeelden zijn lo shakehand, in plaats van het Engelse handshake (met de Italiaanse 

volgorde in de composita) en i big della canzone 'de grote namen van het chanson' 

(gesubstantiveerde adjectieven, van het type i grandi).  

§9. De tegenstelling tussen Fremdwort en Lehnwort wordt vervangen door een 

samenspel van overmimetisering58 en integratie. Dat zijn allebei vormen van 

assimilatie. Het laatste (de integratie) heeft vooral te maken met de verbreiding.  

§10. Een citaat over de casual: l'occasionale impiego, nell' 'atto di parole' d'un 

bilingue di un termine di un elemento della tradizione alloglotta, che può avere anche natura 

di un semplice 'casual'.59 Als dergelijke woorden gebruikt worden, worden ze vaak in 

een contekst gezet die de betekenis duidelijk maakt: voorbeelden van zo'n contekst 

zijn: expliciete uitleg bij het woord, glossen, bijvoorbeeld in een zinswending als 'wat 

bij ons ... heet', of systematische paren van vreemd en eigen (het type pais en vree, 

waarvan Gusmani een Middelduitse variant citeert). Ik zal dit de pais-en-vree-

techniek noemen.  

Een volgende etappe is een vast gebruik in conteksten die een exotische realiteit 

betreffen (mijn voorbeelden: il Duce of il Cavaliere, als het om de Italiaanse politiek 

gaat).60 Dit zijn provisorische situaties, die uiteindelijk opgelost worden door een van 

twee ontwikkelingen: verlies van de oorspronkelijke bronvorm, of definitieve in-

lijving van het woord in de ontvangende taal, waarbij de groep taalgebruikers die het 

gebruikt geleidelijk breder wordt.  

 

Meerwoorduitdrukkingen 

In een artikel uit 1985 behandelt Gusmani het begrip sintema, in polemiek met 

Martinet, die in 1967 de term synthème heeft gelanceerd. Martinet gebruikte synthème 

voor alle vaste combinaties, zowel binnen het woord als in de syntaxis.61 Een 
                                                 
58 Dat wil zeggen overdreven nabootsing van het vreemde. 
59 'Het sporadische gebruik in de spraakhandeling  van een term uit de anderstalige traditie, die ook 

de vorm van een simpele casual kan aannemen'. De atto di parole is een saussurianisme: de gedachte is 

dat in het spontane spraakgebruik allerlei creaties kunnen ontstaan die zich onttrekken aan het 

taalsysteem van een bepaald moment. In een volgende generatie kunnen deze wel tot het systeem 

toetreden. Deze visie leunt naar mijn smaak teveel op het idee van de taal als institutie. 
60 In Engeland is het gebruikelijk om buitenlandse personages de aanspreektitel van hun land te 

geven: Herr Schröder, Monsieur Chirac, Signor Prodi, niet beseffende dat in Italië alleen die stakkers 

die met geen mogelijkheid dottore genoemd kunnen worden met signore aangeduid worden. 
61 Gusmani maakt een principiëel onderscheid  tussen beide, zodat chemin de fer en ferrovia voor hem in 

verschillende categorieën thuishoren. Ik kan hem hierin niet volgen. Interferentieterminologen spre-
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synthema is een combinatie die een eigen betekenis heeft, los van de betekenis van 

de samenstellende delen. Gusmani's standaardvoorbeeld is de guerra fredda (koude 

oorlog). Niet iedere combinatie is een synthema, zo is zampa di cavallo (paardebeen) 

geen synthema, hoewel het een speciale referent heeft (je kunt een paardebeen in de 

werkelijkheid tegenkomen), want zowel paard als been hebben hier hun normale 

betekenis behouden.62 De guerra fredda was daarentegen noch een oorlog, noch koud. 

De overgang tussen los sintagma en vaste verbinding is geleidelijk, maar er zijn 

enkele criteria om de synthema's te herkennen: 

1) Er kunnen in de regel geen afleidingen aan een van de delen toegevoegd worden: 

*guerra freddissima is niet mogelijk. 

2) Toevoeging van bepalende elementen is niet mogelijk: naast far finta 'veinzen' 

hebben we niet  *far la finta; naast plaatsvinden hebben we niet *deze plaats vinden. 

3) Delen van de verbinding kunnen soms niet meer los voorkomen. 

In diachroon opzicht zijn synthema's vaak ontstaan uit frequente combinaties, 

die verstard en gelexicaliseerd zijn (irrigidite e lessicalizzate). Hierbij is het vaak 

moeilijk te bepalen op wel moment deze combinaties gesynthematiseerd zijn. Een 

veel voorkomend geval is dat tenminste een van de samenstellende delen meta-

forisch geïnterpreteerd wordt of uiteindelijk helemaal zijn betekenis verliest. 

(svuotamento semantico oftewel semantic depletion). Citaat: La "sintematizzazione" 

consiste dunque nella progressiva perdita di trasparenza semantica da parte di un 

segno complesso che tende a diventare immotivato, pur senza raggiungere la 

completa demotivazione in quanto esso resta sempre formalmente analizzabile in 

elementi dotati di una loro individualità, combinati peraltro secondo una "ratio" che 

può anche sfuggire del tutto (Gusmani 1981:213, met een verwijzing naar Alain Rey). 

'De "synthematisering" bestaat dus hieruit dat een complex taalteken geleidelijk zijn 

semantische transparantie verliest en daardoor de neiging vertoont ongemotiveerd te 

worden; dit gebrek aan motivatie is echter niet totaal, aangezien de uitdrukking nog 

altijd formeel ontleed kan worden in elementen met een eigen individualiteit, al kan 

het combinatieprincipe de taalgebruiker soms volkomen ontgaan'.  

Het moment van synthematisering is des te moeilijker vast te stellen omdat het 

een geleidelijk proces betreft, met de volgende variabelen; de graad van demotivatie, 

de contekst waarin de uitdrukking gebruikt wordt en de kennis van de taalgebruiker. 

Wat dat laatste betreft stelt Gusmani dat het begrip 'koude oorlog' nog een zekere 
                                                                                                                                                         
ken ook van semicalchi, wanneer de morfologische structuur verandert, iets wat mij een ondergeschikt 

gevolg van de syntaxis van beide talen lijkt. Strikt genomen zouden dan ook railroad junction en 

spoorwegknooppunt tot verschillende categorieën horen, omdat het eerste een syntactische combinatie 

en het tweede een samenstelling zou zijn. 
62 Het voorbeeld is voor het Nederlands wat problematisch, omdat het woord been hier op een poot 

slaat, als men begrijpt wat ik bedoel. 
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motivatie had voor mensen die zich de politieke situatie van de jaren 1945 tot 1947 

herinnerden.63 

Hoe dit ook zij, bij ontlening van een synthema ontbreekt deze motivatie 

principieel. De samenstellende delen worden afzonderlijk vertaald (cold = koud of 

freddo, war = oorlog of guerra), maar het verband tussen de gedesemantiseerde 

elementen en hun oorspronkelijke betekenis wordt niet meevertaald.64 

Voor de meerwoordverbindingen in de leenprocessen stelt Gusmani nu de 

volgende agenda op: 1) registratie van de ontleende synthema's die in een bepaalde 

taal voorkomen; 2) vaststellen van de manier waarop de uitdrukking gevormd is en 

zijn nieuwe betekenis heeft gekregen; 3) ontdekken van de omstandigheden waarin 

de uitdrukking gevormd is. 

Het eerste punt is een kwestie van verzamelen, moeilijker dan dat van de 

woorden, omdat de woordenboeken de combinaties niet systematisch registreren. 

Francescato heeft een lijst gemaakt van de Italiaanse uitdrukkingen die zijn over-

genomen, maar hij is zwak in het herkennen van leenvertalingen. Zo heeft hij wel il 

dolce far niente, maar niet het zalig nietsdoen. Het tweede vereist een grondige studie 

van de varianten in de verschillende talen en de chronologische verhoudingen. Die 

kan nogal wat verrassingen opleveren. Zo vond ik geen vermeldingen van de 

uitdrukking dolce far niente voor de 19e eeuw, noch in Duitsland, noch in Nederland, 

en zelfs niet in Italië. Waar wijst dit op? Waarschijnlijk is de uitdrukking niet in Italië 

ontstaan, maar in het buitenland. En als de uitdrukking in het Duits vertaald wordt 

als das selige Nichtstun, dan is het waarschijnlijk dat Nederland hem uit Duitsland 

heeft ontvangen.65 Als dat waar is krijgen we ook een probleemstelling voor punt 3. 

De uitdrukking moet dan ontstaan zijn in het toeristencircuit. Maar is het 

zelfprojectie van de genietende toerist of een stukje Italiëbeeld van de vlijtige noor-

derling? Hier ligt nog een hele studie braak.66 
                                                 
63 Dat zijn dus de mensen die de creatie van de term bewust hebben meegemaakt. In tegenstelling tot 

Gusmani meen ik dat datering dan wel mogelijk is, namelijk één generatie na de vorming van het 

begrip. 
64 Hier lijkt Gusmani een denkfout te maken, want de metafoor is ook in de nieuwe taal nog te 

begrijpen. Hij verwart hier het moment van creatie en het moment van verspreiding van de nieuwe 

uitdrukking. 
65 Mijn eerste vermoeden, dat het uit Goethe's Italienische Reise komt, bleek onjuist. Was er een andere 

bekende schrijver die Italië bereisde? Het moet iemand geweest zijn die ook in Nederland gelezen 

werd, want de eerste attestaties liggen dicht bij elkaar. De eerste Engelse attestatie volgens Cartago 

1990 is uit 1823. 

Inmiddels heb ik Stammerjohann 2008 kunnen raadplegen, het vergelijkende woordenboek voor 

Italianismen in het Frans, Engels en Duits, dat 1819 geeft als eerste Italiaanse attestatie, 1815 voor het 

Engels en 1787 (toch Goethe?) voor het Duits. 
66 Uit de gegevens van de TLF haal ik het item farniente, voor het eerst geattesteerd in een brief van 

Mme de Sévigné van 16 september 1676, maar het eerste citaat waarin ook doux staat komt uit 

L'ingénue libertine van Colette uit 1909: le doux far-niente de Minne. Voor het Engels heeft 
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Niet alle meerwoorduitdrukkingen zijn synthema's. Er zijn ook andere inter-

nationalismen bij. Titels van opera's bijvoorbeeld, of zinnen uit bekende aria's. Deze 

citaten worden vaak vervormd, geparodieerd of in titels van krantenartikelen 

aangepast aan de inhoud van het artikel in kwestie.67 Soms gaat het om uitspraken 

die aan een bekend persoon worden toegeschreven, zoals de koppige uitspraak van 

Galilei: Eppur si muove.68 Nader onderzoek over zo'n citaat zou inhouden dat we 

proberen te achterhalen waar deze woorden het eerst geciteerd zijn en hoe de 

verspreiding van dit eerste citaat in andere talen in zijn werk is gegaan. Een 

soortgelijk geval is de verzuchting Se non è vero è ben trovato, ook zo'n interna-

tionalisme (het heeft het extra probleem dat niet alle gebruikers zich de juiste vorm 

van het Italiaanse voegwoord se herinneren). In de huidige tijd wordt de verzameling 

allicht uitgebreid met titels van zomerhits en andere liedjes.69  

 

Het magnum opus van Thomas Hope 

De wederzijdse contacten tussen Frans en Italiaans worden uitvoerig beschreven in 

Thomas E. Hope, Lexical Borrowing in the Romance Languages, Oxford, Blackwell, 1971. 

Het werk is chronologisch opgebouwd; voor iedere eeuw zijn er twee hoofdstukken 

(Frans naar Italiaans; Italiaans naar Frans). Ieder hoofdstuk begint met een lijst van 

leenwoorden uit de bewuste periode, waarna een commentaar volgt om het 

vocabulaire in een sociale en culturele contekst te plaatsen. Het boek eindigt met een 

zeer uitvoerig overzicht (pp. 577-742) van de verschillende aspecten van leen-

woorden die in Hope's betoog ter sprake zijn gekomen; de meeste hoofdstukken zijn 

eerder verschenen als afzonderlijke artikelen. Hope is erg goed op de hoogte van 

alles wat over het onderwerp geschreven is en polemiseert uitvoerig met de auteurs 

die in de jaren vijftig en zestig op dit gebied actief waren.  

In tegenstelling tot de italianismen in het Nederlands, die een kleine categorie 

vormen (vergeleken met Franse, Duitse en Engelse leenwoorden), zijn de Franse 

ontleningen uit het buurland een grote categorie. Ook is de leenweg meestal direct, 

zonder tussentalen. In sommige perioden kan zelfs van een soort symbiose 

gesproken worden: in de Renaissance voor het Frans, in de Napoleontische tijd voor 

het Italiaans. De resultaten zijn daardoor veel gauwer representatief voor het 

leenproces op zich, wat gevolgen heeft voor de beschouwingen in het theoretische 

gedeelte. Verder is het aantal domeinen waarin ontleningen optreden veel groter: op 
                                                                                                                                                         
Stammerjohann 2008 het jaar 1819 (Oxford English Dictionary), voor het Duits 1838 en voor het Frans 

opnieuw 1676. 
67 In aansluiting op Michel Bastiaensen heb ik dit verschijnsel het hergebruik (reciclaggio) van een citaat 

genoemd. Zie De Boer 2002a (hoofdstuk 18 van mijn Woordstudies II). 
68 Ik heb aandacht aan deze uitdrukking gewijd in een beschouwing over de betekenissen van toch in 

mijn woordenboekrecensie (De Boer 2004). 
69 Vamos a la playa heeft in Italië zo de status van Spaanse leenuitdrukking gekregen, zie mijn artikel 

over Strandwoorden (hoofdstuk 18 van mijn Woordstudies II). 
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p. 730 worden 33 domeinen geciteerd, vaak nog met subdomeinen.70 Als altijd zijn dit 

vaak bijeengeraapte categorieën, waarbij het feit dat er een indeling is belangrijker is 

dan de details van de indeling, en er is ook het gevaar van overlappingen, maar 

samen met de gegeven voorbeelden en met definities van de verschillende domeinen 

die we zouden kunnen verzinnen zou deze lijst een goede basis kunnen vormen voor 

een vergelijkende studie over italianismen in verschillende talen. Hope gebruikt zijn 

indeling ook voor chronologische differentiatie: ieder domein heeft zo zijn eigen 

voorkeursperioden, die dan ook weer cultureel en historisch worden gemotiveerd: zo 

hangt voor de muziek de grote periode samen met de bloei van de Italiaanse opera, 

van Lully aan het hof van Lodewijk XIV tot het opkomen van een eigen Franse opera 

(omstreeks 1800 met Meyerbeer tegenover Rossini).  

Bij mijn weten heeft Hope geen tellingen uitgevoerd, maar we zouden zijn 

gegevens wel kunnen gebruiken voor een voorlopige telling. Een snelle controle voor 

de 19e eeuw geeft een oogst van 77 Italiaanse leenwoorden in het Frans en plusminus 

tien maal zoveel Franse leenwoorden in het Italiaans. Pierre Guiraud, pionier op veel 

gebieden en zo ook op dat van het chronologische leenwoordenboek, geeft 68 

Italiaanse leenwoorden voor de 19e eeuw. In totaal heeft Guiraud 824 Italiaanse 

leenwoorden in het Frans (meer dan de Engelse op het moment dat hij schrijft: 694).71 

Guiraud heeft het dan alleen over de blijvertjes en plaatst zijn 320 italianismen uit de 

16e eeuw tegenover de 900 die Bartina Wind in dezelfde periode gevonden heeft. Dit 

punt maakt duidelijk dat het totaal aan Italiaanse leenwoorden in het Frans in de 

duizenden loopt.72 

Vergelijking van de tellingen van Guiraud en Hope73 per eeuw geeft de volgen-

de gegevens: 

 

Eeuw XII-XIV XV XVI XVII XVIII XIX     XX Totaal 

Guiraud 59 79 320 188 101 67 10 824 

Hope 181 439 206 107 77  1010 
                                                 
70 Het zijn: 1. agriculture, 2. amusement and pastimes (fencing, tournaments, dancing, gaming), 3. 

architecture, 4. crafts, 5. culinary and food, 6. diplomatic and administrative, 7. exotic, 8. falconry, 9. 

fashions and clothing, 10. feudal terms and chivalry, 11. finance and banking, 12. home and social life 

(rooms, furnishing, activities), 13. horsemanship, 14. hunting, 15. journalism, 16. legal, 17. literature, 

18. meteorological, 19. military, 20. music and opera, 21. nautical, 22. painting and sculpture, 23. 

personal adornment and jewellery, 24. philosophy, 25. political, 26. public life and ceremony, 27. 

religion, 28. scientific (botany, anthropology, natural history, geography, physics, etc., etc.), 29. 

technological, 30. theatre, 31. titles, 32. trade and commerce (textiles, ceramics, commercial practice, 

tradesmen), 33. transport.  
71 Pierre Guiraud (1963). Volgens het staatje op p. 6 bedraagt het aantal Engelse leenwoorden uit de 

19e eeuw echter 377. 
72 Om het intuïtieve begrip grote leentaal getalsmatig te onderbouwen zouden we een getal als 1000 

tot criterium kunnen bombarderen. 
73 De getallen voor Hope komen uit de database die ik van zijn woordenlijsten gemaakt heb. Hierbij 

heb ik soms verwante paren (zoals het substantief calque en het werkwoord calquer) uitgesplitst. 
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De dateringen van Hope zijn preciezer dan die van Guiraud, die nogal eens alleen 

maar de eeuw geeft. Hope stopt bij 1900, Guiraud heeft nog woorden uit 1924, 

waaronder fascisme en fasciste. Voor nadere gegevens kunnen we ons wenden tot de 

website van de TLF, en tot woordenboeken van neologismen. De gevonden woor-

denlijst kan uiteraard gebruikt worden voor suggesties voor aanvullingen van de 

Nederlandse lijst en meer in het bijzonder voor dateringen: gezien de nauwe 

betrekkingen tussen Frankrijk en de Nederlanden is het niet waarschijnlijk dat er 

steeds grote tijdsverschillen bij de invoer van nieuwe leenwoorden bestaan. 

Hope is niet enthousiast over Duitse leenwoordstudies. Twee punten waar hij 

fel stelling neemt zijn de grote aandacht voor terminologiediscussies en de puris-

tische achtergrond. Wat de terminologie betreft, '[...] scholars were at pains to sepa-

rate out various classes of loan-word according to what one might call their 'national 

status', their relative degree of acceptance into the new language' (p. 577). Dit is 

typisch het gevolg van statische gerichtheid op woordenboeken. Ik ben het daarin 

helemaal met hem eens en heb dit uitgewerkt in mijn beschrijving van Migliorini's 

praktijk (zie De Boer 1995). Het andere punt wordt behandeld in de paragraaf 

Necessity versus luxury: a mirage of interference studies (pp. 720-722). Dit fata morgana is 

terug te voeren tot de Zwitserse dialectoloog Ernst Tappolet (1913);74 linguïsten die 

deze tegenstelling hanteren lijken ook altijd heel stellig te weten wanneer iets luxe is. 

Tegenstanders van deze tegenstelling zeggen dat ze niet operabel is en dat ieder 

leenwoord zijn eigen noodzaak heeft, waarbij het niet de taak van de linguïst is om 

een oordeel uit te spreken. Ik deel deze mening en plaats de tegenstelling daar waar 

ze mijns inziens thuis hoort, namelijk bij de taalgebruiker, die zijn eigen gebruik 

koestert, en de taalplanner, die de ziel van zijn volk wil beschermen.75  

Het hoofdstuk over The formal aspect (pp. 577-634) geeft een uitvoerig, 

systematisch, maar traditioneel overzicht van alle verschillen tussen Italiaans en 

Frans, vooral op afzonderlijke klanken geconcentreerd, alhoewel er ook een para-

graaf over de klemtoon bij is. Het spannendste gedeelte, dat ook voor het Nederlands 

relevant is, betreft de substituutuitgang –ade, voor –ata. Het Frans heeft een groot 

aantal woorden die op –ade uitgaan. De meeste, en vooral, de oudste, komen uit het 

Provençaals. De import was zo massaal, dat de uitgang –ade de oorspronkelijke 

Franse uitgang -ée  heeft verdrongen. Vanaf de veldtocht van Charles VIII (1494) 

komt het Franse leger duurzaam in aanraking met Italië. Daar komt men woorden op 
                                                 
74 De Nederlandse hispanist J.H.Terlingen, die door Hope altijd met de grootste eerbied geciteerd 

wordt, heeft deze tegenstelling herleid tot Juán de Valdés (1535), die het heeft over préstamos por 

necesidad en préstamos por ornamento; de term ornamento (voor het latere lujo) wijst op het retorische 

karakter van de tegenstelling: ornamentos ('opsmuk') zijn retorische middelen om de uitdrukking van 

je concepten te variëren.  
75 De communis opinio onder taalkundigen neemt een tussenpositie in: de ziel moet wel beschermd 

worden, maar is niet in het vocabulaire te vinden, maar in fonologie en syntaxis.    
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–ata tegen, die spontaan omgezet worden in woorden op –ade.76 Als we die lijst 

bekijken dan valt op hoeveel van deze woorden ook in Nederland doorgedrongen 

zijn.77 Kennelijk waren het reiswoorden, die gemakkelijk over de grens gingen, maar 

dan wel in een Frans jasje. Practisch allemaal hebben ze de Franse substituutuitgang 

behouden.78 

Hope gaat uitgebreid in op het ontleningsproces (pp. 609-623). Het begin is 

altijd een contact tussen individuën, waarvan de ontvanger in de regel tweetalig is. 

Dit moment is interessant wanneer we ons concentreren op het gespreksniveau; voor 

contacten tussen talen kunnen we van dit moment abstraheren. Hierbij nemen we 

aan dat er herhaaldelijk individuele contacten plaatsvinden. Er treedt dan een 

beginfase op van 'fluctuation and experiment, qualified succes and temporary 

rejection', met andere woorden er wordt geëxperimenteerd met het nieuwe woord, 

sommige herscheppingen worden voorlopig en onder reserve geaccepteerd of ook 

weer verworpen en ingewisseld voor andere. 'The incoming word is subjected to the 

environment of the recipient language and measured against the template of formal 

conventions in the new idiom.' De spreker toetst het woord dat hij opgevangen heeft 

aan de gewoonten van zijn eigen taal. Ik heb dit gedaan toen ik uit Gusmani's 

verhaal de term sintema, meervoud sintemi haalde. In eerste instantie liet ik deze 

woorden onveranderd; bij nader inzien voegde ik een h in in de spelling, verving ik 

de i door y en maakte ik een meervoud synthema's volgens de regels van de Neder-

landse morfologie; als alternatieven had ik kunnen kiezen voor synthemata volgens 

de Griekse regels, of synthemi's op voorbeeld van (één) tosti, twee tosti's. Dit zijn 

allemaal probeersels die getoetst zijn tegen regels die voorkomen in de eigen taal. 

Voor ieder leenwoord kunnen we deze processen proberen te beschrijven; als 

methode is het dan handig om de attestaties in chronologische volgorde te noteren 

en te kijken welk probeersel het wint.79 Deze fase noemt Hope de interim-periode. 
                                                 
76 Het zijn er 47 (tegen 170 Provençaalse woorden): in de vijftiende eeuw: ambassade, bastonnade, 

brigade, cavalcade, escalade, esplanade, estrade, estrappade, gambade, grenade, lançade, (a) passades, 

salade [helm, en voedsel]; in de zestiende eeuw; arcade, balustrade, bravade, canonnade, carbonnade, 

cassade, escapade, estafilade, estacade, estocade, façade, fougade, intrade, lancespessade, mascarade, 

pavesade, pesade, poignelade, pomade, rambade, retirade, saccade, sérénade, taillade; in de 

zeventiende eeuw: cascade, cavessade, falcade, incartade, orangeade, pasquinade.; 18e eeuw: 

bambochade, estouffade.  
77 In de lijst van Francescato vinden we er 16: ambassade, arcade, balustrade, barricade, bastonnade, 

bravade, brigade, cascade, cavalcade, karbonnade, limonade, parade, pommade, salade (culinair en 

militair), serenade. 
78 Cassade betekent in het 17e-eeuwse Frans 'bedrog (een loer die je kunt draaien)' en komt van de 

Venetiaanse vorm van cacciata (Ven. cazzata, geen verband met wat je zou denken). Het huidige woord 

cassata komt uit het Siciliaans, alwaar het een Frans leenwoord was (van casser 'breken'); de Franse 

vorm van het gerecht is cassate, een 'teruggegeven' leenwoord dus.  
79 Zoals Hope deze methode beschrijft ziet het eruit dat we een soort optimality theory toepassen, met 

alternatieve regels die elkaar in de weg zitten en waarvan er een het wint. Zie voor de 

morfonologische kant van de zaak de beschrijving in Repetti 2003. 
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Over het algemeen lijken de eerste probeersels het meest op het origineel; een 

voorbeeld is sottocoppa 'schoteltje', dat via soutecouppe verandert in het huidige 

soucoupe. Maar ook de omgekeerde ontwikkeling is mogelijk, namelijk dat het 

vreemde woord opnieuw gaat werken als een voorbeeld.  

Regelmatig gebruik vestigt dan een stabiele vorm, die vaak bevorderd wordt 

door externe invloeden: voorkomen in een bekend werk, optreden in een situatie die 

de aandacht trekt, of gebruik door een bekend persoon. Op dat moment wordt de 

vorm minder beïnvloedbaar en krijgt het woord de status van een erkend woord uit 

de woordenschat.  

Door de overgang naar een nieuw taalsysteem verliest het woord zijn formele 

en semantische trasparantie; het past niet langer in een netwerk van associaties. Dit 

leidt tot veranderingen in de vorm om een bekend patroon te herstellen. Deze 

veranderingen behoren tot verschillende typen, maar ze hebben met elkaar gemeen 

dat ze de vreemdheid van het woord verminderen. Hope noemt er vijf: omzetting 

van klanken (metathese), zoals in Frans fromage dat Italiaans formaggio wordt (forma is 

herkenbaarder als Italiaanse vorm dan froma); weglaten van een beginklinker 

(aphaeresis) van Frans avantage naar Italiaans vantaggio, of juist toevoeging in 

omgekeerde richting: sciarpa wordt écharpe; r/l-wisseling: de meeste wijzigingen 

worden later weer ongedaan gemaakt, maar zie bijvoorbeeld serviette, dat tot salvietta 

wordt; vereenvoudiging van accentpatronen in verband met de Franse accentuering 

op het eind van een woord: bilancio wordt bilan en maschera wordt masque;80 

morfologische aanpassingen: een Nederlands voorbeeld is de herinterpretatie van 

vormen als tosti en scampi als enkelvoud. Ook volksetymologieën horen hierbij.   

Ook de overige theoretische hoofdstukken van Hope zijn de moeite waard, 

maar omdat sommige van de aldaar behandelde thema’s hier elders terugkomen ga 

ik daar nu verder niet op in. 

 

Verder dan verzamelen 

Leenwoordtheorie gaat niet alleen over het verzamelen van woorden en dateringen 

en de technieken om dat te doen. Om iets verder te komen begin ik met een 

persoonlijk voorbeeld, opnieuw gebaseerd op het Engels. 

Op een ochtend in het begin van april 194581 vond er een merkwaardig 

schouwspel plaats op het schoolplein van de Broekheurnerschool, een plattelands-

school onder de rook van Enschede. Bernard Vaneker, zoon van een boer uit het 

Aamsveen, wiens huis in Nederland stond en wiens land in Duitsland lag, een veer-

tienjarige voor wie een achtste klas gecreëerd was omdat het in tijden van razzia’s 

niet zo gewenst was om kinderen naar het vervolgonderwijs in de stad te sturen, gaf 
                                                 
80 Deze verandering vormt een argument voor directe ontlening van de Nederlandse woorden balans 

en masker uit het Italiaans. 
81 De bevrijding van Enschede vond plaats op Paaszondag 1 april, dus ik neem aan dat de beschreven 

episode zich meteen na de Paasvakantie, op woensdag 4 april, heeft afgespeeld.  
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een demonstratie van de Hokey Pokey die hij op een van de bevrijdingsfeesten van 

een Canadese militair geleerd had. We stonden in een ruime kring op een stuk 

schoolplein, waar Bernard merkwaardige bokkesprongen uitvoerde onder het zingen 

van een ritueel lied dat klonk als 
 

Jelef & Co, Jelait & Co; je daans de Hokie Pokie en je doe ut so.82 

 

Deze memorabele episode geeft me aanleiding tot het volgende commentaar. 

1) Het betreft een sterke persoonlijke herinnering. Hier, evenals elders, gebruik ik 

‘memorabel’ als indicatie van de kracht van zo’n herinneringsmoment. Alleen sterke 

herinneringen, die bovendien goed dateerbaar zijn, hebben bewijskracht voor 

taalhistorie. 

2) De episode getuigt van een abrupte cultuuromslag in Nederland, waarbij Duits als 

dominerende cultuurtaal op slag vervangen werd door Engels, dat, behalve voor 

hogeropgeleiden, destijds amper present was. Bernards optreden symboliseert deze 

omslag perfect; daarom heb ik wat biografische details over hem gegeven. We bevin-

den ons vlak bij het nul-moment van de Engelse invloed, dat in Enschede samenviel 

met de avond van 1 april, toen de laatste bezetters naar de Heimat teruggefietst 

waren, en voor heel Nederland variabel gedateerd kan worden tussen 5 september 

1944 (Dolle Dinsdag) en 8 mei 1945.83 Het kanaal van de Engelse invloed bestond 

aanvankelijk uit de talloze Trezen en hun Canadezen en liep taalkundig vooral via de 

muziek.  

3) Het voorbeeld laat een contactsituatie zien die nu niet meer voorstelbaar is, waarin 

Engels een volslagen vreemde taal was.84 Het toont goed aan hoe het onbekende 

geïnterpreteerd werd vanuit het bekende, zowel formeel als semantisch. De /g/ van 

go werd gehoord als /k/, functiewoorden als and, you, the, it werden gehoord als en, je, 

de, het. De semantische aanpassing betrof niet de rituele deun op zich, maar ele-

menten ervan waarvoor naar herkenbaarheid werd gezocht, zodat de choreografische 

aanwijzingen (your left hand go) geïnterpreteerd worden als de firmanamen van de 

mysterieuze heren Jelef en Jelait. Dit laatste proces staat bekend als volksetymologie; 

ik prefereer boven deze ietwat neerbuigende kwalificatie de term semantische 

aanpassing (van de brontaal aan de ontvangende taal).  

4) In deze episode zijn zowel een moment van imitatie als een moment van 

interpretatie herkenbaar. Het betreft twee aspecten van iedere introductie van 

alloglottisch materiaal (elementen afkomstig van andere talen). De verhaalde episode 
                                                 
82 Op internet zijn verschillende tekstversies te zien. De versie die ik me herinner moet iets hebben 

laten horen als ‘You let your left hand go'. Engelse versies hebben ook Hokey Fokey, maar de 

Canadezen opteren voor Pokey. 
83 Deze omslag heeft een fraaie parallel met de opening van de Berlijnse Muur op 9 november 1989, 

met vergelijkbare gevolgen voor de status van de taal van de bezetter. 
84 Zelf had ik al Franse les ter voorbereiding van het Lyceum en het Duits was overal om ons heen. 
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laat alleen taalcreatie zien, niet de verspreiding die noodzakelijk is voor een succes-

volle overname van ontleende taalelementen.  

5) Alle anglicismen uit die tijd zijn vóór alles getuigenissen van een cultuurmoment. 

Generaliserend kunnen we trouwens zeggen dat alle ontleningen getuigenissen zijn 

van het een of andere cultuurmoment. De vraag rijst dus voor ieder leenwoord: van 

welk cultuurmoment is dit woord een getuige? Dit punt heeft gevolgen voor de 

indeling van leenwoorden in groepen. Traditioneel gaat dat via centres d’intérêt, die 

zo ruim mogelijk geïnterpreteerd worden om zoveel mogelijk woorden te kunnen 

vangen in de indeling. Nu gaat het om domeinen die een rol spelen in een bepaald 

cultuurmoment. Ruwweg: de cappuccino verandert van leenwoord uit de groep 

‘dranken’ in één van de geluksmomenten van de Nederlander die voor het eerst in 

zijn deux-chevauxtje in Rimini belandt.85 

 

Waarom zijn er nieuwe woorden? 

De Franse leenwoordonderzoeker Jean-François Sablayrolles heeft aan deze vraag 

een uitvoerig artikel gewijd, dat verder gaat dan de traditionele indeling in noodzaak 

en luxe (Sablayrolles 2006). Hij heeft het over neologismen in het algemeen, maar we 

kunnen zijn beschrijving uiteraard toepassen op de leenwoorden, als ondersoort van 

de neologismen. De noodzakelijke neologismen verschuilen zich in de rubriek néolo-

gismes de nouveautés, de naamgeving van nieuwe zaken, maar deze worden ge-

flankeerd door twee andere rubrieken, die Sablayrolles meer interesseren. Dat zijn 

die van de néologismes non nominatifs, dat wil zeggen nieuwe woorden voor oude 

zaken, en die van de nominalisations sans nouveaux signifiants, dat wil zeggen oude 

woorden voor nieuwe zaken. Bij de nieuwe woorden voor oude zaken onderscheidt 

Sablayrolles drie types. Het eerste heeft betrekking op conversies, dat wil zeggen 

veranderingen van woordsoort, die voorkomen wanneer de taalgebruiker om 

syntactische redenen86 het neologisme in een andere woordsoort moet gebruiken. Het 

voorbeeld dat de auteur geeft is de état d’endormissement, afgeleid van endormi, om 

een toestand tussen slapen en waken te kenschetsen. De verjanpetering is een mooi 

Nederlands voorbeeld. Zoals Sablayrolles ze beschrijft zijn het casuals, gebruikt 

wanneer iemand zo gauw niet in zijn zin kan passen wat hij wil zeggen, maar ze 

kunnen ook aanslaan, vergelijk de discussie over berlusconisatie. Een tweede type 

betreft de créations ludiques ou de connivence, leuke woorden en woorden met een 
                                                 
85 Het verband tussen een woordenschat en een cultureel tijdvak is in Frankrijk uitgewerkt door 

Georges Matoré en de vroege Greimas, zie  Matoré 1953 en Greimas 1948. Het speelt ook een grote rol 

bij Thomas Hope.  
86 Een persoonlijk praktisch voorbeeld: in een beschouwing over ‘Goethes gedicht ‘Über allen Gipfeln 

ist Ruh’ (lezing over ‘Topwoorden’ op de Romanistendag Utrecht te Amsterdam van 29 mei 2009. Zie 

hoofdstuk 11 van mijn Woordstudies II) wilde ik zeggen dat het eindrijm Ruh/du verzwakt was ten 

gunste van het sterke binnenrijm Gipfeln/Wipfeln. Het woord dat mij te binnen schoot was dat Goethe 

was downplaying the end rhyme. De enige manier waarop ik dat kon zeggen was: het downplayen van het 

eindrijm. 
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knipoogje. Dit komt vaak voor in huistaalwoorden. Eigenlijk is ook piccobello zo’n 

woord met een knipoogje. Het derde type is het gebruik van woorden om de aan-

dacht te trekken. Dit komt veel voor in de reclame, waar het woord zich moet door-

zetten temidden van vele concurrenten: vlinderoni voor farfalle is zo’n creatie.  

Voor oude woorden voor nieuwe zaken heeft Sablayrolles ook drie groepen.87 

In alle gevallen gaat het om betekenisuitbreiding (extensie). De eerste groep betreft 

extensie via vage analogie (ik zou dit classificeren als een metafoor). De computermuis 

zou daar een goed voorbeeld van zijn. Om in de Italiaanse sfeer te blijven: propagan-

disten van draadloze computeraccessoires zullen graag verachtelijk praten over de 

spaghettikabels achter je computer.88 Een tweede groep betreft specialisatie van 

betekenis tussen verschillende sociale groepen. Sablayrolles noemt operatie voor chi-

rurgen, militairen, managers, en anderen. In zijn gedachte heeft het woord éénzelfde 

betekenis, maar de specifieke gebruikers hebben niet altijd alle gebruikswijzen 

tegelijk paraat; elk denkt hoofdzakelijk aan de betekenis op zijn eigen vakgebied.89 

Ikzelf zou hier liever spreken van verschillende deelbetekenissen, uitgaande van het 

begrip scenario: verandering van scenario is een conditie voor het aannemen van 

nieuwe betekenissen. Een Italiaans voorbeeld betreft de vier architectonische beteke-

nissen van base/basis (zie hoofdstuk 19 in mijn Woordstudies II). Een derde soort 

betreft de extensie van het gebruik wegens verandering van de referentie. Helaas 

komt hij met het afgezaagde voorbeeld van de pen aanzetten. Wij zouden ook 

kunnen denken aan de bankier, die niet langer achter een bank zit, of onze kasopname, 

waarbij het geld in een portefeuille verdwijnt en niet langer in een kistje.90 

Terug naar de néologismes de nominalisation. Niet al deze gevallen betreffen 

instantvormingen. Sablayrolles onderscheidt een lange, korte en ultrakorte termijn. 

Bij de lange termijn gaat het om vormingen waarover eerst een tijd is nagedacht. Er 
                                                 
87 Indelingen in drie is een bekend retorisch trucje, dat bijvoorbeeld ook voorkomt bij schrijvers die 

hun adjectieven in clusters van drie gebruiken. 
88 En de omgekeerde combinatie kabelspaghetti, die blijkens Google nog veel frequenter is, bijvoorbeeld 

in een zin als Kantoorinrichter Samas maakt korte metten met kabelspaghetti. Voor beide woorden vind ik 

ook voorbeelden in het Duits, Zweeds, Deens en Fries. Voor het Engels noteer ik Cable spaghetti refers 

to the tangle of wires found behind and under most computers and audio/video equipment. Maar spaghetti cable 

heeft meer dan een miljoen hits, waaronder 71 voor spaghetti cable mess (genoteerd op 24.05.2009). Een 

echt internationalisme dus. Het gaat hier om een anglicisme met als een van de basiswoorden het 

Engelse woord spaghetti, dat zelf van Italiaanse oorsprong is (remote origin). Een grappige ontwik-

keling is dat spaghettikabels zelf ook weer als metafoor kan dienen, voor bepaalde spaghettigerechten, 

die kennelijk doen denken aan de genoemde mess. Zie bij de blog Theo’s puur avontuur: ‘Het prettig(e) 

is vooral dat ze veel verschillende diktes in pasta hebben. Wil je dikke spaghetti kabels bij een stevige 

vleesmaaltijd of juist lekker fijne, zoals hier op de foto?’ De foto laat Barilla’s Capellini zien, zodat de 

metafoor misschien ook een fonologische nevenmotivatie heeft. 
89 Deze keuze van Sablayrolles lijkt me inconsequent, aangezien hij in zijn inleiding een voorkeur 

uitspreekt voor een grote mate van homonymie in plaats van een vage Gesamtbedeutung. 
90 Voor mij zijn dit typische voorbeelden van nieuwe betekenissen, ontstaan op grond van betekenis-

extensie, die zich op een gegeven ogenblik losgezongen hebben van de oorspronkelijke betekenis.  
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worden twee situaties genoemd: beslissingen in terminologiecommissies en discus-

sies over nieuwe reclamewoorden. In beide gevallen kan er lang nagedacht zijn over 

het gewenste woord en komt er soms bij uiteindelijke stemming een outsider naar 

voren. Een Nederlands voorbeeld waarbij ook uitleg gegeven wordt over het selec-

tieproces is de maandelijkse lezersraadpleging over de vernederlandsing van een 

opgegeven Engels leenwoord in het tijdschrift Onze Taal. Ik zie niet duidelijk wat het 

principiële verschil is tussen de beide genoemde situaties, maar het onderscheid in 

kwestie heeft ongetwijfeld te maken met de Franse officiële staatsinterventie in de 

terminologie. Voor leenwoordstudies hoeven we niet speciaal aan dit soort voor-

gebakken termen te denken; ook de spontane selectie van een leenwoord door de 

taalgemeenschap kan een hele tijd duren. Speciaal de keuze tussen leenwoorden en 

leenvertalingen is een proces van jaren. Het onderwerp verdient nader onderzoek: 

een interessant geval lijkt mij de keuze tussen telescoop en verrekijker.91 

De korte termijn betreft schijnbaar spontane vormingen (bijvoorbeeld in een 

televisiegesprek) die in werkelijkheid geprepareerd zijn. Buiten de leenwoordsfeer 

kunnen we denken aan Maxima’s ‘beetje dom’, onmiddellijk door allerlei journa-

listen overgenomen, maar gezien het pr-bewustzijn van het Koninklijk Huis onge-

twijfeld bewust geïntroduceerd. De ultrakorte termijn treedt op wanneer er spontaan 

naar een woord gezocht wordt. Het zijn de hoe-zal-ik-het-zeggenwoorden, vaak 

geïntroduceerd door een dergelijke aarzelingsformule. Sommige Berlusconi-

versprekingen horen tot dit type.  

Tenslotte legt Sablayrolles nog een direct verband met diepere bedoelingen van 

de spreker. Je kunt een begrip in het leven roepen door er een naam aan te geven: het 

benoemde verschijnsel was er wel eerder, maar bestond niet in het bewustzijn van de 

taalgebruikers. Ik denk zelf dat dit verschijnsel veel voorkomt, maar dat er niet altijd 

een bewuste bedoeling bijhoort. Twee beroemde voorbeelden zijn Fellini’s dolce vita 

en de paparazzo, beide geïntroduceerd in 1960.92 Waarschijnlijk heeft Fellini de titel 

van zijn film wel doelbewust gekozen om een mentaliteit te kenschetsen, maar het 

succes van paparazzo voor de persmuskiet die toevallig Paparazzo heette is buiten 

hem om gegaan.93 
                                                 
91 Dit begrip heeft een vaste datum, namelijk 1609, met een ongeveer gelijktijdige uitvinding door 

Galilei en de Middelburgse instrumentmaker Hans Lipperhey (in 1608). Het Chronologisch woordenboek 

geeft respectievelijk 1624 en 1740, beide gedateerd volgens het WNT, maar zelfdatering moet een of 

meer woorden voor 1609 opleveren.  
92 Het Chronologisch woordenboek dateert paparazzo op 1985, maar het woord heeft zelfdatering. Het is 

een uitdaging voor Italianisten om de eerste attestatie te vinden. Via dbnl komen we op een gedicht 

van H.C. ten Berge (1965, in tijdschrift Merlyn), met de regels Paparazzi/vechtend omzwermen de prooi/en 

schieten fotoos, die tegelijk impliciet een goede definitie van het begrip geven. 
93 Quarantotto (1987) geeft als eerste attestatie maart 1960, dan nog met hoofdletter en aanhalings-

tekens, maar wel in het meervoud, dus als soortnaam. Het citaat in kwestie zegt dat hoofdrolspeler 

Marcello één van hen (uno di essi) is. Voor dolce vita geeft hij een citaat van Fellini zelf van 21 februari 

1960, maar hij verwijst naar een comedie uit 1912 met dezelfde naam. De eerste afleidingen, zoals 
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Een andere situatie waarin bewust namen gecreëerd worden betreft 

concurrerende bedrijven. Microsoft heeft Apple nageaapt met zijn Windows, maar 

allerlei functies hebben net even een andere naam gekregen uit marketing-

overwegingen of om processen te vermijden. Er zijn ongetwijfeld Italiaanse 

voorbeelden te vinden in de Italiaanse autoindustrie.94  

Het overzicht van Sablayrolles’ artikel geeft meer inzicht in de motieven om 

leenwoorden te gebruiken. Het is ongetwijfeld aan te vullen met andere beschou-

wingen van andere auteurs. Ook dit aspect van de leenwoordstudie staat voor de 

Italiaanse leenwoorden nog maar aan het begin.  

 

Formele aspecten  

Als we de vorm van de woorden bekijken hebben we te maken met drie aspecten: de 

fonologie, de spelling en de morfologie. Alle drie aspecten zijn te observeren in een 

woord als spaghetti. De uitspraak van de g of de dubbele t is een fonologische 

kwestie, de spelling is in geding in de keuze tussen g en gh, morfologische verschillen 

maken dat het Italiaanse meervoud in het Nederlands niet als meervoud herkend 

wordt. Deze drie aspecten lopen op een ingewikkelde manier door elkaar in de 

afzonderlijke gevallen.  

Fonologie kan bestudeerd worden op vier niveau’s: het foneem, de lettergreep, 

het ritme en de woordoverschrijdende elementen. Op het vlak van de fonemen 

hebben we te maken met verschillen in de foneeminventaris en de fonetische 

realisatie(s) van de fonemen. 

Het Italiaans heeft vijf klinkers, twee semivokalen en zestien medeklinkers (als 

we s/z als één foneem beschouwen). Het Nederlands heeft vijftien klinkers (zeven die 

fonologisch lang zijn, vijf die fonologisch kort zijn, en drie erkende tweeklanken) en 

ook zestien medeklinkers (als we de ng van zingen meetellen). Hierbij laat ik de 

fonologische status van de klinkers in mooi, nieuw en leeuw buiten beschouwing, 

evenals de leenfonemen (waarvan we er twee hebben in het woord ‘gêne’). 

Indien de fonemen van beide talen overeenstemmen zijn er geen problemen: de 

vier fonemen van de stadsnaam Bari corresponderen exact met elkaar. Verschillen 

kunnen een hele categorie betreffen, of afzonderlijke fonemen. Zo ligt er een 

probleem in het feit dat de Nederlandse tegenstelling tussen lange en korte klinkers 
                                                                                                                                                         
dolcevitaiolo dateren van 1962. Het Dictionnaire des mots nouveaux van Pierre Gilbert (1971) geeft wel La 

dolce vita (eerste attestatie van 1962), maar niet paparazzi. Toch heeft Jacques Rozier in 1963 een docu-

mentaire gemaakt, gebaseerd op de strijd tussen Jean-Luc Godard en de paparazzi bij het opnemen 

van de film Le Mépris met Brigitte Bardot op Capri bij de Villa Malaparte (vanaf 17 mei 1963). Zie voor 

de boeiende ontstaansgeschiedenis van het woord het artikel paparazzo in Cortelazzo/Zolli, al 

opgenomen in de eerste druk van 1985. 
94 Zie voor de Italiaanse autoterminologie Gian Luigi Beccaria (1997), Het is een boeiend verhaal, dat 

begint met de studiereis van Adriano Olivetti naar Amerika om bij Remington de Amerikaanse 

fabricagetechniek te leren.  
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in het Italiaans fonologisch niet relevant is.95 Ook de categorie van de Italiaanse 

semivokalen vormt een probleem: de semivokaal i in Bianca kan alleen weergegeven 

worden als de consonant /j/ (Bjanka) of als de vokaal /i/ (Bijanka).96  

De dalende tweeklanken van het Nederlands kunnen problemen opleveren; 

iedereen kan dat zelf toetsen door oudere Italianen te vragen hoe de beroemdste 

Nederlandse voetballer heette. Bij de medeklinkers treden er problemen op wanneer 

er geen automatische identificatie is tussen de fonemen van beide talen. Er zijn dan 

in principe drie mogelijkheden: 1) invoering van een leenfoneem, soms fonetisch 

identiek aan dat van de andere taal, soms ook fonetisch afwijkend: de on-Italiaanse 

/dz/ in Nederlandse woorden als pizza of piazza; 2) vervanging door een verwant 

foneem, bijvoorbeeld wanneer de occlusieve Italiaanse /g/ wordt tot de Nederlandse 

fricatief (); 3) eenvoudige weglating van het storende foneem: dat is de oplossing 

voor de ‘h’ in het Italiaans (Holland  Olanda). 

De fonetische realisatie van een foneem kan van taal tot taal verschillen. Over 

het algemeen zal in het leenwoord de fonetische realisatie in de ontvangende taal de 

normale zijn. In namen als Dante of Elba wirdt de ‘dikke’ Nederlandse /n/ of /l/ 

uitgesproken; wie dat niet doet klinkt aanstellerig. Een naam als Marco, waarin de 

Italiaanse /o/ correspondeert met het Nederlandse foneem /o:/ zal in het West-

Nederlands uitgesproken worden als Markoouw, in Twente als Markoo (met lange 

gesloten oo). De eerste vokaal van uno in Fiat Uno heeft de korte uitspraak van de 

Nederlandse oe, overeenkomstig de Nederlandse fonetische regels voor de gesloten 

lange klinker; voor de Duce ben ik daar minder zeker van (is die u gelijk aan de ou 

van douche, of langer?). 

De typische Italiaanse lettergreep wordt gevormd door de combinatie CV: 

consonant gevolgd door vokaal. Vergelijk Ro-ma, Na-po-li, Ve-ro-na, To-ri-no. De 

typische Nederlandse lettergreep kan weergegeven worden door de formule CVC. 

Vgl. Hil-ver-sum, Rot-ter-dam. 

In het Italiaans kan de lettergreep als volgt van het basispatroon afwijken: 

1) In de aanzet zijn clusters mogelijk die voldoen aan de volgende voorwaarden: 

a) Het eerste lid is een occlusief of fricatief, het tweede lid is een /l/ of /r/; 

      b) De medeklinker of het cluster van medeklinkers wordt voorafgegaan door een /s/ 

(die wat stem betreft wordt geassimileerd met de volgende medeklinker); 

2) De kern bevat een klinker, al of niet gecombineerd met een semi-vokaal; 

3) De rest van het rijm bevat een liquida (m, n, l of r), of wordt met de aanzet van de 

volgende lettergreep combineerd tot een dubbele medeklinker.97 
                                                 
95 Mijn vroegere chef, de Groningse lector Ernesto Peternolli, sprak ooit op een Dante-college de 

legendarische woorden ‘God is de vaat die alles inbegrijpt’ (Dio è il vaso che comprende tutto).  
96 Ditzelfde geldt voor het Duits; Rovere (2006) geeft in zijn behandeling van Piazza aan dat het woord 

in het Duits drielettergrepig is.  
97 Fonologisch kan dit weergegeven worden als een nul-medeklinker, die zijn inhoud ontleent aan de 

volgende medeklinker. 
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In het Nederlands zijn de clustermogelijkheden veel groter; bovendien is de 

enkele consonant statistisch niet dominant; misschien moeten we CVC wel lezen als 

CnVCn, waarin n kan variëren van nul tot drie. Zie: 

  
 Apeldoorn (C0VC0-C1VC1-C1VC2) 

 Amsterdam (C0VC1-C2VC1-C1VC1) 

 Maastricht (C1VC1-C2VC2) 

 Amersfoort (C0VC0-C1VC2-C1VC2). 

 

In het moderne Italiaans worden leenwoorden geaccepteerd die op een medeklinker 

eindigen. De oudste voorbeelden van dit type zijn bar en sport. In ouder Italiaans, 

evenals in vele dialecten, moet ieder Italiaans woord op een klinker eindigen; hierbij 

wordt een lettergreep toegevoegd en de oorspronkelijke slotmedeklinker wordt 

verdubbeld (dat wil zeggen dat hij tegelijkertijd tot twee lettergrepen gaat behoren). 

Hierbij verandert een Engels woord als job in veel immigrantenvariëteiten in giobba. 

Ook zestiende-eeuwse woorden als dicco, potto en poldro (zie Lodovico Guicciardini) 

kunnen op deze wijze verklaard worden. Er is veel literatuur over de fonologie van 

het Italiaans en het Nederlands, in de meest uiteenlopende theoriëen, waarop ik hier 

niet inga. Ook over leenwoordfonologie is veel geschreven, met verschillende talen 

als voorbeeldmateriaal; dit materiaal is erg verspreid in allerlei locale tijdschriften, 

maar met de Bibliographie Linguistique is veel daarvan op te sporen. Een indruk van 

de problematiek ten aanzien van Engels en Italiaans is te vinden in Repetti (1993). In 

Repetti (2006) wordt speciaal ingegaan op de verschillen tussen het officiële Italiaans 

en het immigranten-Italiaans in Canada en de Verenigde Staten. Het artikel geeft ook 

regels voor de morfologische aanpassing. 

 

Datering 

Er zijn verschillende methoden om neologismen, en dus ook leenwoorden, te 

dateren. Het punt is aan de orde gesteld door Alinei in verschillende artikelen.98 

Hierin noemt hij vier hoofddateringsmethoden, plus nog twee, die hij als secundair 

ziet. Het zijn: 

1) De schriftelijke attestatie van een woord, die in de regel neergelegd wordt in de 

woordenboeken en die, als het goed is, regelmatig verbeterd wordt. 

2) De relatieve chronologie van fonetische veranderingen. De gedachte is dat als er 

een periode p bestaat waarin een bepaalde klankontwikkeling a  b heeft plaats-
                                                 
98 Nu ook in zijn volumineuze monografie L'origine delle parole, die ik nog niet gelezen heb (een 

inhoudsopgave staat op de website van uitgever Aracne). Het boek wordt ongetwijfeld een verplicht 

standaardwerk voor de toekomstige etymologie, maar ook voor de leenwoordenstudie. In hoofdstuk 

10 heb ik het een en ander van dit boek samengevat, maar de 70 pagina’s van Alinei’s hoofdstuk 10. 

‘archeologia etimologica: la datazione delle parole’ moeten nog grondig geanalyseerd worden 

alvorens ik kan zeggen of ze het beeld veranderen. Ik kom hierop terug in hoofdstuk 21 van mijn 

Woordstudies II. 
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gehad, leenwoorden die de vorm a vertonen in een eerdere periode dan p zijn 

ontleend.  

3) Etymologische overwegingen. Alinei heeft deze methode meermalen gebruikt in 

samenhang met betekenisvergelijkingen; zo in zijn artikel over de naaf van het wiel 

(Alinei 1974/1984): talen waarin een verband bestaat tussen het woord voor de naaf 

van het wiel en de navel van het menselijk lichaam behoren tot een oudere magisch-

culturele sfeer dan talen waarin het begrip ‘naaf’ uitgedrukt wordt door het 

plaatselijke woord voor ‘hoofd’. 

4) Lexicale zelfdatering, dat wil zeggen het verband dat gelegd kan worden met 

historisch vaststaande feiten. Voorbeeld: dat het woord ‘slaaf’ samenhangt met de 

volksnaam Slaaf heeft te maken met de uitspraken van paus Gregorius V omstreeks 

600 dat gedoopten niet als slaaf verhandeld mochten worden, met als gevolg dat de 

handel zich richtte op de heidense Slavische volkeren, die in Venetië verkocht 

werden. 

5) Persoonlijke herinneringen, als ze sterk en precies genoeg zijn. 

6) Negatieve informatie. 

Al deze dateringswijzen kunnen elkaar versterken. Alinei gebruikte ze voor taal-

historische feiten in het algemeen, maar je kunt ze ook toepassen op ontleningspro-

cessen. 

Traditioneel geldt de schriftelijke attestatie als alleenzaligmakend. Zo is van 

mijn complexe verhaal over het woord barak, dat verschillende dateringsmethoden 

combineerde (zie hoofdstuk 14 van deze bundel, De Boer 2004a), in het EWN alleen 

het jaartal 1609 overgebleven, vanwege een document dat in dat jaar in Den Bosch 

over barakken als stenen soldatenverblijven sprak. Er zijn allerlei problemen met 

deze attestaties, die dan ook een groot deel van het handwerk van de etymologen 

uitmaken. Bijvoorbeeld de beschikbaarheid van documenten. Dialectonderzoek heeft 

een kortere schriftelijke historie dan standaardtalen, hoewel dialecten vaak via de 

andere dateringsmethoden gegevens opleveren die voor de historie van het woord 

van belang zijn,. Datzelfde geldt voor bevolkingsgroepen die niet schrijven. Soms 

vind je gegevens via het Latijn, bijvoorbeeld de oudste attestatie van het Germaanse 

wad, via het vadus van Tacitus (zie Van der Sijs 2001, p.100) of de datering van de 

voorloper van frontiera in Spanje via de voorbeelden uit het Middellatijns woorden-

boek van Ducange (De Boer, hoofdstuk 20 van Woordstudies II). Een ander probleem 

is of de attestatie duidelijk genoeg is om het voorkomen van een bepaalde betekenis 

te bewijzen: welke vrucht wordt er precies bedoeld met de verschillende pomodori of 

paradisi uit de Europese documenten, wat voor vissen zijn de occasionele voorlopers 

van ansjovis; wat zijn precies de gezagsverhoudingen voor iemand die voor iemand 

anders ‘stad houdt'. En tenslotte, hoe betrouwbaar is eigenlijk degene die een woord 

opgetekend heeft. 

De relatieve chronologie is bij ontleningen zeer belangrijk en betreft niet alleen 

ontwikkelingen in de standaardtalen, maar ook de correspondenties tussen talen 
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indien een woord een lange reis gemaakt heeft. Wat Francescato zegt over een Franse 

of Duitse tussentaal, berust naast de dateringen op de vorm die het ontleende woord 

op het moment van overname in het Frans of Duits moest aannemen. 

De etymologische overwegingen hebben te maken met de motivatie, zowel bij 

woordafleidingen, als bij het ontstaan van een nieuwe betekenis, bijvoorbeeld door 

metaforen. De oorsprong van het woord basis kan alleen maar het Grieks zijn, omdat 

basis = stap alleen daar afgeleid kan worden van een woord dat ‘stappen’ betekent. 

De nieuwe Belgische betekenis ‘loods’ voor barak heb ik gedateerd op ‘na 1830’, 

omdat de verspreiding bij de Belgisch-Nederlandse grens ophoudt. 

Zelfdatering via historische feiten kan veel informatie opleveren. De datum van 

de oprichting van de Amsterdamse Wissel-bank en de centrale positie van 

Amsterdam in de toenmalige Europese contekst is van cruciale betekenis om aan te 

tonen dat giro een rechtstreeks leenwoord is. Mijn artikel over basis en zijn 

verschillende betekenissen is practisch helemaal gebaseerd op externe gebeurte-

nissen. De rapporti di forza tussen de landen zijn ook historische feiten, evenals de 

technische ontwikkelingen in de diverse vaktalen. 

Voor de persoonlijke herinneringen verwijs ik naar mijn verhaal over kitten. 

Hierbij horen de herinneringen van informanten, of zelfs historisch opgetekende 

herinneringen, zoals in het verslag van het proces wegens het mislukken van de 

expeditie van Alva, waarin een getuige het Beleg van Haarlem (1573) ophaalt. Deze 

dateringsmethode vereist wel een goed verhaal, om valse herinneringen uit te sluiten 

(zie mijn noot 38 over vlinderoni). 

Negatieve informatie heeft Alinei gebruikt voor het ontbreken van de groet ciao 

in de vooroorlogse woordenboeken. Ik heb geprobeerd dit argument onderuit te 

halen in mijn artikel (zie hoofdstuk 12 van deze bundel, De Boer 1999a), maar de 

constatering dat een woord niet optreedt op die plaats waar je het zou verwachten 

heeft toch een zekere waarde; ik heb dit argument gebruikt voor de late datering van 

de baracca voor toneelspelers.  

 

De leenweg 

De leenweg is het pad waarlangs een leenwoord zich verbreidt vanaf het 

ontstaan tot de ontvangende taal die wij bestuderen. Ik heb de term over-

genomen van Van der Sijs, die hem waarschijnlijk ingevoerd heeft. Ik werk drie 

voorbeelden uit de literatuur uit: ansjovis, ambasciata/ambasciatore en pizza. 

 

Naar aanleiding van ansjovis (Wanderwörter) 

Nicoline van der Sijs 1998 maakt (in haar Nawoord op blz. 191) de volgende opmer-

kingen: 
 

Een totale leengeschiedenis kan via meerdere talen gaan. Neem ansjovis. Schematisch is 

de leengeschiedenis: 
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Grieks aphuè 'maaltje van gevarieerde gebakken visjes' is door het vulgair Latijn 

geleend als aphya 'ansjovis': dit heeft zich ontwikkeld tot Genuees anciöa; dit is door het 

Spaans geleend als anchoa; dit is door het Nederlands geleend als ansjovis; dit is door 

het Duits geleend als Anschovis, door het Russisch als ančous en door het Fries als 

ansjofisk. 

[...] 

Per taal valt er natuurlijk veel meer over ansjovis [...] te vertellen: over de vormveran-

deringen (hoe komen we van vulgair Latijn aphya tot Genuees anciöa?), over de 

betekenisveranderingen (van 'maaltje gebakken vissen' tot 'ansjovis'), over het gebruik 

enzovoorts. Logischerwijs wordt in iedere taal het 'eigen' stukje het uitgebreidst 

behandeld, en worden de (klank- en betekenis)ontwikkelingen van een woord in de 

brontaal alleen bekeken voorzover ze bij het lenen een rol gespeeld hebben. Dus een 

studie die uitgaat van het Nederlands, zou de meeste aandacht moeten schenken aan 

de overgang van Spaans anchoa naar Nederlands ansjovis, de tijd waarin dat gebeurd is, 

de klankverandering in -vis, en de lotgevallen van het woord na de ontlening. Daaren-

tegen zou een Spaanse studie de nadruk moeten leggen op de overname van het 

Genuese woord door het Spaans, een Italiaanse studie op de overgang van het vulgair 

Latijnse woord naar het Genuees, enzovoorts. Wanneer je dan al die studies naast 

elkaar legt, krijg je de complete leengeschiedenis. 

Een paar bouwsteentjes voor deze complete geschiedenis: 

1) Een eerste stap is het verifiëren van de gevonden informatie. De bron van dit 

verhaal is ongetwijfeld Corominas, Breve Diccionario Etimológico de la Lengua 

Castellana, waarin we dezelfde spelling van anchöa met Umlaut tegenkomen. 

Kennelijk is er geen Italiaanse bron geconsulteerd. Cortelazzo-Zolli geeft anciœa voor 

het Genuees: de LEI verschillende vormen van het type anciœa of ancióa , maar geen 

enkele met de klank ö.99 

2) Bij de overgang van Spaans naar Nederlands moeten er twee dingen uitgelegd 

worden: de aanwezigheid van de s, en de volksetymologische herinterpretatie van 

het laatste gedeelte als vis. Ten aanzien van het eerste probleem lijkt het me voor de 

hand te liggen uit te gaan van een Spaanse meervoudsvorm (anchoas), ook al omdat 

het hier kleine visjes betreft die in grote hoeveelheid gevangen worden.100 

3) Fabio Foresti, die het artikel *apiua van de LEI heeft geredigeerd,101 begint met de 

opmerking dat de oorsprong van de Romaanse vormen niet geheel duidelijk is. Maar 

ook hij gaat uit van het Griekse woord aphuè 'piepkleine visjes', voorts vermeldt hij 
                                                 
99

 De symbolen ö en œ staan respectievelijk voor de half-gesloten en de half-open geronde voorklinker. 
100 Wie heeft eigenlijk bedacht dat Spaans de tussenschakel is? Het Catalaans heeft anxova, meervoud 

anxoves, dat om drie fonologische redenen beter geschikt is als bron van ansjovis: de x, een palatale 

fricatief in plaats van een affricaat, de hiaatvermijdende v en de klinker e in plaats van a. Het enige wat 

het Catalaanse woord nog nodig heeft is de volksetymologie die –ves in vis verandert. En als de 

ansjovis een Middellandse-zeevis is, ligt Barcelona meer voor de hand dan La Coruña. 
101  De LEI (Lessico etimologico Italiano) is een enorm project waarin alle dialectvormen van alle Italiaan-

se woorden in systematische artikelen zijn opgenomen. Wij verkeren in de gelukkige omstandigheid 

dat de letter a al af is (de lemma's van de LEI zijn de geattesteerde of gereconstrueerde Latijnse 

woorden). 
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dat de Latijnse natuurwetenschapper Plinius de vorm APUA had, en merkt hij op 

dat de Romaanse vormen een niet geattesteerde vorm *apiua102 veronderstellen. 

4) Migliorini wijst er in zijn Storia della lingua italiana op dat veel namen van vissen 

een Griekse oorsprong hebben. Het betreft hier een specifiek semantisch veld, waarin 

de contacten van de vissers langs de zeeweg van beslissende betekenis zijn.103 

5) In Italië zijn er volgens de LEI verschillende families afleidingen van *apiua. De 

twee belangrijkste variabelen zijn de aanwezigheid van n in de Noordoostelijke 

dialecten,104 en de afwisseling tussen o (die etymologisch correct is aangezien de 

Latijnse u kort was) en een u, bijvoorbeeld in het Toscaans, die gebaseerd is op een 

hier incorrecte afwisseling tussen een Genuese o en een Toscaanse u.105 Zo kan de 

Italiaanse vorm acciuga verklaard worden (deze wordt door Van der Sijs niet gege-

ven, omdat hij in haar verhaal geen rol speelt). De ontwikkeling pi → cci is typisch 

Genuees, hetgeen het vermoeden versterkt dat het Florentijns het woord aan het 

Genuees heeft ontleend. 

6) We zouden ook de betekenis van het Griekse origineel moeten verifiëren, waar-

voor hier al twee varianten gepresenteerd worden. We zouden moeten nagaan of de 

vorm gemotiveerd is (a + nog iets) en of de passage(s) waar de vorm voorkomt 

voldoende duidelijk is (zijn) om uit te sluiten dat het om een specifieke vis gaat. De 

LEI zegt verder dat in Zuid-Italië ook andere vissen de naam acciughe (of een locale 

variant van het woord) dragen, zo zou in Napels angiò een vis uit de familie der 

haaien zijn. Voor een kloppend verhaal heeft men speciale zoölogische kennis nodig 

en moet men op de hoogte zijn van de naamgevingsprocedures die op dat terrein in 

zwang zijn. 

7) Met betrekking tot de 'lotgevallen van het woord na de ontlening' kan ik als 

curiositeit de volgende uitdrukkingen noemen: acciuga dei libri (boekewurm in de 

letterlijke zin van het woord), quella persona è un'acciuga = erg mager en dun, senza 

capo come un'acciuga = hersenloos, erg dom, valer men che un'acciuga = heel weinig 

waard zijn en stare stretti come le acciughe 'als haringen in een ton zitten'. Dat het 

Nederlands geen overeenkomstige uitdrukkingen heeft houdt ongetwijfeld verband 

met het feit dat de ansjovis de typische Middellandse-zeevis is, waarvan de betekenis 

in dat gebied overeenkomt met die van de haring in het Noordzeegebied. 

 

 

 
                                                 
102 Deze gereconstrueerde vorm legt hij niet uit. Maar het is niet zo vreemd dat een Griekse upsilon in 

een taal die de geronde voorklinkers niet kent uitgesproken wordt als /iu/: hetzelfde gebeurt in 

bepaalde streken van Italië met de u van Franse woorden. 
103 Hetzelfde geldt voor de namen van de Nederlandse vissen in het Noordzeegebied (zie Van der Sijs, 

1998, p. 24). 

104 Voor deze n wordt geen verklaring gegeven. 
105 Deze afwisseling zou correct zijn indien de Latijnse u lang was geweest. 
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De etymologie van ambasciatore 

Een van de internationale woorden van Italiaanse oorsprong is ambasciata (en 

ambasciatore), bestudeerd in Alinei 1963. Dit woord wordt sinds jaar en dag door de 

romanisten in verband gebracht met een Keltisch ambactus, verwant aan Nederlands 

ambt, een etymologie die van woordenboek tot woordenboek overgeschreven wordt. 

Alinei toont eerst aan dat dit voorstel absurd is omdat de cruciale tussenstadia 

ontbreken, de fonologische ontwikkeling niet klopt en het betekenisverband er met 

de haren bijgesleept is. In plaats daarvan gaat hij uit van een Abruzzees ambasciare, 

met een combinatie van argumenten: de densità semantica (dit is de streek waar het 

woord de meeste betekenissen heeft), de culturele link met de transhumantie, de 

jaarlijkse tocht van de kudden van de bergen naar de vlakte onder begeleiding van 

een ambasciadore, een van de belangrijkste aspecten van het leven van de herders uit 

dat gebied, de transparantie van de motivatie in+basso 'naar beneden', samen met de 

fonologische correspondenties tussen Latijn en Oskisch, die met voorbeelden worden 

toegelicht. In de vroege Middeleeuwen krijgt het woord door een metaforische 

ontwikkeling de betekenis van 'dienstreis', uiteraard met paarden of muilezels, 

uitgaande van een klooster. In de tijd van Karel de Grote gaat dit idee van 'dienstreis' 

zich specialiseren in politieke zin: het wordt de reis van boodschappers van de 

pauselijke curia naar de keizerlijke kanselarij. Op dat moment splitst zich deze 

politieke betekenis af van de oorspronkelijke betekenis en wordt ze als inter-

nationalisme verspreid overal waar het keizerlijke hof zijn invloed doet gelden.  

Dit artikel is een vroeg voorbeeld van Alinei's etymologiseren, waarbij 

anthropologische kennis, vertrouwen in de regelmaat van de fonologische ontwik-

keling, precisie in de aangenomen semantische relaties en voorbeeldige documen-

tatie samengaan. Men zou verwachten dat aanhangers van de traditionele etymo-

logie hun best doen om het artikel gedetailleerd te weerleggen. Dat is niet het geval: 

de commentaar van Morlicchio, Haubrichs en Pfister in de LEI (Germanismi – 

fascicolo 1º (vol. I), a cura di Elda Morlicchio, Wiesbaden, Reichert, 2000, p.60) 

beperkt zich tot de lapidaire zin: La tesi di Alinei, che vuole risalire all'osco umbro, non 

considera il peso della documentazione del lat. mediev. merovingio e carolingio che parla in 

favore di un'origine germanica. 'De stelling van Alinei, die wil teruggaan tot het Osko-

Umbrisch, houdt geen rekening met het gewicht van de documentatie van het 

Middeleeuws Latijn uit de Merovingische en Karolingische tijd die pleit voor een 

Germaanse oorsprong'. Wat dat peso della documentazione precies moet bewijzen en 

hoe dat betoog in zijn werk gaat wordt niet toegelicht. Er zijn slechtere manieren om 

zich in de leenwoordtheorie in te lezen denkbaar dan een uitvoerige lectuur van 

Alinei's artikel en van het negeren daarvan in de LEI.106 

 
                                                 
106 Pfister is in Alinei 2009 dan ook de voornaamste boosdoener in de polemiek tegen de traditionele 

etymologie.  
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De lange leenweg van pizza107 

Het woord pizza behoort tot de woorden waarvan de oorsprong betwist wordt. De 

gangbare theorie is dat de Longobarden het woord op hun verovertocht door Italië 

hebben meegenomen. De meest productieve van de Utrechtse oudhoogleraren 

echter, Mario Alinei, laat geen spaan van deze theorie heel. Hij had het onderwerp al 

eens eerder behandeld, maar in aflevering 2007/1 van zijn tijdschrift Quaderni di 

semantica geeft hij, in samenwerking met de oriëntalist Ephraim Nissan, een 

uitgebreide woordgeschiedenis, die leest als een model van een etymologische 

verklaring. Niet alleen vanwege de culturele interesse, maar ook om de werkwijze, 

wil ik dit betoog hier graag samenvatten.  

De Germaanse theorie gaat tegen iedere logica in: zouden die invallers met 

pizza-ovens over de Alpen getrokken zijn? Het eerste begin van het betoog is daarom 

negatief, om het terrein vrij te maken van de onzin die vaak in etymologische 

verhalen te berde gebracht wordt. Traditioneel wordt de etymologie helaas vaak 

geteisterd door: 1) een Germaanse of ‚indogermaanse‛ ideologie: alle cultuur 

veronderstelt een Herrenvolk; 2) etymologie als een puzzelspelletje met vormen, waar 

dan iedere betekenis met de haren bijgesleept kan worden; 3) weinig eerbied voor 

geografische feiten; 4) onvoldoende documentatie. En als men het helemaal niet meer 

weet, komt er altijd een verzonnen voor-indoeuropees volk aan te pas. 

Maar etymologie is een serieus vak, dat alleen maar goed kan worden beoefend 

als men rekening houdt met bewezen etnologische en culturele achtergronden, een 

duidelijke en plausibele betekenisontwikkeling en klankontwikkelingen die zich ook 

in andere situaties laten aantonen. Bovendien moet de documentatie zo uitvoerig zijn 

dat duidelijk wordt waar het woord in kwestie het eerst gebezigd is. 

Als we buiten de grenzen van Italië kijken, dan zien we dat er in de hele Balkan 

een woord pita voorkomt, dat een plat brood aanduidt, al of niet gevuld met vlees en 

groenten. Dit geeft ons de suggestie dat we pizza-pita als één complex moeten 

beschouwen. De geografie uitbreidend zien we dat pita nog veel verder verbreid is en 

dat het centrum ligt in de Levant: Syrië, Jordanië, Palestina. In Italië hebben we pitta 

in het uiterste Zuiden, pizza in het Midden en pinza in de buurt van Rimini, 

hoofdzakelijk aan de Adriatische kust; in het Westen niet veel verder dan Napels 

(hogerop hebben we focacce en schiacciate) en het woord ontbreekt op de eilanden. 

Ruwweg dus het gebied van het vroegere Byzantijnse Rijk, waar de Longobarden 

juist niet kwamen.  

De documentatie leert ons dat het woord in Europa pas in het tweede 

millennium echt goed doordringt (eerste Latijnse attestatie in 997 in Gaeta). Het is 

vóór die tijd ook niet in het Grieks gevonden. Wat was de wereldtaal in de Levant 

vóór de Grieken? Vanaf de zevende eeuw voor Christus was dat het Aramees, de taal 

waarin ook een groot deel van de Bijbel geschreven is. 
                                                 
107 Deze paragraaf is eerder verschenen als Apostrofo nr 21 in de Notiziario van de Dante Alighieri 

Utrecht (2008-1, autunno), verzonden op 6 november 2007. 
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Platte koeken werden ook meer naar het Oosten gegeten, tot in India toe, maar 

daar werden er andere woorden voor gebruikt. Pitta, met dubbele t, is de oude 

Aramese vorm, met een typisch consonantisme p-t-t dat ook in andere Semitische 

talen voorkomt; het heeft altijd iets met brood te maken. (Er is een uitvoerige 

vergelijking met het Bijbelse Hebreeuws, die ik hier niet zal uitwerken, bij gebrek aan 

directe kennis van die taal).  

De haard, als men mij deze woordspeling toestaat, is nu gevonden: een 

Aramees sprekende Levant, waar het woord in eerste instantie naar het brood 

verwijst, niet naar de vulling. Woord en zaak zijn blijven bestaan in de latere 

cultuurtalen, het Grieks van het Byzantijnse Rijk, en het Arabisch, waar het duidelijk 

een leenwoord is, want het Arabisch kent vanouds geen p, alleen maar een f. 

Komen we verder van het centrum af, dan kunnen klank en betekenis 

geleidelijk veranderen. Sommige talen, die geen dubbele medeklinkers kennen, 

vereenvoudigen de dubbele t tot een enkele, zoals in de hele Balkan gebeurt. Italië 

houdt een dubbele t in het extreme Zuiden, terwijl pizza te verklaren is als een 

bijvoeglijk naamwoord pittea (dus iets koekachtigs). In het Noorden kan daar een n 

bijkomen (wij zagen dat hierboven in de acciuga, die via Genua tot ansjovis wordt). De 

betekenisontwikkeling vinden we in de gevarieerde vullingen, bijvoorbeeld in 

Turkije en de Balkan. Hoe noordelijker men komt, hoe meer de vulling verandert: in 

Kroatië en Hongarije ook fruit en zoetigheid. In de Balkan wordt deze vulling in het 

brood gevouwen, in Napels ligt hij er bovenop. 

En zo zijn we weer thuis. In de conclusie geeft Alinei nog een weids vergezicht, 

met Mesopotamië als centrum van de landbouw en de bijbehorende culturele 

producten. Dat is nòg een schop tegen het indogermanendom, en bovendien 

momenteel nog sterk omstreden. Maar spannend is het wel.  

 

Naar een integratie: het geval pompelmoes/pompelmo 

Volgens Arcamone is pompelmo een neerlandisme in het Italiaans. Ik zal hier deze 

claim bespreken in een kader dat verschillende aspecten van de leenwoordtheorie 

integreert. Als alle leenwoordartikelen is deze paragraaf slechts voorlopig en moet de 

beschrijving aangevuld worden door voortgezet onderzoek. 

Een leenweg kan opgesplitst worden in een groot aantal momenten, die elk hun 

eigen beschrijvingswijze hebben en een eigen theorie vereisen. Dit zijn: ontstaan van 

een nieuw concept, een naamgeving volgens een bepaald iconymisch principe,108 

aanpassing van de vorm (fonologisch en morfologisch) in de verschillende tussen-

talen, verandering in de semantiek, voortleven of verdwijnen van het woord in kwes-

tie. Als we dit toepassen op pompelmoes/pompelmo levert dit de volgende resultaten 

op. Het culturele moment waarin het woord is ontstaan is het tijdvak van de 

ontdekkingsreizen, waarin de ontdekkers zich een beeld moeten maken van de 
                                                 
108 Iconymie is de term die Alinei gecreëerd heeft voor de studie van de semantische motivatie van een 

woord. 
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nieuwe objecten, in dit geval de Citrus maxima109 in Indonesië. De naamgeving vindt 

plaats in de lingua franca op Portugese basis (of misschien wel in het officiële 

Portugees) en veronderstelt een vorm pomo-limões. Deze veronderstelde  vorm is 

gebaseerd op het iconymische type vrucht + vruchtgeslacht, syntactisch ingebed in 

de structuur [X]N + [Y]N<plu>, waarbij X = het hyperoniem vrucht en Y de geslachts-

naam Citrus, tevens gebruikt als soortnaam voor de Citrus maxima.110 In de 

botanische hiërarchie zijn er acht niveau's tussen vrucht en vruchtgeslacht; taal-

kundig is de diepte geringer. Op het niveau van de soorten staat de nieuwe soort 

pomolimões op het zelfde niveau als andere soorten zoals limão en laranja (citroen en 

sinaasappel); dat is het zogenaamde basisniveau van de algemene taal. 

Voordat dit type overgenomen wordt is het een samenstelling: een woord 

gevormd door twee woorden ([W1-1 + W2 -1]W0), waarbij de superscripten 0 en -1 

aangeven dat de W's zich respectievelijk op het woordniveau en het stamniveau 

bevinden. De ritmische structuur is als volgt (waarbij  voor lettergreep staat):  

      W0 
 

     W1-1  W2 -1 

 

                           

 

        po              mo   li           mões 

                (mão) 

 

In een samenstelling heeft ieder samenstellend woord een eigen accent, hier respec-

tievelijk op de eerste en de laatste lettergreep. Bij de overname verliest de samen-

stelling zijn transparantie; de lettergrepen komen onmiddellijk onder W0 te staan en 

het woord krijgt slechts één accent, dat varieert volgens de accentregels van de 

bewuste taal. Als gevolg verdwijnt de tweede lettergreep; de /m/ verplaatst zich naar 

de eerste lettergreep (/pom-li-mus/); hierna kunnen drie regels optreden: p-insertie, 

verzwakking van de /i/ tot /ә/ en metathesis (omzetting binnen de lettergreep van 
                                                 
109 Citrus Maxima is de wetenschappelijke naam van deze vrucht. Wetenschappelijke namen zijn 

volgens Alinei (2009, pp. 464-465) een vorm van scientific relexification; zijn voorbeeld is hand-axe or 

bifacial voor een soort bijl die in het Stenen Tijdperk ongetwijfeld anders geheten heeft. 
110 In de botanische taxonomie is eigenlijk de boom het te determineren object. Deze, in het Frans de 

pamplemoussier, hoort tot het rijk Plantae (vrucht bevindt zich dus op dat niveau van abstractie), de 

citrusvrucht tot het geslacht Citrus, de pompelmoes is een van de soorten van dat geslacht. De 

soortnamen zijn de normale eenheden uit de algemene taal, maar waar die ontbreken kunnen ze 

aangevuld worden met namen van één niveau hoger (net als bijvoorbeeld container voor objecten die 

geen kist of doos genoemd kunnen worden. Zie hoofdstuk 2 van deze bundel). 

Ook citrusvrucht is iconymisch van het type vrucht + vruchtgeslacht, maar dan syntactisch 

geordend als Y + X.  
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/plә/ naar /pәl/, verder wordt de spelling õe gelezen als /u/ volgens de Nederlandse 

spellingsregels.  

Voor het reconstrueren van de leenweg hebben we de volgende soorten infor-

matie: 

1. Plaats van oorsprong van de vrucht (Oost-Indië); 

2. Sociolinguïstische contekst van de beginsituatie: een Portugese lingua franca die 

voorafgaat aan de komst van de Nederlanders, en daardoor de datering bepaalt. 

Het is waarschijnlijk dat de naamgeving plaatsvindt aan het begin van de Portu-

gese contacten, dus enkele jaren na Vasco da Gama (1498); de Nederlandse 

contacten dateren van een eeuw later; 

3. De politieke situatie in de 17e eeuw is dat het Nederlands fungeert als door-

gangstaal naar Europa; 

4. De eerste attestaties: voor het Nederlands 1648, voor het Frans 1665. De Franse 

attestaties laten alle fonologische tussenstadia zien; 

5. De fonologische ontwikkeling, zoals hierboven aangegeven. 

Dan verandert de relatie tussen woord en concept, doordat er een nieuwe variëteit 

gecreëerd wordt (de grapefruit, alias Citrus paradisi in de 18e eeuw). De taalkundige 

ontwikkeling verloopt verschillend per taal: het woord kan de oude betekenis hou-

den (Nederlands pompelmoes) of op de nieuwe betekenis overgaan (Frans pample-

mousse en Italiaans pompelmo).  

De Italiaanse vorm pompelmo is alleen te verklaren als back-formation (Rück-

bildung, retroformazione) vanuit het meervoud. Alleen een Engelse tussenfase (pompel-

moes  pompelmo, analoog met tomatoes  tomato) voldoet aan de voorwaarde.111 Het 

fonologische, orthografische en morfologische complex veronderstelt dus een leen-

weg Nederlands  Engels  Italiaans.  

De behandeling van pompelmoes in het EWN (deel III, pp. 572-573) wijkt hiervan 

in enkele opzichten af. Het artikel begint met het opruimen van eerdere suggesties, 

met name de veronderstelde Indische herkomst van het woord. Maar het behoudt 

een ander verhaal, namelijk een veronderstelde verklaring van het eerste lid pompel 

door middel van andere woorden met dat element; deze verklaring is volkomen 

overbodig aangezien de fonologische verklaring volstaat.112 Dan komt een ken-

merkende zin: 'Het tweede lid zou het (nauwelijks geattesteerde) woord limoes 

kunnen zijn, ontleend aan het meervoud van Portugees limão 'citroen' en dus een 

variant van LIMOEN; een oudere vorm als *pompel-limoes is in het Nederlands echter 

nooit aangetroffen'. Deze zin veronderstelt dat dateringmethode 1 (attestatie) van de 
                                                 
111 Het Engels als bron voor latere woorden wordt ondersteund door de verbreiding van pomelo, over 

het algemeen verklaard als een variant van pompelmoes (pummelo via pommelmoes?), waarin de p-

insertie niet heeft plaatsgevonden. 
112 De rest van de verklaring veronderstelt een iconiem grote+moten, dat buitengewoon ongeloof-

waardig is als iconiem voor een vrucht (hebben we analoge gevallen?); we zitten hier nog in de oude 

fase van de etymologie waar anything goes. 
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methoden die ik in de paragraaf datering heb behandeld de enige acceptabele 

methode is en verwaarloost dateringsmethoden 2 tot en met 4 (de zelfdatering, de 

fonologische en de etymologische dateringsmethode), evenals kennis van de icony-

mie: zie de opmerkingen nauwelijks geattesteerd en nooit aangetroffen. Bovendien 

vertrouwt men zozeer op de volksetymologie van pompel dat verder alleen maar naar 

een verklaring van het tweede lid gezocht wordt (waarbij vrij geassocieerd wordt op 

de stam moes). 

Nader onderzoek is nodig op een paar punten. In de eerste plaats een totale 

inventaris van alle geattesteerde vormen plus hun data in alle Europese talen. 

Speciaal de Engelse namen zijn hierbij van belang. Ten tweede een precieze formu-

lering van alle veronderstelde fonologische ontwikkelingen. Ten derde een verge-

lijkend onderzoek naar de termen voor het hele veld van de citrusvruchten. Ten 

vierde meer informatie over de veredeling van de vruchten, met name over de 

veelgeciteerde captain Shaddock, die de Citrus maxima naar Barbados gebracht zou 

hebben en aldaar gekruist met de sinaasappel.113 Ten slotte is het hele verhaal 

uitermate Europe-centered; er bestond natuurlijk een naamgeving voor de komst der 

Portugezen en daarvan is nog wel het een en ander bewaard, als we afgaan op de 

namen die voor allerlei landen in Wikipedia worden vermeld. In het bijzonder 

zouden we willen weten of het iconiem dat aan pomo-limões ten grondslag ligt al 

eerder in een inheemse taal bestond (en of die taal een verschil maakte tussen enkel- 

en meervoud, wat van belang kan zijn voor de keuze voor een meervoud in het 

Portugees).  

 

Conclusie en suggesties 

In hoofdstuk 15, over het Italiaanse woord statolder had ik een lijst opgesteld van 

zaken die we over ieder leenproces moeten weten. Ik herhaal deze lijst hier als begin 

van een afsluitende discussie.  

1) De plaats en het moment waarop het woord is ontstaan en de aanleiding daartoe; 

2) De vaktaalsector en het kanaal van verspreiding; 

3) De relatie tussen de oorspronkelijke vorm en de vorm in de nieuwe taal, met de 

variabiliteit die inherent is aan elk lexicaal proces; 

4) De betekenis, dat wil zeggen de architectuur van de oorspronkelijke betekenissen 

en de vaststelling welk gedeelte van die betekenissen op reis gaat; 

5) De motivatie van het woord, eventuele veranderingen van motivatie en de 

mogelijkheid om de oorspronkelijke motivatie toch nog te herkennen; 

6) Vaststelling van het semantische veld waar het woord deel van uitmaakt en van de 

aanwezige alternatieven (onomasiologische informatie); 

7) De productiviteit van het woord; 
                                                 
113 Voor de conceptvorming is van belang wanneer de nieuwe variëteit voldoende geïnstitutio-

naliseerd is om een eigen naam te ontvangen. Die naam kan ook het eponiem shaddock zelf zijn, of zijn 

hypercorrectie shattuck. 
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8) De documentatie, gezien als een van de middelen om het te dateren, naast andere 

middelen die we nog moeten vaststellen. 

Dit programma was bedoeld voor losse woorden; voor een hele leenwoor-

denschat zal het enigszins aangepast moeten worden. Het veronderstelt wel dat we 

het accent leggen op het ontleningsproces in plaats van op de resultaten, die we in de 

woordenboeken en de daarvan afgeleide lijsten vinden. 

 

Ontstaan van het woord 

Voor alle woorden die in het Chronologisch woordenboek zijn opgenomen hebben we 

dateringen. Deze zijn in principe afgeleid van woordenboekkennis, die ten dele 

informatie bevat die woordenboekschrijvers uit lectuur en eigen waarneming hebben 

opgedaan. Deze informatie kan verfijnd worden door terug te gaan naar de bronnen. 

Dit is des te noodzakelijker naarmate de informatie kennelijke lacunes bevat, wat we 

vooral kunnen constateren op drie gebieden: grote discrepanties tussen de 

Nederlandse gegevens en die van de ons omringende landen, onverklaarbare 

clustering van dateringen, zoals de muziekwoorden in 1772, die geheel te wijten is 

aan de bron, namelijk een muziekencyclopedie, en informatie die in strijd is met de 

zelfdatering: bijvoorbeeld een datum uit de jaren negentig van een naam voor een 

verschijnsel dat in de jaren zestig plaats heeft gehad. Aangezien de aanleiding voor 

het ontlenen van een woord een cultureel feit is is het noodzakelijk de relatie tussen 

de betrokken woorden en de culturele situatie steeds voorop te stellen.114 

 

Vaktaal of niet 

Bij het woord statolder was het vaktaalkarakter evident; het ging om een politiek 

begrip. Aan de andere kant is de naam van een gezagsdrager relevant voor de hele 

bevolking. Er is dus vaktaal en vaktaal. Veel muziektermen, kunsttermen of militaire 

termen zijn hoofdzakelijk van belang voor de beoefenaren van die bewuste sector 

van activiteit. Maar een kern van woorden uit iedere vaktaal gaat iedereen aan. In de 

grote massa van de leenwoorden is het moeilijk te onderscheiden tussen vogeltjes die 

alleen aan bird watchers bekend zijn en vogels die op ieders bord te vinden zijn. We 

zullen dus criteria moeten ontwikkelen om zo’n onderscheid te maken. Frequentie in 

niet-vaktalige teksten zou een criterium kunnen zijn; als gevolg van de ontwikkeling 

van grote tekstcorpora zijn woordenboeken steeds meer in staat om een redelijk 

betrouwbare frequentieaanduiding te geven. In de TLF wordt voor ieder woord een 
                                                 
114 De Amerikaanse morfologe Rochelle Lieber heeft een theorie ontwikkeld volgens welke in ieder 

woord een soort objectieve betekenis aanwezig is, die voor alle gebruikers globaal gelijk is, en 

daarnaast cultuurgebonden elementen, die voor de meeste mensen verschillend zijn (want gebaseerd 

op persoonlijke ervaring). Voor morfologen is de 'objectieve' informatie het belangrijkst. Als we dit 

verschil aanhouden zou het best kunnen zijn dat voor leenwoordvorsers juist de cultuurgebonden 

elementen het belangrijkst zijn. Daarom heb ik in bepaalde gevallen, bijvoorbeeld bij de bespreking 

van cappuccino, op dat aspect de nadruk gelegd. Zie Lieber 2009 voor meer informatie.  
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absolute frequentie in het tekstcorpus gegeven, en het woordenboek van Tullio De 

Mauro kent ook grote gebruiksklassen. Zijn wij in Nederland al in staat om dit soort 

gegevens te leveren? Behalve frequentie is ook de soort betekenis van belang. Een 

Frans leenwoord als réussir 'slagen' (afgeleid van riuscire) is een centraal 

aspectwerkwoord en hoort daardoor qua betekenis tot de belangrijke leenwoorden. 

In het onderzoek zouden we aan de relatieve belangrijkheid meer aandacht kunnen 

schenken.115  

Kanalen van verspreiding bestaan uit de vakgebonden activiteit bij sectoren als 

de religie, het militaire circuit of beeldende kunst en muziek. Voor algemene 

woorden zijn de media belangrijk, dat wil zeggen in onze tijd vooral de televisie (en 

in toenemende mate internet).116 Voor ciao is het kanaal ongetwijfeld de film geweest. 

 

Variabiliteit 

Door de orientatie op de woordenboeken komt de variabiliteit een beetje in het 

gedrang. Woordenboeken werken met stabiele lemmata, zodat de indruk ontstaat 

dat de ene gestandaardiseerde vorm automatisch correspondeert met een gestan-

daardiseerde vorm in de andere taal. De werkelijkheid is anders, zoals op kleine 

schaal bleek uit de concurrentie tussen berlusconisatie en berlusconisering. Een data-

bestand dat werkt met casuals uit reisverhalen geeft wel de mogelijkheid om variatie 

te laten zien. Zo worden in Cartago 1990 alle varianten opgesomd die in het 

materiaal gevonden zijn. Het meest variabele voorbeeld (8 varianten) is dat van 

feluca, waarvan in het eerste citaat uit 1593 gezegd wordt: "They use to make this 

voyage to Genoa in little Barks called Fregata, and a lesse kind of boates called 

Feluca", maar die daarna nog de volgende varianten voorkomen: Phalucco, Felucco, 

Filuca, Faluca, Filouca, Felluca, Felucca. Als de vormen variabel zijn kunnen we fono-

logische ontwikkelingen toetsen.  

 

Betekenissen en deelbetekenissen 

Ik heb sporadisich melding gemaakt van het voorkomen van meer betekenissen bij 

leenwoorden. De achterliggende gedachte was dat over het algemeen slechts een 

deel van de betekenissen van een woord overgenomen wordt door andere talen. 

Maar de overgenomen betekenis kan zelf ook weer nieuwe betekenissen produceren. 

De creativiteit na de overname is een punt om nader te bestuderen, vooral in het licht 

van de vergeljking van talen. Mijn voorbeelden barak en basis laten zien dat hier 

vergelijkend onderzoek vruchtbaar kan zijn.  

 

Motivatie van de vorm 

Voor Alinei is de motivatie van een woord de manier om dit woord sneller 

bekendheid te geven. Wanneer de vorm van het woord enige eigenschappen van het 
                                                 
115 De keuze van onderwerpen in Geleend en uitgeleend getuigt al van aandacht voor dit aspect. 
116 Zie bijvoorbeeld uitdrukkingen als niks, niente, nada.  
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object weergeeft dan wordt het gemakkelijker onthouden dan wanneer het volkomen 

nieuw materiaal bevat. Het voorbeeld waarmee hij dit punt geïllustreerd heeft is het 

woord voor bril, een object dat ergens in de 13e eeuw uitgevonden is. De ver-

schillende talen hebben zeer verschillende namen voor het nieuwe object. Vergelijk 

occhiali, lunettes, spectacles, bril. Een bril is een maanvormig voorwerp van (oor-

spronkelijk) beryllum, dat je voor je ogen zet om te kunnen kijken. Elk van de 

kenmerken van deze definitie is terug te vinden in één van de woorden, maar geen 

heeft ze allemaal. Dat is niet nodig om het woord te onthouden; enkele kenmerken 

volstaan.  

In het geval van leenwoorden ontstaat het woord vaak op een speciale plaats 

om van daar uit de wereld te veroveren (zie Haarlem 1573 voor barak of Middelburg 

1608 voor verrekijker). In de oorspronkelijke taal is een (soms rudimentaire) motivatie 

aanwezig. Wordt de vorm overgenomen, dan verdwijnt deze motivatie; wordt er een 

leenvertaling gebruikt, dan blijft de oorspronkelijke motivatie behouden. Ook is het 

mogelijk dat er een nieuwe motivatie gevormd wordt. De woorden voor computer 

illustreren deze mogelijkheden. In het Engels was een motivatie aanwezig: het 

apparaat dat kan rekenen. Dat het ook andere dingen doet is niet relevant: het 

rekenelement was voldoende om het woord bekend te maken; wanneer het voor-

werp algemeen bekend is geworden heeft het woord geen motivatie meer nodig. Het 

Nederlands neemt, evenals het Italiaans, het Engelse woord over en verliest daar-

door de motivatie;117 het Duits heeft met Rechner een leenvertaling, die de motivatie 

overneemt; het Frans kiest een woord dat een eigen motivatie heeft, namelijk 

ordinateur; dat past in een culturele omgeving waarin Frankrijk zich afzet tegen 

Amerika. De motivatie is: een instrument waarmee je (gegevens) kunt ordenen.118 

Studie van de motivatie van de leenwoorden is een onderbelicht onderwerp dat 

meer aandacht verdient. Ik ben er uitgebreid op ingegaan naar aanleiding van het 

woord stadhouder (zie De Boer 2006, hoofdstuk 15 van deze bundel). 

 

Het semantische veld 

Het semantische veld moet niet verward worden met het lexicale domein. Studies die 

veel woorden behandelen gaan automatisch zoeken naar domeinen waarin ze 

gerubriceerd kunnen worden: personen, gebruiksvoorwerpen, de militaire wereld of 

kunst en muziek. Die domeinen zijn van belang als culturele indicaties: militaire 

termen worden uitgewisseld in de tijd van de Frans-Italiaanse oorlogen na Charles 
                                                 
117 Of in ieder geval een motivatie in de eigen taal; computer is doorzichtig voor die Nederlanders die 

voldoende Engels kennen om te weten dat to compute rekenen betekent. Een analoog voorbeeld in ons 

materiaal is de tegenstelling verrekijker ~ telescoop; wie Grieks kent, doorziet ook telescoop. Het culturele 

moment voor een gemotiveerd woord als verrekijker (= instrument waarmee je ver kunt kijken) is het 

niet-universitaire milieu waarin in de tijd van Maurits wetenschap en techniek beoefend werd. 
118 Het voorbeeld is niet geïsoleerd, maar past in een geheel van eigenzinnige computerterminologie, 

dat ook woorden als logiciel en courriel voor software en e-mail heeft geïntroduceerd. 
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XII, architectonische termen wanneer Leon Battista Alberti de Romeinse architectuur 

herontdekt, muziektermen in de achttiende eeuw, wanneer musici in een inter-

nationale wereld vertoeven. Semantische velden analyseren het begrip dat door een 

woord weergegeven wordt, kijken naar bovengeordende en ondergeordende termen 

en naar synonymie op het niveau van de term zelf. Het semantische veld van 

stadhouder omvatte alle termen die iemand aanduiden die iemand anders in zijn 

functie vervangt. De verschillen tussen synoniemen kunnen subtiel zijn: het verschil 

tussen landvoogd en stadhouder is in laatste instantie de omvang van het gebied 

waarop de vorst vervangen wordt. Daarnaast verschillen deze synoniemen in moti-

vatie: het woord landvoogd heeft een patriarchaal element dat bij stadhouder ontbreekt. 

Semantisch-veldonderzoek bij synoniemen verhoogt de gevoeligheid voor 

definiërende kenmerken en maken het mogelijk de inhoud van een woord beter in de 

greep te krijgen. Ook heeft ons voorbeeld laten zien dat veldonderzoek de culturele 

motivatie119 verduidelijkt; pas door dit onderzoek hebben we kunnen ontdekken dat 

het gebruik van stadhouder een nieuwe politieke situatie weergeeft en bovendien een 

ideologische keuze inhoudt: wie de Republiek niet accepteerde bleef gouverneur 

gebruiken. 

 

Productiviteit van de leenwoorden 

Productiviteit is een gevolg van verankering in de taal; dus we moeten in de eerste 

plaats nadenken over verankering: wat dat precies is en hoe je die kunt aantonen. Als 

een woord in de taal verankerd is dan kunnen gebruikers er gemakkelijk opkomen; 

ze kunnen ermee spelen, er nieuwe betekenissen van afleiden en het gebruiken in 

afgeleide vormen. We zagen dit verschijnsel in de afleidingen van giro: eerst gireren 

en girant; later  giropas, girotel en giromaat.  

De lijsten die we hebben, niet alleen de Nederlandse, maar ook bijvoorbeeld de 

Franse van Hope, laten zien dat de afleidingsproblematiek nog niet goed beschreven 

is: heel vaak is het onduidelijk waarom verwante woorden ofwel in verschillende 

lemmata beschreven worden, ofwel in een en hetzelfde.  

 

Documentatie en andere dateringsmiddelen 

In de paragraaf over Alinei's dateringsmethoden heb ik laten zien welke andere 

middelen we hebben om woorden te dateren. Deze middelen kunnen de attestatie in 

documenten aanvullen en soms verbeteren. Door het traditionele beroep op attesta-

ties lijken de andere methoden als marginaal beschouwd te worden: de behandeling 

van de datering van barak in het EWN was daar een voorbeeld van. Dit betekent dat 

in de leenwoordstudie niet alleen gezocht moet worden naar andere dateringmetho-

den, maar dat het gebruik daarvan ook verdedigd moet worden; met andere 
                                                 
119 Let wel dat 'motivatie' hier in twee zeer verschillende betekenissen gebruikt wordt: motivatie van 

een vorm en motivatie van het gebruik van een leenwoord. 
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woorden, we hebben duidelijke toetsgevallen nodig waarin kan worden aangetoond 

dat deze methoden productief zijn.  

Ook een ander aspect van datering verdient de aandacht. Sommige woorden 

hebben een onmiddellijke verbreiding: een film, een sensationeel nieuw product of 

een mediagebeurtenis vinden een onmiddellijke echo in de wereld.120 Andere woor-

den vertonen een periode van acclimatisering: ik heb dat laten zien met het 

voorbeeld cappuccino, waar zelfs sprake is van een gefaseerde verbreiding van het 

woord.  

Wat de documentatie zelf betreft heeft de Nederlandse situatie een achterstand 

bij die van de buurlanden: er is geen goed overzicht van de casuals en andere 

woorden die voorkomen in de geschriften van mensen die contact hebben met Italië. 

Het eerste wat zal moeten gebeuren is een inventarisatie van de teksten die in 

aanmerking komen om leenwoordmateriaal op te leveren. Wie zijn onze reizigers en 

wat zien ze; wie zijn onze diplomaten en wat voor thema's interesseren hen; wie 

houdt zich professioneel met Italië bezig en wat voor vakterminologie ontwikkelen 

deze mensen? 

 

Losse eindjes 

Ik heb dit artikel opgezet als een los verband van paragrafen waarin steeds een 

bepaald aspect aan de orde komt. Dit om de leesbaarheid te bevorderen en ook een 

beetje in polemiek met de tierische Ernst die zoveel Duitse benaderingen kenmerkt. 

Maar er blijven dan gauw wat onderwerpjes over die nergens ter sprake gekomen 

zijn. Ik zal er hier kort een paar vermelden, bij wijze van afsluiting van dit artikel. 

Losse opmerking 1: De voortschrijdende documentatie. In De Volkskrant van 18 

augustus 2009 stond een uitvoerig artikel van Jan Hoedeman en Remco Meijer, 

Haarlemmerolie met een fijne antenne, over de voormalige particulier secretaris van 

prins Willem-Alexander. Daarin vond ik ineens een Italiaans leenwoord dat nog niet 

in mijn verzameling zat. Het citaat luidt: 'Want curieus is het toch wel om in een 

soort consigliere-rol het tot wasdom komen van een kroonprins te begeleiden'. Is 

consigliere een casual, en waar komt het dan vandaan? Gelukkig hebben we internet, 

dat ons naar de maffia leidt. De consigliere is de vertrouwensman van de mafia-boss, 

zijn rol is gepopulariseerd in Amerikaanse maffia-films, te beginnen bij The Godfather 

(1969); de uitbreiding van betekenis in de politiek heeft al in de Verenigde Staten 

plaatsgehad: zo was James Baker de erkende consigliere van de Bush-familie. De 

criminele contekst is in deze betekenisuitbreiding verloren gegaan, hoewel ze ieder 

moment weer geactiveerd kan worden, zie onderstaand citaat over Bush junior, 

waarin ieder element suggestief is (clan, familie, geheim, karweitje en dood-
                                                 
120 Dit is niet alleen het geval in onze tijd van hypersnelle media; ook de ontdekking van Amerika of 

de stellingen van Luther hadden vrij snel gevolgen voor de woordenschat. 
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vonnissen).121 In deze dubbele betekenis (licht ironisch positief en uitgesproken 

negatief) is het woord in het Nederlands overgenomen.122 Het woord consigliere heeft 

in het Italiaans een veel algemener betekenis; als leenwoord heeft het zich gespecia-

liseerd in de maffia-zin en de leenweg loopt zoals zo vaak in de 20e eeuw via 

Amerika, met de film als kanaal. 

Losse opmerking 2: Een van de wensen voor de toekomst is vergelijking met 

italianismen in andere talen uit dezelfde cultuurkring. Daar zal wat speurwerk voor 

nodig zijn, want voorlopig beschikken we nog niet over het nieuwste materiaal. Voor 

het Deens hebben we de kleine monografie van Nyrop uit 1922, die 174 italianismen 

bevat. Inspectie van deze lijst wijst uit dat praktisch al deze leenwoorden ook in 

Nederland voorkomen. De paar uitzonderingen, zoals Bratsch voor altviool wordt 

dan ook in het Duits teruggevonden: de leenweg is anders, maar het blijft een 

leenwoord. Een dergelijke vergelijking bewijst dat we bij de italianismen in wezen 

met louter internationalismen te doen hebben. Verder zijn ze nuttig voor de bestu-

dering van de fonetische variabiliteit: skærmydsel en strabads, pilgrim en palads geven 

net dat gevoel van vervreemding dat een ander fonologisch en orthografische sys-

teem teweegbrengt. Zweedse leenwoorden zijn vergelijkbaar met de Deense, al is er 

soms wat chronologisch verschil: het jaartal 1812 dat Gerola (1967) geeft voor giro 

komt doordat het Zweedse bankwezen zijn termen via Amsterdam gekregen heeft, 

met de onvermijdelijke vertraging die het gevolg is van een grotere afstand van het 

centrum waar alles gebeurt.123 

Losse opmerking 3: de casuals. Het ontbreken van materiaal uit reisverslagen, 

romans die in Italië spelen, brieven, en dergelijke is een grote lacune in het Neder-

landse leenwoordenonderzoek. Andere talen zijn hierin gelukkiger. Een mooi 

voorbeeld van zo'n soort onderzoek is de monografie van Gabriella Cartago, Ricordi 

d'Italiano uit 1990. In dit boek, dat gebaseerd is op Engelse reisverslagen, worden 925 

woorden en uitdrukkingen behandeld. Van deze 925 items bestaan er 122 uit twee of 

meer woorden: twee vierwoorduitdrukkingen (pesce di San Pietro en procuratore di San 

Marco), 29 driewoorduitdrukkingen (zoals albergo dei poveri, maestro di cappella, torta di 

lasagne en vino da pasto) en 91 tweewoorduitdrukkingen (zoals camera locanda, fata 

morgana, opera buffa en tavola rotonda). Van al deze items worden de vindplaatsen met 

bijbehorende citaten, en de authentieke vormen opgegeven. 
                                                 
121 'Toen Bush tot gouverneur werd gekozen, stelde hij Gonzales aan als zijn juridisch adviseur. Met 

Bush als zijn weldoener en met de Bush-clan als zijn nieuwe familie, wierp Gonzales zich op als de 

perfecte consigliere: de hoeder van familiegeheimen, zoals de veroordeling van W. voor rijden onder 

invloed, en de uitvoerder van onappetijtelijke karweitjes, zoals het schrijven van de memo’s waarmee 

Bush zevenenvijftig doodvonnissen bekrachtigde' (Vrij Nederland 02.06.07). 
122 De ironische nuance komt aardig overeen met de houding van De Volkskrant tegenover het 

koningshuis. 
123 Zie Gerola, Berengario. 'Gli imprestiti italiani nello svedese'  Atti e Memorie dell’Accademia Toscana di 

Scienze e Lettere ”La Colombaria”, 32 (1967), pp. 215–273. 
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Losse opmerking 4: woordenboeken tegenover gebruik. Rovere (2006) is een 

belangwekkend artikel waarin het huidige gebruik van italianismen geplaatst wordt 

tegenover de informatie die in woordenboeken, inclusief vreemde-woordenboeken, 

gegeven wordt. Zijn materiaal bestaat uit Duitse krantencorpora, voor zijn methodo-

logische opmerkingen maakt hij gebruik van voorbeelden uit de letter a. Hij conclu-

deert dat de woordenboeken tegelijkertijd teveel en te weinig geven: teveel omdat 

allerlei verouderd materiaal opgenomen blijft worden – het is haast niet mogelijk om 

woorden die niet langer gebruikt worden te schrappen – ; te weinig omdat de 

betekenisinformatie te traditioneel is en geen rekening houdt met uitbreidingen en 

betekenisspecialisaties in het werkelijke taalgebruik. Het artikel is een voorstudie 

voor een gepland woordcontactwoordenboek van Maurice Mayer en Giovanni 

Rovere,124 waarvan het als voorbeeld een artikel over het woord piazza geeft. Er is ook 

aandacht voor verschillen tussen Duitsland, Zwitserland en Oostenrijk.  

Als straks naast de Leeuwarder Courant meer Nederlandse krantencorpora 

beschikbaar komen, kunnen we controleren of de conclusies van Rovere ook voor 

ons land opgaan. Ook zijn verschillen tussen Nederland en Belgie nog niet bestu-

deerd. 

Losse opmerking 5: Eponiemen. Voordat een eponiem taalkundig productief 

wordt, moet de figuur in kwestie eerst naamsbekendheid gekregen hebben. Dit is 

bijvoorbeeld het geval met Pinocchio: iedereen weet op zijn minst dat de neus van 

deze marionet langer wordt als hij liegt. Dat is voldoende om eponiemen mogelijk te 

maken. Een voorbeeld: toen in december 2008 de spelers van Feijenoord een conflict 

kregen met hun trainer en aanvoerder Giovanni van Bronckhorst in korte tijd ver-

schillende standpunten innam, werd hij onder collega’s Giovannocchio genoemd. 

Deze bijnaam toont aan dat Pinocchio voldoende bekend was om tot creatief taal-

gebruik te inspireren, maar ook dat de link met Italië via de voornaam van de speler 

duidelijk was. 

Een verwaarloosde bron van eponiemen is Calimero, het kuikentje dat bij 

iedere tegenslag verongelijkt roept: ‘Zij zijn groot en ik is klein, en dat is niet eerlijk, o 

nee’ (in de oorspronkelijke Italiaanse tekst ‘Tutti ce l’hanno con me perché sono 

piccolo e nero < è un’ingiustizia però’ (letterlijk: ‘Ze moeten me allemaal hebben, 

want ik ben klein en zwart < maar dat is onrechtvaardig’). De waspoederreclame 

van Toni Pagot, begonnen in 1963, werd in 1972 uitgezonden door de TROS, de 

omroep die destijds de underdogpositie bekleedde en Calimero als mascotte gebruik-

te. In het Woordenboek van neologismen van Marc de Coster vinden we calimero-helm 

(1989), calimero-effect (1992), calimero-complex (1995) en calimero-gevoel (1997); 

zelfdatering moet een veel vroegere datum opleveren. De helm is een zelfstandige 

ontwikkeling, gebaseerd op gelijkenis van vorm; de rest exploiteert de verongelijkt-

heid. De Coster vermeldt de Italiaanse origine van het filmpje bij wijze van 
                                                 
124 Ongetwijfeld het aangekondigde Dizionario di italianismi: francese, inglese, tedesco, van de Accademia 

della Crusca, onder leiding van Harro Stammerjohann. Inmiddels is dit boek verschenen. 



248 

encyclopedische kennis, maar doet er niets mee; trouwens, ik weet niet of de kijker 

zich bewust was van de Italiaanse origine (vader Haan had een Gronings accent). De 

Coster vervormt de lijfspreuk van Calimero tot ’Zij zijn groot en ik ben klein’. De 

inspirator van het eponiem is nog altijd bekend; ik zie regelmatig nieuwe eponiemen 

in de pers. Bijvoorbeeld in de zomer van 2008, toen minister Donner regelingen had 

getroffen voor de deeltijd-WW en het Midden-en Kleinbedrijf zich tekort gedaan 

voelde: ‘Gezien de strekking ervan mag het epistel dat MKB-Nederland dinsdag naar 

de Tweede Kamer zond de geschiedenis ingaan als de Calimero-brief. ‚Maar zij zijn 

groot en ik ben klein, en dat is niet eerlijk‛, jammerde het zwarte tekenfilmkuiken 

met de halve eierdop op zijn kop, telkens als hem weer eens onrecht was aangedaan 

door meer uit de kluiten gewassen boosdoeners. Dezelfde jammerklacht uit nu het 

mkb, met Minister Donner van Sociale Zaken in de rol van boosdoener’ (Yvonne 

Hofs, De Volkskrant 29 juli 2009). 

 

Slotopmerking 

In dit hoofdstuk heb ik een groot aantal onderwerpen de revue laten passeren, die 

van belang zijn voor het leenwoordenonderzoek. Ik hoop dat mijn lezers hierdoor 

gestimuleerd worden verder te speuren en bepaalde benaderingen verder uit te 

werken. Voor Nederlandse Italianisten ontbreekt het niet aan leenwoordonder-

werpen; laten we hopen dat het ook niet ontbreekt aan mensen die zich ermee willen 

bezighouden. 

En wie lost definitief het probleem van picobello op? 
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SAMENVATTING 
 

Dit artikel is een voorbeeld van behandeling van een Italiaans leenwoord uit de muzieksector. Het 

bestudeert het Italiaanse leenwoord trombone in verband met de synoniemen schuiftrompet, saquebute 

en bazuin/Posaune. Als achtergrondkader is gebruik gemaakt van de etymologische theorie van Alinei, 

die hij heeft gepresenteerd in L'origine delle parole (2009). 

 

RIASSUNTO 
 

Questo articolo è un esempio del trattamento di un prestito italiano in nederlandese appartenente al 

settore della musica. Si studia la parola trombone con i suoi sinonimi schuiftrompet, saquebute e 

bazuin/Posaune. Come quadro teorico si utilizza la teoria etimologica di Alinei che quest'autore ha 

presentato in L'origine delle parole (2009). 

 

SUMMARY 
 

This article is an example of the treatment of an Italian loanword in Dutch that is part of the musical 

sector. The word studied is trombone together with its synonyms schuiftrompet (i.e. slide trumpet), 

saquebute and bazuin/Posaune. The theoretical framework adopted is the etymological theory of Alinei, 

which he presented in his recent book L'origine delle parole (2009). 
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10. LEENWOORDONDERZOEK EN HET WOORD TROMBONE* 
 

 

 

Inleiding 

Ieder woord heeft zijn geschiedenis. Ieder leenwoord ook. Het Nederlands heeft een 

half duizend woorden uit het Italiaans overgenomen: de Nederlandse italianistiek 

zou hun geschiedenis moeten kennen. Die constatering vraagt om een plan van 

onderzoek. Weliswaar is er al heel wat onderzoek gedaan op dit gebied, maar er zijn 

nog hele braakliggende terreinen. Een daarvan is de muziekterminologie. Volgens 

sommigen is dat vakterminologie. Ik geloof daar niets van. In mijn jeugd had ieder 

gezin dat zich respecteerde een piano in huis staan en begeleidde ieder protestants 

gezin zijn gezangen op een harmonium. Tegenwoordig kennen we de i-pod 

generatie. Muziek is deel van veler leven en een groot deel van de taal van de muziek 

behoort dan ook tot de algemene taal. Piano is een Italiaans leenwoord: het duidt een 

klavierinstrument aan waarop je hard en zacht kunt spelen. Maar er zijn er meer. 

Namen van instrumenten zijn een onderdeel van de 1711 muziekwoorden,1 naast 

namen van ensembles (symfonieorkest, fanfarecorps), soorten stukken (sonate, fantasie) 

en onderdelen ervan (da capo al fine), uitvoerenden (prima donna), uitvoe-

ringsaanwijzingen (allegro, staccato) en notatievormen. 

 Al deze woorden hebben hun historie, evenals de zaken die ze aanduiden. De 

geschiedenis van de zaken hoort tot de musicologie, de geschiedenis van de woorden 

tot de taalkunde, al is dit natuurlijk typisch een terrein voor interdisciplinair 

onderzoek. Historisch taalkundig onderzoek heeft zo zijn eigen vraagstellingen en 

methodieken. Ik wil hierop ingaan aan de hand van het woord trombone. 

 

 

 

 
                                                 
* Het begin van dit hoofdstuk was een enigszins uitgewerkt voorbeeld uit mijn syllabus over 

leenwoorden voor Italianisten (zie hoofdstuk 9 van deze bundel), geschreven met het doel om 

studenten op te wekken hiervoor nader onderzoek te doen. Aangezien ze dat niet gedaan hebben, ben 

ik zelf verder gegaan. De eerste vijf paragrafen vormen de uitwerking van mijn oorspronkelijke 

voorbeeld; dit was een kader om verder onderzoek in te doen. Vanaf de zesde paragraaf ga ik eerst 

nader op het instrument zelf in, daarna op de namen die het heeft gekregen, vervolgens behandel ik 

de theorie van de etymologie volgens het recente boek L'origine delle parole van Mario Alinei. In het 

kader van die theorie ga ik dan na welke vragen gesteld moeten worden en wat daarop de 

antwoorden kunnen zijn. In de conclusie ga ik in op de vragen die nog open staan. Ik wil graag 

Marianna Serrée-De Donà bedanken voor haar bijdrage aan dit onderzoek en meer in het algemeen 

voor het feit dat ze – om het in muzikale termen te zeggen – het klankbord is geweest voor dit 

hoofdstuk, en trouwens ook vele andere hoofdstukken van deze bundel. 
1 Dit getal komt overeen met de index van August Willemzes Algemene muziekleer. 
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Theoretisch kader 

Eerst een beetje theoretische achtergrond.2 We moeten onderscheiden tussen neo-

logismen en leenwoorden. Neologismen ontstaan wanneer een taalgemeenschap iets 

nieuws moet of wil benoemen: een nieuw voorwerp, een nieuw verschijnsel of een 

nieuwe manier om naar het vertrouwde te kijken. Ze ontstaan als een handeling van 

taalschepping, in het milieu waar men met de vernieuwing geconfronteerd wordt. 

De taalschepping is een individuele handeling, maar practisch altijd is er een com-

municatieve situatie: de gesprekspartner is verantwoordelijk voor de acceptatie. De 

taalschepping kan ook collectief zijn: ze ontstaat dan in een situatie van onder-

handeling of als onafhankelijke creatie van meer individuen die in dezelfde situatie 

verkeren. Sommige creaties hangen in de lucht, als de motivatie van het woord voor 

de hand ligt: een uil die in een bos woont wordt al gauw een bosuil genoemd, een 

hond die schapen hoedt is gauw een herder. Motivatie speelt dus een belangrijke rol 

bij complexe scheppingen. Na de schepping komt de verbreiding. Als een woord zijn 

nut bewijst nemen andere mensen het over; dat is eenvoudiger dan zelf een nieuw 

woord te maken. In het verbreidingsproces spelen het kanaal van verbreiding (de 

taalgemeenschap waarin het woord als belangrijk wordt ervaren) en het prestige van 

de eerste schepper een rol. Zowel de schepping als de verbreiding zijn historische 

processen: woorden ontstaan op een bepaald moment en verbreiden zich gedurende 

een bepaalde periode. Dat zijn harde historische gegevens, wat overigens niet wil 

zeggen dat we er gemakkelijk een vinger achter kunnen krijgen. Meestal moeten we 

werken met benaderingen: data waarna, of data waarvoor een taalkundig feit heeft 

plaatsgehad. Woorden kunnen ook weer verdwijnen: dat is het omgekeerde proces, 

dat trouwens zijn eigen wetmatigheden heeft, waarbij het geheugen van individuen 

en van generaties van belang is. 

 Leenwoorden vormen een van de grote categorieën van neologismen, naast 

woordvorming uitgaande van bestaande basiswoorden (afleidingen, met één basis, 

samenstellingen, met twee of meer bases), betekenisuitbreiding van bestaande woor-

den, door analogieën, zoals in metaforen (de muis van de computer), of veran-

deringen in de benoemde zaken, veroorzaakt door technische vernieuwingen (wagen 

krijgt de betekenis van auto) of door andere gebruikswijzen (de ganzeveer wordt 

gebruikt om te schrijven), en enkele kleinere procédé's, zoals het vormen van 

letterwoorden of computerondersteunde vorming van goedbekkende, nog onge-

bruikte klankcombinaties. Bij leenwoorden zijn in principe de schepping en de 

verbreiding gescheiden: ze vinden plaats in verschillende taalgemeenschappen. 

Anderzijds kan men het overnemen van leenwoorden ook zien als een soort 

herschepping, volgens de wetten van de nieuwe taal. In alle gevallen is het kanaal 

essentieel; in dat kanaal moet een vorm van tweetaligheid bestaan. Onderzoek naar 

de mate van aanpassing, naar het kanaal en naar de aard van de tweetaligheid van 
                                                 
2 Het betreft hier de leenwoordtheorie, waarover meer in Hoofdstuk 9 van deze bundel. Later in dit 

hoofdstuk ga ik in op de nieuwe ontwikkelingen op het gebied van de theorie van de etymologie. 
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dit kanaal is een wezenlijk onderdeel van het leenwoordonderzoek. 

 

Toepassing op het woord trombone. 

Laten we beginnen met vast te stellen waarom trombone een leenwoord is. We kunnen 

dat eerst doen op negatieve gronden: het afwijkende klankpatroon en het gebrek aan 

motivatie. Nederlandse woorden zijn opgebouwd uit eenlettergrepige of tweeletter-

grepige stammen (bijvoorbeeld respectievelijik kar en wagen). In tweelettergrepige 

woorden ligt de klemtoon op de eerste lettergreep en is de klinker van de laatste 

gereduceerd, meestal tot /ә/, wagen is hiervoor een goed voorbeeld. Het voorkomen 

van andere, ongereduceerde klinkers duidt op samenstelling (hondekar, slaapwagen). 

In samenstellingen ligt de klemtoon meestal op het eerste lid (hier: hond, en slaap). 

 Trombone voldoet niet aan dit patroon. Het heeft een onbeklemtoonde letter-

greep met een ongereduceerde klinker (trom); zouden we het woord als geleed (dus 

als een samenstelling) beschouwen, dan ligt de klemtoon verkeerd. Is het des-

ondanks een samenstelling, dan zouden we moeten nagaan of de samenstellende 

delen los ook iets betekenen. Nu komt trom wel voor in het muziekdomein, als 

afzonderlijk woord (trom als percussieinstrument) en als onderdeel van het woord 

trompet (evenals trombone een blaasinstrument), maar het stukje bone betekent niets en 

pet heeft een betekenis die we in trompet niet terugvinden. 

 De positieve kant van het bewijs is dat er een andere taal te vinden is waar 

trombone wel in het systeem past, namelijk het Italiaans. Het klemtoonpatroon is zeer 

frequent: het is een parola piana, een woord met de klemtoon op de voorlaatste 

lettergreep, en morfologisch gezien is -one een veelgebruikt suffix om vergroot-

woorden aan te duiden. Inderdaad bestaat er een woordfamilie tromba, trombetta, 

trombone, waarvan alle leden blaasinstrumenten aanduiden. Formeel gezien zijn het 

respectievelijk een basiswoord, een verkleinwoord en een vergrootwoord. Klein en 

groot zijn elementen in de motivatie, wat betekent dat bij het ontstaan van de 

woorden trombetta en trombone de hierdoor aangeduide instrumenten gezien werden 

als een kleinere, respectievelijk grotere uitvoering van het instrument dat door het 

basiswoord wordt aangeduid. Ik kom hierop terug, maar voor het ogenblik behoort 

deze informatie tot de voorgeschiedenis van het Nederlandse woord. In ieder geval is 

hiermee het vermoeden gevestigd dat trombone in het Nederlands een leenwoord is 

dat oorspronkelijk uit het Italiaans komt. Om verder te komen moeten we iets meer 

weten over de relatieve chronologie (waar vinden we het woord het eerst?), over het 

kanaal (bijvoorbeeld rechtstreeks of via een ander land met een andere taal) en vooral 

over de betekenisontwikkeling. 

 

De betekenis van trombone in het Nederlands 

Het veld van de muzieklinstrumenten is hiërarchisch geordend. Bovenaan staat 

muziekinstrument. Dit begrip is direct onder te verdelen via het kenmerk (wijze van 

bespelen),3 wat snaarinstrumenten, percussieinstrumenten, blaasinstrumenten en 
                                                 
3 In mijn notatie duid ik kenmerken aan met ronde haken. 
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misschien nog enkele andere oplevert. Blaasinstrumenten zijn weer onder te verdelen 

in koperen en houten blaasinstrumenten, via het kenmerk (materiaal). Binnen de 

koperen blaasinstrumenten staat trombone in contrast met alle andere koperen blaas-

instrumenten: trompet, hoorn, tuba, enzovoort. We bevinden ons hier op het basis-

niveau van de hiërarchie; daaronder zijn verfijningen denkbaar, zoals bij de hoorn de 

jachthoorn. Deze parallelle status is niet altijd aanwezig geweest, zoals de Italiaanse 

afleiding (trombone<tromba) en het Nederlandse synoniem schuiftrompet laten zien. 

 Binnen de groep van de instrumenten die gedefinieerd kunnen worden door 

het kenmerkencomplex (speelwijze: blazen, materiaal: koper) onderscheidt de hoorn 

zich door het kenmerk (vorm: rond), tegenover (vorm: lang en recht) voor de 

trompet, en heeft de trombone een eigen kenmerk dat het van de trompet onder-

scheidt. Wat zou dat kenmerk kunnen zijn? Als we kiezen voor (gebogen en uit-

schuifbaar), dan hebben we het begrip tamelijk scherp vastgelegd en kunnen we ook 

historisch proberen vast te stellen wanneer een zodanig instrument voor het eerst 

optreedt (en hoe het toen genoemd werd). De hiergevolgde benadering is reduc-

tionistisch: hij prefereert een bepaald type kenmerken (vorm, materiaal en speel-

wijze). In een meer holistische benadering van de betekenis, waarin het begrip niet 

een som van kenmerken is, maar een ondeelbaar geheel, en waarbij de kenmerken 

slechts hulpmiddelen zijn om zoiets ongrijpbaars als een betekenis bespreekbaar te 

maken, is een andere set kenmerken ook denkbaar, bijvoorbeeld geluidseigen-

schappen. Voor de muziekliefhebber (in tegenstelling bijvoorbeeld tot de instrument-

bouwer) zal dit kenmerk belangrijker zijn: een trombone wordt dan gedefinieerd 

door zijn onvergelijkelijke timbre; dit kenmerk kan ook los voorkomen, bijvoorbeeld 

in het tromboneregister van een keyboard of een orgel. Voor historisch onderzoek is 

de vorm een beter hanteerbaar kenmerk, omdat de klank nog niet zo lang gedo-

cumenteerd is.4 

 Een ander kenmerk dat een rol speelt is de contekst waarin het instrument 

gebruikt wordt of werd. Voor de trombone is deze contekst tegenwoordig drie-

voudig: een trombone is een vast onderdeel van een symfonieorkest, hij hoort bij een 

fanfareorkest en hij is een veelgebruikt soloinstrument in de jazzmuziek. De contekst 

is belangrijk, want hij vergroot de zichtbaarheid van het instrument (en daardoor de 

aanwezigheid van het woord in de algemene taal), hij schept het culturele kader 

waarin het voorkomt (en daardoor zijn herkenbaarheid als internationaal begrip) en 

hij verfijnt het begrip kanaal, omdat het best mogelijk is dat de verspreidings-

geschiedenis van instrument en woord verschillende kanalen heeft al naar de con-

tekst. 

 
Samenvattend wat we tot nog toe gevonden hebben 

Het woord trombone is in Italië ontstaan als een afsplitsing van het basiswoord tromba, 
                                                 
4 Sinds 1970 is dat aan het veranderen, omdat er steeds meer oude instrumenten nagebouwd worden, 

zodat de klank weer beluisterd kan worden (zie Herbert 1999). 
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waarbij het kenmerk (grootte) zich geassocieerd heeft met andere kenmerken. Dit 

woord is overgenomen door andere talen (welke precies?) in een bepaalde periode in 

de geschiedenis. Wanneer dat was is een eerste vraag die opgelost moet worden. 

 Het woord is geassocieerd met een instrument met een bepaalde vorm (en een 

bepaalde klank) dat voorkomt in drie verschillende conteksten. Wanneer we deze 

kenmerken vastleggen, kunnen we het ontstaan ervan bestuderen, we kunnen ook 

nagaan waar die ontwikkeling heeft plaatsgehad (in Italië of ook elders?) en tenslotte 

ons de vraag stellen of er ook andere woorden gebruikt zijn. Het ontstaan van het 

instrument was weliswaar de aanleiding voor het vormen van een neologisme, maar 

dit zegt nog niets over de verschillende soorten neologismen die gebezigd zijn. 

 De creatie van een nieuw instrument is niet los te zien van de schepping van 

een neologisme, maar het zijn wel afzonderlijke vragen. Ook de kanalen voor de 

verspreiding van woord en instrument zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden, al 

kunnen de details wel verschillen.5 

 

Beschrijving van de referent6 

De definitie die we in het woordenboek van Aldo Duro vinden luidt als volgt: 

‘Strumento musicale a fiato del genere degli ottoni, simile ad una tromba, ma più 

grande, costituito da un tubo cilindrico piegato in due parallele, che si allarga 

progressivamente a cono o a padiglione; è caratterizzato da una speciale meccanica, 

per la quale i suoni sono variati dal maneggio di tubi mobili (tubi a tiro) o a pistoni 

(tubi a pistoni)’. In Nederlandse vertaling: ‘Koperen blaasinstrument, dat lijkt op een 

trompet, maar dan groter, bestaande uit een cylindervormige buis die omgebogen 

wordt in twee evenwijdige buizen, en zich geleidelijk kegel- of schelpvormig ver-

breedt; het wordt gekenmerkt door een speciaal mechaniek, waarmee de klanken 

gevarieerd kunnen worden door het hanteren van een beweeglijke buis of ventiel’. 

De beschrijving in de De Mauro is: ‘Strumento a fiato d’ottone, a canna ricurva con 

bocchino, simile alla tromba ma di dimensioni maggiori e con tonalità più bassa, 

normalmente dotato di pistoni o di coulisse’, vertaling: ‘koperblaasinstrument, met 

gebogen buis en mondstuk, dat lijkt op een trompet maar groter is en een lagere toon 

produceert, gewoonlijk voorzien van ventielen of schuiven’. Devoto/Oli: 'Strumento 

musicale a fiato della famiglia degli ottoni, forse di origine italiana, a tubo cilindrico 

piegato in due parallele, con due tubi mobili che permettono la variazione dei suoni'. 

De overige woordenboeken geven ongeveer dezelfde beschrijving, met een preci-

sering dat het verbrede gedeelte een derde van de lengte beslaat (Garzanti) en een 
                                                 
5 Tot hier is mijn tekst een uitwerking van de formulering van de onderzoeksvraag uit mijn syllabus 

van 2001. De rest is nieuw onderzoek. 
6 Methodologisch kan men een bruikbare definitie het beste vinden door een groot aantal woorden-

boeken, het liefst afkomstig uit verschillende lexicografische tradities, te raadplegen en de aldaar 

gevonden definities kritisch te analyseren. Ik heb dat uitvoerig gedaan in Grenswoorden (hoofdstuk 20 

van mijn Woordstudies II). 
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kenschetsing van de toon als suono maestoso (Palazzi/Folena). De Van Dale geeft geen 

definitie, maar twee synoniemen, namelijk bazuin en schuiftrompet, de bazuin wordt 

uitgelegd als geelkoperen schuiftrompet of trombone, en een schuiftrompet is een 

trompet die onder het spelen in- en uitgeschoven wordt. Een manier van verklaren 

waar we niet wijzer van worden, maar tenminste worden de kenmerken geelkoper 

en schuiven genoemd en wordt de bewering gedaan dat het een soort trompet is. 

Engelse woordenboeken geven: 'large brass musical instrument with a sliding tube 

used to raise or lower the note' (OALD), 'a large musical instrument made of metal 

which you blow into and which has a long tube that you slide in and out to change 

the notes' (LDOCE), 'a large brass, musical instrument that you play by blowing into 

it and sliding a U-shaped tube in and out to change the length and produce different 

notes' (CALD).  

De kenmerken die we uit deze definities kunnen distilleren zijn de volgende: 
 

 hyperoniem: blaasinstrument (Van Dale: trompet);    

materiaal: (geel)koper; 

vorm: U-vormig gebogen buis met een verbreding aan het uiteinde; 

dimensie: groter dan de trompet; 

onderdelen: mondstuk en schuif of ventiel; 

klank: lager en majestueuzer dan de trompet. 

 

De geschiedenis van het instrument 

Koperblaasinstrumenten (of hun voorlopers, die gemaakt zijn van andere materialen) 

zijn al zo oud als de mensheid. Ze hebben veel variatie en veel ontwikkelingen ge-

kend. Om hierover iets aan de weet te komen zijn er verschillende methodes. Langs 

anthropologische weg kunnen we informatie krijgen over de oudste functies van de 

blaasinstrumenten; volgens Baines (1976) – die indianenstammen uit Brazilië noemt  

–  is de eerste functie contact met geesten van voorouders bij initiatieriten en 

begrafenisritueel: de instrumenten worden gezien als alter ego's van de geesten van 

de voorouders. Een verwant instrument is de Australische didgeridoo. Een tweede 

methode gaat via archeologische vondsten, vaak moeilijk te dateren, maar in 

sommige gelukkige gevallen daarentegen heel precies dateerbaar (bijvoorbeeld de 

trompetten gevonden in het graf van Toet Anch Amon). Een derde methode maakt 

gebruik van afbeeldingen: vaak schilderijen, maar ook miniaturen, bijvoorbeeld illus-

traties van de tuba of de bucina uit de Bijbel in vroeg-Middeleeuwse bijbelma-

nuscripten. Een vierde methode is filologisch en geeft informatie over het uiterlijk en 

de wijze van bespelen van instrumenten; een voorbeeld dat we nog zullen bespreken 

is het citaat van Galilei uit zijn werk Il Saggiatore (1623), waarin de schuiftrompet 

beschreven wordt. Verder kunnen we ook nog informatie halen uit de namen van de 

instrumenten, zoals saqueboute of Zugtrompete, die ook een stuk beschrijving incorpo-

reren. Ten slotte zijn ook de vermeldingen in de partituren van belang: zolang alleen 

de natuurlijke tonen gebruikt worden als ondersteuning van de accoorden hebben 
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we nog een gewone trompet; als het instrument een melodische rol krijgt, bijvoor-

beeld in het contrapunt, moet het een schuiftrompet zijn, want alleen dan kunnen de 

diatonische tonen geproduceerd worden. 

 Voor ons zijn de instrumenten van belang die in het Romeinse Rijk gebruikt 

werden en waarvan we de namen bijvoorbeeld in de Bijbelteksten kunnen vinden. 

Deze instrumenten hebben vaak een signaalfunctie (in militaire conteksten vaak om 

bevelen als voorwaarts! of halt! op lange afstand te kunnen geven); een andere 

militaire functie is het overdonderen van de tegenstander.7 De voornaamste instru-

menten, naast de cornu 'hoorn', zijn de tuba en de bucina, respectievelijk een trompet 

en een hoornachtig instrument. De vroeg-Latijnse dichter Ennius (239-169 voor 

Christus) beschrijft in Fragment 145 een veldslag waarbij, in de woorden van Baines 

(1976, p.63), 'its sound was a terrifying taratantara, indicating calls that were 

articulated by tongue.' 

 Na de val van het Romeinse Rijk verdwijnen deze instrumenten in het Westen; 

wat er voor in de plaats komt zijn hoorns, van allerlei soort. In het Oost-Romeinse 

Rijk blijven de Romeinse instrumenten (nu  en ) bestaan; van daaruit 

gaan ze naar de Islamitische landen. Via Sicilië komen ze naar Italië; en verder komt 

het Westen met de moslim-trompetten in aanraking tijdens de Kruistochten. In het 

Oudfrans vinden we het woord buisine in het Chanson de Roland (ca 1080). Dit staat 

daar waarschijnlijk voor een rechte trompet. En Baines wijst erop dat Roland op zijn 

hoorn blaast, terwijl de buisines massaal voorkomen in het leger van de emir van 

Babilonië. In Italië wordt ondertussen het woord tromba en de afleiding trombetta 

gebruikt. Formeel is dat laatste een verkleinwoord, maar het is moeilijk om uit de 

voorbeelden van de LIZ een duidelijk verschil te halen: een mooi voorbeeld komt uit 

het epos van Pulci, Il Morgante, met de passage:  
 

e risonava più d'una trombetta 

per Runcisvalle con certo clangore8 

che parea proprio al giudicio chiamassi 

in Giusaffà, s`i che i morti destassi. 

 

'En meer dan één trompet klonk 

in Roncesvalles met een geschetter 

dat leek op te roepen tot het oordeel 

in Josaphat, om de doden te wekken.' 

                                                 
7 Deze functie wordt in de moderne tijd overgenomen door vliegtuigen (bijvoorbeeld de aanval op de 

trein bij de Molukkenactie bij Wijster in 1977) of door grootscheepse bombardementen (zoals bij de 

verovering van Bagdad in 2003). Een derde militaire functie zien we beschreven in het boek Jozua 

6:20, waar verhaald wordt hoe het geschetter van de trompetten (tubae in het Latijn, basuynen in de 

Statenbijbel) de muren van Jericho deed instorten. 
8 Clangor is het typische Latijnse woord dat met de blaasinstrumenten geassocieerd wordt; het is dus 

in het Italiaans een latinisme. Volgens Baines is het ook het typische 'noise of cranes, geese, coots and 

dogs', terwijl Plinius daar het trompetteren van olifanten bij voegt. 
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Hoewel het trombette en geen trombe zijn, maken ze meer herrie dan de bazuin van 

het laatste oordeel.9 

 Deze Middeleeuwse trompet ondergaat drie veranderingen. Ten eerste wordt 

de buis van de trompet gebogen om hem beter te kunnen hanteren.10 Dit is waar-

schijnlijk in Italië gebeurd, wat we afleiden van de naam Italienische Trompete of in 

Spanje de trompeta italiana en natuurlijk van de Italiaanse term tromba spezzata 

'gebroken trompet'. Dan wordt er een verschuifbaar onderdeel aangebracht tussen 

mondstuk en buis. Dit wordt geassocieerd met Boergondië, maar dan moeten we 

waarschijnlijk vooral aan het Vlaamse deel denken: de eerste aanwijzingen betreffen 

het eind van de 14e eeuw, en Lille (Rijssel) en Brussel worden genoemd als plaatsen 

waar deze instrumenten vervaardigd worden. Het aldus ontstane instrument wordt 

saqueboute genoemd, een naam die verwijst naar het heen en weer schuiven (trekken 

en stoten). In Engeland raakt het instrument bekend als sackbut. Een eerste afbeelding 

verschijnt op een schilderij van Memlinc uit 1480.11 Er is een eerste attestatie van dit 

instrument in een archief van de Este-familie in Modena uit 1439, die luidt pro tuba 

ductili cum qua sonat tubicen suus, trumbonus vulgo dictus (geciteerd in Kurtzman & 

Koldau 2002, voetnoot 8) 'voor de schuiftrompet waarmee zijn trompetter speelt, die 

in de volkstaal trombonus genoemd wordt'.12 In een latere fase is het de dubbele buis 

die uitschuifbaar wordt. De plaats waar de beste instrumenten werden gebouwd was 

Neurenberg, met instrumentbouwer Hans Neuschel (overleden in 1533) en diens 

zoon Jörg, van wiens instrumenten nog een exemplaar bewaard gebleven is. Het 

voornaamste gebruik was voor feestelijke optochten en dansmuziek, al werd er ook 

gewijde muziek mee bedreven. In die functie verliest het zijn betekenis in de loop 

van de zeventiende eeuw. In het Westen worden ze niet langer gebruikt, alleen in 

Duuitsland, en vooral Oostenrijk, blijft men eraan vasthouden. Vanaf het midden 

van de 18e eeuw wordt er weer muziek voor gemaakt, vooral van plechtige of 

religieuze aard, te beginnen bij de Alceste van Gluck (1768), in Parijs opgevoerd met 
                                                 
9 Ook het citaat van Dante (Inf. 21:139) ed elli avea del cul fatto trombetta 'door luide te trompetten met 

zijn aarsgat' (Vert. Cialona en Verstegen) suggereert niet bepaald een klein instrument. Toch zou de 

voorkeur voor tromba bij de scheppers van de Italiaanse literatuurtaal, met name Boccaccio, de 

overwinning van de vorm tromba bepaald kunnen hebben, in tegenstelling tot het Frans, waar 

trompette het van trompe heeft gewonnen.  
10 Dit wordt expliciet vermeld door Marin Mersenne in Proposition XXI van zijn Harmonie universelle 

(1636): Semblablement les trois bandes C, E et M se démontent aysément, afin que les ouvriers les fassent plus 

facilement, et qu'elles soient plus portatives. 
11 Zie Montagu 2007 voor een uitvoerige beschrijving van de instrumenten die de musicerende enge-

len op de Najera-tryptiek in het Museum van Antwerpen bespelen. 
12 Dit voorbeeld wordt vaak geciteerd als eerste vermelding van het woord trombone. De interpretatie 

is echter omstreden. Het woord zou geanalyseerd kunnen worden als tromb+onus en zou dan een 

afleiding van tromba kunnen zijn. Maar het kan ook de structuur trombon+us hebben. Een argument 

voor de laatste hypothese zou kunnen zijn dat we in stadsrekeningen soms naast elkaar trombetti en 

tromboni vinden als namen voor de spelers. 
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trombonisten die uit Duitsland werden gehaald. Behalve aan de hoven zien we het 

instrument ook optreden bij de Stadtpfeiffer-ensembles (in Italië piffari genoemd), die 

een functie vervullen bij openbare feestelijkheden. Tegen het eind van de eeuw 

wordt de Posaune/trombone ook populair in de militaire fanfare, wat overwaait naar 

Frankrijk en de rest van Europa. De Duitse en de Franse stijl verschillen: Duitse 

orkesten in de 19e eeuw hebben drie trombones, respectievelijk in het alt-, tenor- en 

basregister; Franse orkesten hebben drie tenortrombones. Boonzajer Flaes (1993) 

vermeldt dat de populariteit van de militaire ensembles dateert van de eerste 

verjaardag van de Bastille, toen er enorme blaasensembles aanwezig waren; ver-

volgens heeft Napoleon de militaire kapel een rol gegeven in de militaire tactiek. In 

de 19e eeuw is de blaaskapel een vast onderdeel geworden van de koloniale legers, 

bijvoorbeeld van de Nederlanders in Ghana, wier rol na 1871 overgenomen werd 

door de Engelsen. Het ensemble had prestige onder de inheemse bevolking, zodat 

zich een muziekstijl ontwikkelde die de brass band combineerde met Afrikaanse 

rythmes. Door de contacten van het Engelse koloniale leger met het Caraïbische 

gebied verbreidde zich deze mode ook aan de andere kant van de Oceaan, om 

tenslotte in het begin van de 20e eeuw in New-Orleans een belangrijke rol te gaan 

spelen in de jazz-muziek.  

 

Trombone tegenover Posaune 

In het huidige Europa zijn er twee woorden voor het instrument: het type trombone 

en het type Posaune. Dat laatste is beperkt tot de landen binnen de uitstraling van de 

Duitse cultuur. Alle andere culturen, inclusief de Russische, de Balkan of het Mid-

den-Oosten hebben het trombone-type. In detail:13 
 

Deens: basun/trombone 

Duits: Posaune 

Fins: pasuuna 

Hongaars: harsona of pozan/puzan 

Nederlands: trombone (ouderwets: bazuin) 

Noors: trombone of trekkbasun (in het Nynorsk) 

Pools: puzon 

Slowaaks: pozauna 

Sloweens: pozavna 

          Tsjechisch: pozoun 

Zweeds: trombon of dragbasun 

 

De situatie is duidelijk. Er zijn twee uitstralingsmomenten geweest: het eerste met de 

b- van het oorspronkelijke buisine, het tweede met de Hoogduitse p-. De eerste groep 

betrof het hele Noorden, Nederland en Scandinavië, en zal dus uit de eerste fase van 

de verspreiding van het instrument komen; de tweede groep is typisch 19e eeuws, 

van na de Poolse delingen; van het Habsburgse Rijk is hoofdzakelijk het Oostenrijkse 
                                                 
13 De gegevens komen uit de artikelen over trombone  in Wikipedia in verschillende talen. 
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deel betrokken; Hongarije had een eigen woord en Slowenië heeft pozavna tegenover 

Kroatië trombon; alleen Slowakije (dat na de Ausgleich van 1866 tot het Hongaarse 

deel van het land hoorde) doet met het Duitse type mee. Alle landen uit de Russische 

cultuursfeer hebben een vorm van trombon: tromboon, trombons en trombonas voor de 

Baltische landen en trombon ook voor de Oekraïne. De hele verdere Balkan en het 

Midden-Oosten hebben vormen van trombone. 

 We hebben hier een internationalisme,14 dat hoort bij de huidige globale 

muziekwereld; daarbinnen hebben we twee andere mogelijkheden van naamgeving: 

uitstraling van een specifiek woord bazuin/Posaune over een gebied dat samenvalt 

met het Duitse cultuurbereik in verschillende perioden, en taalspecifieke woorden 

zoals het Hongaarse harsona, maar ik verwacht dat er soortgelijke taalspecifieke 

woorden zijn als we onze aandacht uitbreiden tot de niet-Westerse wereld. 

Historisch gezien kunnen we vaststellen dat het bereik van het internationale woord 

groter wordt, waarbij niet alleen het geografische domein van het Posaune-type 

ineenschrompelt, maar ook bepaalde betekenissen vatbaarder zijn voor het inter-

nationalisme dan andere. Dat hangt samen met de functionele contekst; sommige 

functies (jazzmuziek) zijn in Amerika ontstaan. 

 

Over het woord bazuin  

Het WNT geeft, in een artikel dat dateert uit 1895, de volgende etymologie: 
 

Bazuin — vroeger BAZUINE, ook BASOEN —, znw. vr.; in vroeger tijd eene enkele maal onz. 

gebruikt. Mnl. basine en bosine (VERDAM 1, 589 en 1389); mhd. busīne, later busūne, nhd. 

posaune. Ontleend aan ofr. bosine, uit lat. bucina. De a in de eerste lettergreep is uit o ontstaan bij 

gemis aan hoofdklemtoon; de overgang van ī tot ū in de tweede, zoowel in het Ndl. als in het 

Hd., is minder gemakkelijk te verklaren; waarschijnlijk is de klinker der tweede lettergreep aan 

die der eerste min of meer geassimileerd. 

 

De geschiedenis van de vorm gaat volgens het WNT-overzicht dus via de etappes: 

bucina  bosine  basine  basune  basuine  bazuin. 

 Het woord is van Latijnse oorsprong. In de Vulgaattekst van Hiëronymus komt 

het 43 maal voor, naast tuba, dat 65 attestaties heeft.15 Lewis & Short geven als 

betekenis 'a crooked horn or trumpet (the tuba is straight)'. Hij had een militaire 

functie, onder meer om de wachtperioden aan te kondigen. Ernout/Meillet verklaart 

het als de samenstelling bou-cana, dat als basiswoorden bos 'rund' en canere 'zingen, 

blazen' heeft. Het verwijst dus qua motivatie naar de horen van een rund (de 

Statenbijbel zal af en toe als vertaling ramshoorn bezigen). In het Frans ontwikkelt het 
                                                 
14 Ik gebruik internationalisme in de zin van woord dat zich over de grenzen van meer landen 

verspreidt. Dit is in tegenstelling tot het oude gebruik in de etymologie van internationalisme als 

woord waarvan de herkomst niet precies is aan te geven, of dat van de Duitse school van Inter-

nationalismen van Peter Braun en Burckhardt Schaeder, waar het geassocieerd wordt met het 

voorkomen in verschillende taalfamilies. Voor commentaar zie De Boer 2004. 
15 Gegevens uit de IntraText concordans op de Vulgata: http://www.intratext.com.com/X/LAT0001.htm. 
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zich normaal tot buisine.16 Dit woord wordt al gebruikt in het Chanson de Roland 

(meestal gedateerd op omstreeks 1080). De TLF citeert vers 3523, waar Baligant, li 

amiraill de Babylone, [...] met a sa buche une clere buisine/ sunet la cler, que si païens l'oïrent 

'hij zet een schelle trompet aan zijn mond; blaast daar schel op, zodat zijn heidenen 

hem konden horen'. Het woord komt er ook voor in combinatie met cors en greisles, 

'hoorns' en een kleinere en nog schellere soort trompetten. In Le livre des rois (1170) 

vinden we de vorm busine en volgens de TLF bestaat die vorm nog in 1456 (in de 

roman van Jehan de Saintré van Antoine de la Sale). Na 1600 verdwijnt het woord; 

het woordenboek van Furetière uit 1690 noemt het een 'vieux mot'.  

Matthias de Vries schrijft in zijn uitgave van Jan van Boendales Der leken spieghel: 
 

Bosine (var. basine, busine), IV. c. 10. v. 17, 27 bazuin. Oudtijds de gewone spelling. Zie Heelu, 

Ferguut, Limborch enz. Gloss. Busine vindt men o.a. in Brab. Yeest. II. 3085, 3759, Leven van Jezus, 

c. 42, 197 enz., en komt met den oorsprong, het Lat. buccina, best overeen, terwijl bosine aan het 

Duitsche posaune doet denken. 

 

In 4.10 schrijft Boendale in een beschrijving van het laatste oordeel: 
  

Ay! zotte menschen ende rude! 

Wat vreseliker ghelude 

Sullen die bosinen gheven! 

 

Basinen en businen zijn afkomstig uit andere handschriften. 

Jan te Winckel geeft  in zijn Geschiedenis der Nederlandsche taal als oorsprong van 

bazuin de Waalse vorm basine.17 In de Brabantsche yeesten van Boendale komt busine 

voor in het verhaal van Roeland, ongeveer in dezelfde bewoordingen waarin het 

verhaal ook bij Maerlant gedaan wordt.  
 

Neder quam hi in den dale 

Van Ronchevale, ende nam dien horen 

Van yvoren, scone, ute vercoren, 

Ende blies met groter pine. 

Die kerstene hoerden die busine, 

Die in haghen laghen gheslopen, 

Ende quamen te hem waert ghelopen; 

Want si kenden den horen wel, 

 

Hier blijkt dat horen en busine dezelfde referent hebben. 

 Basine is het woord dat gebruikt wordt in de Delftse bijbel (1477). Ik geef twee 

voorbeelden, met daarnaast de Statenbijbel van 1637, om de continuïteit te laten zien: 
                                                 
16 Vergelijk voor de vorm cuisine 'keuken', van cocina, een latere vorm ven coquina.  
17 In het Chronologisch woordenboek geeft Van der Sijs als eerste attestatie het Glossarium Bernense uit 

1240. Samen met de harp en de vedel uit hetzelfde Glossarium zijn het de oudste muziekleenwoorden 

in  het Nederlands. 
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Amos 2:2: 

1477: Ende ic sal senden vyer in moab ende sal verslinden die huysen carioth: ende moab sal 

steruen inden gheluyt der wapenen ende des strijts inden clanc der basunen. 

1637: Daerom sal ick een vyer in Moab senden; dat sal de palleysen van Kerijot verteeren: 

ende Moab sal sterven met groot gedruys, met gejuych, met geluyt der basuyne. 

Vulgata: Et mittam ignem in Moab, et devorabit ædes Carioth: et morietur in sonitu Moab, in 

clangore tubæ. 

Hosea 5:8: 

1477: Maect geluut mitter basunen in gabaa ende mitter trompetten in rama. Huylt in bethauen: 

achter dijn rugghe benyamin. 

1637: Blaset de basuyne te Gibea, de trompette te Rama: roepet luyde [te] Beth-Aven; achter u, 

Benjamin. 

Vulgata: Clangite buccina in Gabaa, tuba in Rama ; ululate in Bethaven, post tergum tuum, 

Benjamin. 

 

In Amos 2:2 is basune de vertaling van tuba; in Hosea 5:8 staat basune voor buccina en 

trompette voor tuba. 

In de Statenvertaling van 1637 is de slot-e nog aanwezig, maar in de loop van de 

17e eeuw verdwijnt deze klinker. Dat is een algemeen proces in het Nederlands van 

die eeuw; zie bijvoorbeeld een woord als Spraakkonste, dat nog gebruikt wordt in het 

voorwoord van de Italiaansche Spraakkonst van Lodewijk Meijer (1672), maar in  de 

tekst al vervangen is door spraakkonst.18 In de bewerkingen van de Statenbijbel 

verschijnt de vorm bazuin. 

 

Betekenis van het woord bazuin 

In het WNT worden vijf betekenissen onderscheiden, met de volgende definities: 

1. In 't algemeen. Naam voor eene soort van blaasinstrumenten van zeer krachtigen 

klank, in verschillende vormen in gebruik bij allerlei volken (zie Viotta, Lexicon der 

Toonkunst 1, 154). 

2. Afzonderlijk moet vermeld worden het gebruik van bazuinen bij de aankondiging 

van het Laatste Oordeel. 

3. Als naam van een instrument in de tegenwoordige orkesten, in gebruik genomen 

tegen het einde der vorige eeuw, en vervaardigd van blik en geel koper (zie Viotta, 

Lexicon der Toonkunst 1, 154). 

4. Ook benaming van een orgelregister, eene der krachtigste stemmen, van 8, 16, en 

32 voet. 

5. Ook als naam voor zekere soort van schoenen.19 

Dit betekent dat in de eerste plaats bazuin een algemeen woord is, dat afwisselt 

met trompet(te). Het is het meest gebruikte woord voor tuba en bucina in de Staten-
                                                 
18 Zie hiervoor De Boer 1996. 
19 Deze betekenis lijkt geïnspireerd te zijn door de vorm, die doet denken aan 'bazuintrompetten'. 

Kiliaen 1605 geeft besuyne, pedule, calceus laneus.  
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bijbel; dit lijken perfecte synoniemen te zijn; we vinden vrij veel passages waar beide 

woorden in dezelfde contekst worden gebruiken, met het doel om variatie in het 

taalgebruik te bereiken.20 Door het veelvuldig voorkomen in de Statenbijbel is het 

woord stevig verankerd geraakt in de taal, ook in figuurlijk gebruik; er is daarom 

geen reden om de bazuinen van de Apocalips hier een aparte plaats te geven.  Naast 

deze algemene betekenis onderscheidt het WNT een meer specifieke betekenis, die 

beschreven wordt in het Lexicon der toonkunst van H.A. Viotta (1881-1885).21 De beide 

citaten uit het WNT zijn: 
 

Bazuin; < zijnde eene soort van schuiftrompet, het welk bij vreugdebedrijven in kerken, enz., 

gebruikt wordt; en in Duitschland van de Stadsmuzijkanten op de torens, versch.-reynv. 75.  

De groote meesters in de instrumentatie hebben < een schoon gebruik van de bazuinen 

gemaakt <. Wagner gebruikt in zijn partituur van Der Ring des Nibelungen een quartet van 

bazuinen,   Viotta, a. w. 1, 155. 

 

Deze citaten zijn interessant omdat ze twee functies van de bazuin onderscheiden: 

een oude voor kerkmuziek en stadsmuziek, en een nieuwe, als onderdeel van het 

Duitse symphonie-orkest. 

 

Andere woorden in dezelfde sfeer 

In Nederland heb ik geen equivalent kunnen vinden van de saquebute (sackbut). Dat 

komt ongetwijfeld door het bestaan van een perfect Nederlands synoniem, namelijk 

schuiftrompet. De mooiste citaten komen uit het werk van Vondel; ik citeer er drie: 
 

De Stadhuistoren stelt zijn kunstig klokwerk, rijk 

Van klank: Hemoni speelt een hemelsch klokmuzijk, 

Zoo snel gelijk een luit, of Zwelings orgelpijpen, 

En snellen cimbeltoon, met vingeren te grijpen. 

Hier blazen schuiftrompet en kromme en rechte fluit 

Orlandoos grooten geest ter heerenvenstren uit, 

Ter eeren van de Wet, en burgerwandelaren, 

Verquikt door blij muzijk, in ongeruste maren 

Van oorloge of tempeest.  

(Joost van den Vondel, Inwijdinge van 't Stadthuis t'Amsterdam), 1655) 

 

Wy zullen uit den troon van wolcken, aen de zy 

Van onze gemalin gezeten, beide bly 

Bestraelen uwen zwier, en letten op de zwaejen 

Van deezen dans en trant, waerop de starren draejen 

                                                 
20 In het begin van deze periode komt ook tramete voor in plaats van trompette.  Ook in de Duitse tekst 

van Luther vinden we Dromete. Het zijn vormen waarin de –p- verdwenen is; een punt dat nadere 

studie vereist. De behandeling van de klinker in de beide talen is identiek aan die van basuyne/ 

Posaune. 
21 Henricus Anastasius was de zoon van de vermaarde componist van allerlei bekende liederen 

(Johannes Josephus Viotta), en een grote propagandist van de muziek van Wagner in Nederland. 
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Dat gaet ten dansse op bevende orgelfluiten,  

En schuiftrompet en goddelijck muzijck: 

(Joost van den Vondel, Vorstelycke Bruiloft t'Amsterdam, 1659) 

 

In d'eeu van Salomon: hoe ging 't 'er op een steecken 

Van hofbazuinen! hoe ging 't juichend volck ten rey, 

Op zang, en schuiftrompet, en trommel, en schalmey! 

(Joost van den Vondel, Joannes de Boetgezant, 1662) [dat wil zeggen Johannes de Doper]. 

 

Het eerste citaat, geschreven ter gelegenheid van de inwijding van het Amsterdamse 

stadhuis is een uitgesproken voorbeeld van de stadsmuziek. Het tweede citaat gaat 

over Jupiter op de Olympus; het is een mythologisering van de oude functie van hof- 

en kerkmuziek, die nu ten dienste staat van de goden. In het derde citaat wordt een 

tegenstelling tussen hof en volk gemaakt; het hof heeft hofbazuinen, het volk een 

schuiftrompet. In de 17e eeuw hebben die stadsorkesten trommels, vedels en 

schalmeyen naast de schuiftrompet; in de latere fanfare komen daar andere instru-

menten voor in de plaats. 

 In de Franse cultuur is, zoals we zagen de buisine verdwenen; alleen de trom-

pettes blijven over. Daarnaast komt het woord saqueboute op, als benaming voor de 

schuiftrompet; het woord is gemaakt op de beide werkwoorden saquer en bouter, in 

de betekenis van 'trekken' en 'stoten'. Voor een goede beschrijving citeer ik het 

desbetreffende artikel uit de Encyclopédie van Diderot en D'Alembert (1765): 

 
SAQUEBUTE, s. f. (Lutherie.) instrument de musique & à vent; c’est une espece de trompette 

différente de l’ordinaire, tant par la figure que par la grandeur. La saquebute est tres-propre pour 

les basses, & elle est construite de maniere qu’on peut la raccourcir ou l’alonger, suivant que 

l’on veut des tons aigus ou des tons graves. Voyez la fig. Planche de Lutherie. Les Italiens la 

nomment trombone, les Latins l’appelloient tuba ductilis. 

Cet instrument est composé de quatre différentes pieces ou branches, & a ordinairement une 

espece d’anneau tors dans le milieu, qui n’est que la continuation du tuyau plié deux fois en 

cercle  par cette construction il peut aller d’un quart plus bas que son ton naturel. Il a encore 

deux pieces cachées dans l’intérieur, & qu’on tire avec une barre de fer lorsqu’on veut donner à 

la saquebute la longueur nécessaire pour un certain ton. 

La saquebute a ordinairement 8 piés de long, sans être tirée & sans développer ses cercles. 

Lorsqu’on l’étend, sa longueur peut aller à 16 piés. L’anneau tors a 2 piés 9 pouces de tour; on 

l’emploie comme basse dans tous les concerts d’instrument à vent. 

Il y a des saquebutes de différentes grandeurs, selon les différentes parties qu’on veut exécuter. Il 

y en a particulierement une petite appellée par les Italiens trombone picciolo & par les Allemands 

kleine alt-posaune, propre pour les hautes-contres. La partie qui lui convient est appellée trombone 

primo ou I°. Il y en a une autre plus grande, appellée trombone maggiore, qu’on emploie comme 

taille; la partie qu’elle exécute est nommée trombone secondo ou II°. Une troisieme encore plus 

grande, appellée trombone grosso, & dont la partie est le trombone terzo ou III°. Enfin une autre 

qui est de toutes celles-là, & dont le son est très-violent, principalement dans les bases, sa partie 

est appellée trombone quarto ou IV°. ou simplement trombone. Elle a ordinairement pour clé celle 

d’F ut Fa sur la 4e ligne, & même souvent sur la 5° ligne d’en haut, à cause de l’étendue que cet 

instrument a dans le bas.  
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Het artikel plaatst dit instrument tegenover de normale trompet, waarvan het zich 

onderscheidt door de vorm en de dimensies. Het is een trompet die tweemaal is 

dubbelgevouwen en twee pookjes heeft om de buis te verlengen (dat is omdat het 

instrument anders niet te dragen is; we zijn nog in de tijd vóór de uitvinding van het 

ventiel). Het wordt als bas gebruikt in alle blaasorkesten. Er zijn er van alle maten en 

soorten. Het interessantste voor ons is dat er vertalingen worden gegeven: de Franse 

sacquebute correspondeert met de Italiaanse trombone, en met de Latijnse tuba ductilis 

(wat een mooie vertaling is voor schuiftrompet). De kleine, die in het Italiaans 

trombone picciolo (sic!) heet, komt overeen met het Duitse alt-posaune. En zo zien we in 

dit artikel alle synoniemen bij elkaar, in een geografisch feest van correspondenties.  

Dezelfde Encyclopédie heeft ook een apart artikel over de trombone, maar het 

is duidelijk dat dit alleen over de Italiaanse muziek gaat. En zo zien we het nieuwe  

woord binnendringen, geassocieerd met de mode van de Italiaanse muziek. Volgens 

de TLF is dit artikel tegelijk de eerste attestatie van trombone in het Frans . Het zou 

dan 11 jaar jonger zijn dan de eerste Nederlandse attestatie (maar zie de correcties in 

de volgende paragraaf). 

De tekst van de Encyclopédie is overigens letterlijk vertaald uit de Cyclopaedia van 

Chambers, die zelf zijn informatie weer heeft uit de Dictionnaire de musique van 

Sébastien de Brossard (1703).22 

 

De zogenaamde eerste attestatie van trombone in Nederland 

Wanneer komt het woord trombone in Nederland? Nicoline van der Sijs geeft 1754 als  

eerste attestatie. Maar dat is een casual, die toevallig in een muziekwoordenboek is 

terechtgekomen: de Muzykaale spraakkonst van J.W. Lustig. Het woord wordt er 

omschreven als 'een bazuin, een schuiftrompet'.  

 Deze attestatie, die afkomstig is uit het WNT, laat goed de problematiek van 

een datering via teksten zien. Zo'n attestatie heeft geen waarde zolang ze niet 

geïnterpreteerd wordt. Uit de interpretatie moet blijken waarom het woord nu juist 

daar gebruikt wordt, hoe het er gebruikt wordt en wat dit gebruik zegt over het reële 

voorkomen van het woord in de taal van toen. Heel vaak komt een schriftelijke 

attestatie later dan het mondelinge gebruik, waarover we juist informatie willen 

hebben. Maar in ons geval wordt er een attestatie gegeven die veel ouder is dan het 

werkelijke gebruik van het woord. 

 De attestatie is afkomstig uit de Muzykaale Spraakkonst van de Groningse 

organist Jacob Wilhelm Lustig (geboren in Hamburg in 1706 en overleden te 

Groningen in 1796).23  Dit werk, door de auteur zelf gepresenteerd als een van de 

eerste muziektheoretische studies in het Nederlands, bevat een Aanhangzel van 

verduitschte Konstwoorden en termen, behalven de reeds bijgebragte, in muzykaale 

Geschriften en nooten werken te mets voorkomende. Het is dus een vreemde-woordentolk 
                                                 
22 Zie Guion 1988 voor de tekst van Brossards artikel. 
23 Gegevens uit Du Saar 1948. 
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van vaktermen (Konstwoorden), die zich concentreert op de casuals (te mets voorko-

mende).  Het citaat in kwestie luidt als volgt: 
 

Tromba (ital.) Tuba. Buccina (lat.) een trompet 

Trombone, een bazuin of schuiftrompet Trombone piccolo, een kleine alt-bazuin. Trombone 

maggiore, een groote alt-bazuin. Trombone grosso, een groote Quart-bazuin. Trombone grande, een 

bas-bazuin. 

 

De eerste regel laat zien dat Lustig in principe bij elk vreemd woord eerst de taal 

noemt waartoe het behoort, in dit geval ital(iaans), dan de Latijnse benaming geeft, in 

dit geval de twee woorden die het domein van de trompet bestrijken, en ten slotte de 

Nederlandse vertaling. Zo werkt hij bij alle vreemde woorden. Dat er bij trombone 

geen Latijns woord staat kan erop wijzen dat in de oudheid (die zijn lezers uit hun 

Latijnse-schoolopleiding zullen kennen) geen equivalent van de trombone bestond, 

of dat hij de gebruikelijke benaming tuba ductilis niet kende of niet relevant vond 

voor zijn lezers (die geen Latijnse partituren zullen zijn tegengekomen). Achttiende-

eeuwse encyclopedie-auteurs geven normaliter de vier geografisch onderscheiden 

termen: saquebute, trombone, Posaune en tuba ductilis, respectievelijk voor het Frans, 

het Italiaans, het Duits en het Latijn; in een van Lustigs bronnen, de Dictionnaire de 

Musique van Sébastien Brossard (1703), vinden we onder het hoofdje Trombone ook 

de Cleine Alt-Posaune terug, als vertaling van trombone piccolo.  Het doel van Lustigs 

aanhangzel is geen ander dan de lezer de talenkennis te verschaffen die hij nodig heeft 

om buitenlandse partituren te lezen; in dit opzicht wijkt hij niet af van een 

hedendaage Muziekleer, zoals die van August Willemze, die – eveneens in een 

aanhangsel – uitlegt dat het Duitse Posaune trombone betekent. We kunnen hieruit 

niet de conclusie trekken dat Posaune een Nederlands woord is, en op dezelfde 

manier kunnen we uit Lustigs vermelding niet afleiden dat trombone een Nederlands 

woord was; integendeel, de Nederlandse woorden waren bazuin en schuiftrompet. We 

moeten deze attestatie dus schrappen.24 

 

De latere attestaties 

Na de verworpen attestatie blijven er nog andere over, zowel in het WNT als in de 

tekstenverzameling van dbnl. Uit die attestaties blijkt dat trombone in werkelijkheid 

een negentiende-eeuws woord is, geassocieerd met het fanfarecorps. In de twintigste 

eeuw komen er vervolgens voorbeelden, waarbij het instrument een grote rol speelt 
                                                 
24 De vraag is of dat ook gebeurt. Etymologen geven graag een eerdere attestatie, als ze die gevonden 

hebben, maar of ze ook gemakkelijk spookattestaties schrappen waag ik te betwijfelen. Strahle 1995 

geeft een soortgelijk 'Konstwoord'. maar dan in Engeland met posaune. 'Posaune, a Sackbut, an 

Instrument of Musick made use of as a Bass to a Trumpet (uit John Christopher Pepusch, A Short 

Explication Of Such Foreign Words, As are made use of in Musick Books, London 1724); bijna dezelfde 

formulering vinden we in Nathan Bailey, An Universal Etymologial Dictionary, London, 31726. Ik denk 

niet dat we hieruit kunnen concluderen dat posaune een Engels woord was. 
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in de jazzmuziek. In de 'serieuze' muziek blijft het woord bazuin in gebruik, totdat er 

jazz-elementen in die muziek komen, dat wil zeggen na de Eerste Wereldoorlog. 

Deze bewering zal ik aannemelijk maken door de voorbeelden in kwestie te situeren 

en te interpreteren. De eerste vermelding in een tekst is opnieuw van een musi-

coloog: 
 

Er bestaat nog eene andere soort van Instrumenten, welke men Trombone's noemt, en mede 

vatbaar is, om alle toonen, zonder het geluid te stoppen, voort te brengen, en wel door middel 

van eene coulisse, welke de uitvoerder doet bewegen, om de luchtbuis te verlengen of te 

verkorten, Symphonia 1839, 202 b.  

 

Aangezien niet vermeld wordt wie die 'men' is die de term Trombone's gebruikt, is de 

status van dit voorbeeld onduidelijk. Het lijkt technische uitleg te geven over 

instrumenten die in staat zijn glissando's te produceren. De tweede en derde 

vermelding spellen het woord met een dubbele n, wat op Franse herkomst wijst:25 
 

Er (is) < een klein muzijkkorps opgerigt uit een zestal knapen bestaande, waarvan twee de 

cornet à pistons < en een de trombonne blazen, Vriend v. d. Landm. 17, 167 [1853].  

Hij speelde noch klephoorn, noch trombonne, noch ophiclëide, SLEECKX 16, 101 [1870].  

 

In het begin van de 20e eeuw hebben we een passage uit het jongensboek De AFC-ers 

van H J Schuil, waarin  een schuttervereniging beschreven wordt: 
 

De cornet à pistons, de trombone, de bombardon < begeleidden M. op een afgrijselijke manier, 

SCHUIL, A. F. C.-ers, 49 [1915].  

 

Ook dbnl heeft een citaat uit De AFC-ers, dat veelzeggend is: 
 

Eddy keek om en zag Kees met zijn neus tegen de ruiten van de Schutterszaal. 
Dat werd Eddy te machtig; nu hij er toch was, moest hij ook even 'n kijkje nemen. 

‘Kijk!’ wees Kees, ‘daar heb je de Turksche trom, en daar liggen de bekkens en daar heb je de 

oempa, oempa, oempapa!’ 

Kees bedoelde blijkbaar de trombone. 

 

Het volgende citaat komt uit de novelle Fanfare van de Vlaamse auteur Ernest Claes, 

uit 1924: 
 

Op de eerste repries volgde de bas-percesse, waarbij de zware instrumenten, tuba's en 

trombons, kemp moesten geven zoo veel ze konden, CLAES, Fanfare 47 [1924].  

 

Ook een roman van Antoon Coolen uit 1932 beschrijft een fanfare-orkest: 
 

De zon, die ondergaat, blinkt in de blikkerende gepoetste tubas en trombones en in den 

                                                 
25 Deze spelling wijst misschien ook op een pseudo-Franse uitspraak van de o als nasale open /o/, 

vergelijkbaar met de nasale /ε/ die vroeger wel bij antenne te horen was. 
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contrabas van de fanfare,  COOLEN, Schoone Voleinding 167 [1932].  

 

Verder is er een roman De Speeldoos van Ch. A. Cocheret uit 1934: 
 

De eene (straatmuzikant) blaast op een trompet. De andere brengt er tweestemmigheid in met de 

lange zuigerslagen van een trombone,  COCHERET, Speeldoos 73 [1934].  

 

Dbnl heeft vijf citaten uit de 19e eeuw. Een is er onbruikbaar omdat het een Franse 

tekst bevat (beschrijving door zangeres Mina Kruseman van een auditie die geheel in 

het Frans plaatsvindt). 

Het eerste citaat van dbnl komt uit een recensie van een leerboek muziek, waarin we 

lezen: 
 

Even onnaauwkeurig is het beweren, dat de gewone Bassleutel voor alle lage instrumenten, zoo 

als Bas, Violoncel, Fagot, Bazuin, enz., gebezigd wordt. Voor de hoogere toonen der Violoncel 

en Fagot, zoowel als voor de Alt en Tenorbazuin (Trombone), gebruikt men, in den regel, 

andere sleutels. Allereerste beginselen der Toonkunst, of Grondbeginselen der algemeene Muzijkleer; 

eene Handleiding bij het privaat en klassikaal Onderwijs, door A.P.F. de Seyff, Luitenant-Adjudant, 

Jur. Stud. Utrecht, bij L.E. Bosch en Zn. 168 blz. kl. 8o. De Gids, jaargang 1840. 

 

Net als in het leerboek van Lustig is dit de uitleg van een vreemd woord; de normale 

term is bazuin. 

 Uit 1882 hebben we een tekst van C. van Nievelt, Herinneringen aan het Garda-

meer, die gaat over een trombonepartij uit Tannhäuser, De Gids 1882: dit is dus een 

Italiaanse contekst. 

 In 1888 schrijft de taalkundige Albert Kluyver over verschillen tussen talen en 

gebruikt daarvoor de volgende muzikale metafoor: 
 

Dezelfde viool, wier geluid zoo mat blijft in het spel van den leerling, wordt ineens bezield, 

zoodra de streek van den meester de snaren doet trillen. Dan spreekt zij van al wat het gemoed 

kan raken, met een onmetelijken rijkdom van klanken - ja, maar van gelijksoortige: zij kan niet 

spreken in de schettertaal der trombone. Is de vergelijking juist, heeft iedere taal haar eigen 

hulpmiddelen, dan mag men niet alles van haar vergen. 

 

Het schetteren van de trombone wijst al op een fanfare-orkest. De vergelijking is niet 

vleiend bedoeld. Een soortgelijke vergelijking vinden we vijf jaar later in een artikel 

van H. Polak, eveneens in De Gids: 
 

Een koker vol pijlen van staal, een kabeltouw uit geweldige wrongen gevlochten, een koperen 

trombone die met enkele schrille tonen de lucht doorklieft, - ziedaar het hebreeuwsch. 

 

Twee andere citaten, die verwijzen naar de late 19e eeuw, komen uit Oost-Indië. De 

eerste, uit de Brievenverzameling van H. Neubronner-Van der Tuuk 1894: 
 

Hij is een zeer goed ambtenaar, want hij is wél met de omes, bespeelt daarbij de trombone en 

andere muziekinstrumenten; voorts schildert hij allerliefst, is commandant der dappere 
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Bataviase schutterij en is zeer galant jegens onderwijzeressen. 

 

In het tweede beschrijft Rob Nieuwenhuysen een muziekavond in Komedie 

Stamboel te Batavia: 
 

Gepraat, gelach, gestommel, gefluit, gestoei. 't Is half negen. De ronzebons26 buiten heeft zojuist 

een polka-mazurka beëindigd. Nu komt het orkest binnen. We zien een zogenaamde Franse 

bezetting: een piano, drie violen, een fluit, een klarinet, een cornet à piston, een trombone en 

een contra-bas. De muziek begint met een mars. Als de muziek zwijgt, breekt een donderend 

applaus los. Een bel kondigt aan dat het spel spoedig zal beginnen; het publiek tiert, schreeuwt 

en fluit. 

 

Het eerste citaat verwijst uitdrukkelijk naar de schutterij; het tweede naar een 

populaire muziek- en toneelvoorstelling in de Komedie Stamboel.  

In het Nederlands Biografisch woordenboek lezen we een levensbeschrijving van 

componist Wouter Hutschenruyter, 1796-1878, de tekst is geschreven in 1914.  
 

Verder heeft hij nog gecomponeerd een hoorn-concert voor Pot de vin, een ouverture voor 

blaasinstrumenten, verschillende symphonieën, o.a. een symphonie militaire, drie cantaten, een 

concertino voor trombone, een mis met orgel en blaasinstrumenten, een missa solemnis met 

groot orkest, katholieke kerkhymnen met orkest, evangelische gezangen met begeleiding van 

blaasinstrumenten, liederen, militaire marschen, de instrumentatie van vele stukken uit opera's, 

een concertino voor acht pauken ‘opgedragen aan den vermaarden Rotterdamschen paukenist 

Salomon de Monchy’ en een opera Le roi de Bohème. 

 

Het is duidelijk dat de componist in kwestie, dirigent van het muziekkorps van de 

Rotterdamse schutterij, van alle markten thuis is, ook de populaire, zie de vermel-

ding van de militaire marschen. 

 Van de Vlaamse schrijfster Virginia Loveling wordt geciteerd uit een roman, 

getiteld Een revolverschot, waarin de aankoop van een klephoren en een trombone 

vermeld worden, die geschonken zullen worden 'aan de maatschappij van Vroden' 

op het St. Ceciliafeest. 

 Dan komt de jazz-muziek. Eerst bij de musicologen. Willem Pijper heeft in zijn 

verzamelbundel De quintencirkel een hoofdstuk ‘Beethoven en de jazz’, waarin hij 

schrijft:  
 

En de pianosonates van Poulenc, die eigenlijk voor klarinet en fagot, en voor hoorn, trompet en 

trombone geschreven waren! 

 

Caspar Höweler legt in XYZ der muziek uit wat een bazuin is:  
 

Bazuin, of trombone, een koperen blaasinstrument waarvan de buis zoo gewonden is, dat de 

                                                 
26 Een ronzebons was in de 'taal van Oost-Indië', zoals Jacques van Ginneken uitlegt in het twaalfde 

hoofdstuk 'Het Oost-Indisch' van zijn Handboek der Nederlandsche taal, een bijeengeraapt inlandsch 

fanfare-gezelschap. 
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verschillende stukken evenwijdig aan elkaar loopen, in tegenstelling met de rond gewonden 

hoorn. De buis van de bazuin is echter veel langer en naar verhouding slanker dan die van de 

trompet. Er zijn twee systemen: de ventielbazuin, waardoor men met behulp van drie ventielen 

de lacunen tusschen de boventonen kan opvullen, en de schuifbazuin, wier buis uit twee losse U-

vormige deelen bestaat, waarvan het eene gedeeltelijk in het andere geschoven kan worden, 

waardoor de rechterhand de buis zoo kan verlengen en verkorten, dat men alle chromatische 

tonen kan produceren.  

 

In hetzelfde boek heeft hij het driemaal over de trombone. Bijvoorbeeld:  
 

De straatorkestjes werden aanvankelijk vooral te New Orleans aangetroffen, terecht ‘de 

bakermat van de Jazz’ genoemd. De bezetting bestond vaak uit viool, trompet, klarinet, 

trombone, banjo en slagwerk. 

 

In het tweede citaat geeft hij de opsomming van alle bekende jazz-solisten.  

Ten slotte lezen wij in een tekst over Strawinsky's L'Histoire du soldat uit 1918:  
 

een voorlezer declameert het verhalende deel van den tekst; episoden van de geschiedenis 

worden vertoond in een kleine kermistent. Aan weerskanten daarvan de voorlezer en het 

orkestje: klarinet, fagot, cornet à pistons, trombone, viool, contrabas, slagwerk. 

 

Het is dus niet waar wat ik in Hoofdstuk 9 gesuggereerd heb, namelijk dat Höweler 

een typisch conservatieve hater van neologismen is. Hij volgt eenvoudig de gewoon-

ten van zijn tijd. 

 Er zijn citaten van Albert Helman, Cola Debrot, een gedicht van Leo Vroman, 

kortom de vertegenwoordigers van de jazzgeneratie; verder speelde Frits Hotz, 

volgens een korte biografie, ‘trombone in een aantal jazzbands en werkte mee aan het 

blad Rhythme'. Tot slot citeer ik uit de oorlogsjaren een parodie op de Tachtigers van 

Guillaume van der Graft, waarin de volgende fraaie regels over Hélène Swarth: 
 

Blank blozend blies Hélène haar sonnetten  

op een trombone die één toon bezat. 

 

Ook deze trombone is geen nobel instrument, maar een amechtige schetteraar. 

 Hiermee heb ik laten zien dat er in het Nederlands van voor 1940 een 

specialisatie bestond: trombone voor de fanfare en de jazz, bazuin in de traditionele 

orkestmuziek. Pas na de oorlog komt er een voorkeur voor trombone in alle sferen. 

Het zou interessant zijn na te gaan of dit correspondeert met een ontduitsing van het 

muziekvocabulaire als gevolg van de oorlogservaringen.  

 

De etymologische theorie van Alinei 

Het onlangs verschenen boek L’origine dolle parole ('de oorsprong der woorden'; 

Rome: Aracne, 2009) van Mario Alinei is een samenvattend handboek van de etymo-

logische theorievorming die zijn auteur in de afgelopen vijftig jaar heeft ontwik-
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keld.27 Het boek is te recent en ook te omvangrijk om nu al uitvoerig te bespreken, 

maar ik zal proberen er een indruk van te geven aan de hand van de aan het slot ge-

presenteerde Twaalf geboden voor de etymologische methodologie. Ik zal deze 

‘dodecalogo’ presenteren in mijn eigen bewoordingen (deze zijn cursief gedrukt), en 

daarna een toelichting geven. Een aantal punten komt terug in de rest van mijn 

betoog. In mijn opvatting is kennisneming van dit werk van fundamenteel belang, 

ook voor wie eventueel bepaalde aspecten niet zou delen, of op het verkeerde been 

gezet wordt door de onmiskenbare polemische toon van het boek. 

De twaalf geboden voor de etymoloog 

1. We moeten ons realiseren dat er geen grenzen zijn aan de chronologische diepte van de lexi-

calisering van de referent. De lexicalisatie van een referent is het geven van een naam 

aan een begrip. In Alinei’s visie doet het er niet toe welke naam gegeven wordt, maar 

wel dat er een inhoud gekozen wordt die benoemd wordt. Voor veel begrippen 

verliest de naamgeving zich in de mist der tijden. Alinei spreekt hier over het eerste 

optreden van de Homo Loquens. Commentaar: het associëren van de horen van een 

dier die gebruikt wordt als instrument om geluid te produceren zou zo’n begrip 

kunnen zijn dat dateert van het verschijnen van de Homo Loquens. 

2. De etymoloog moet op de hoogte zijn van de laatste ontwikkelingen in de voornaamste 

historische wetenschappen, met name de archeologie, de ethnografie, de anthropologie en de 

genetica. Alinei maakt gebruik van deze hulpwetenschappen om informatie te krijgen 

over de oorsprong van de referent. Als voorbeeld gebruikt hij het woord ferrum 

‘ijzer’, waarvan hij het iconiem (product van een faber, dus een ‘maker’) dateert op 

het begin van de ijzertijd en wel in Populonia, waar de eerste ijzerwinning heeft 

plaatsgehad. 

3. De indoeuropese chronologie heeft een veel groter diepte dan traditioneel aangenomen 

wordt; de chronologie van de afzonderlijke indoeuropese talen moet zich hieraan aanpassen. 

Op grond van archeologische feiten, die uitsluiten dat er op de momenten waarop 

invasies gepostuleerd werden grote volksverhuizingen hebben plaatsgehad, conclu-

deert Alinei dat de oorsprong van de Indoeuropese talen veel ouder is dan 

gewoonlijk wordt aangenomen. Hij gaat er van uit dat de afzonderlijke Indoeuropese 

talen duizenden jaren in de huidige woonplaatsen aanwezig zijn geweest (Dit is de 

theorie van de continuïteit). Een vorm van Latijn werd dan ook in Italië gesproken 

voor de stichting van Rome. Commentaar: dit is een van de meest omstreden punten 

van Alinei’s theorie, omdat het de bestaande taalhistorische theorieën op hun kop 

zet. De theorie wordt echter door zoveel taalkundige en andere argumenten 

onderbouwd dat op zijn minst een grondige uiteenzetting met Alinei’s argumenten 

gewenst is. 

                                                 
27 Voor wie geen Italiaans leest zijn er veel voorafgaande Engelstalige artikelen van Alinei beschikbaar 

op de website van de Paleolithic Continuity Theory: www.continuitas.com. 



275 

4. We moeten ons de grote rol van de ideologie in het onderzoek voortdurend bewust zijn. De 

rol van de ideologie betekent dat meningen over historische feiten en ontwikkelingen 

gekleurd zijn door ideologische overtuigingen van de onderzoekers. In concreto 

betekent dit dat de Indoeuropeïstiek (vroeger Indogermanistiek genoemd!) door de 

Duitse onderzoekers die het vak ontwikkeld hebben omgebogen is in de richting van 

een Herrenvolk-ideologie. Dit uit zich in de mythe van een plotseling opduikend 

Indogermaans volk, zonder bindingen aan vroegere volkeren, dat superieur zou zijn 

aan andere volkeren, maar ook in een neiging om de Germaanse inbreng in het 

Romaanse vocabulaire sterk te overdrijven. Alinei spaart geen moeite om deze visie 

te ondergraven. 

5. We moeten voldoende rekening houden met het geografische gebied waar het lexicalisatie-

proces heeft plaatsgehad. Alinei verwijt de traditionele etymologie een puzzle-menta-

liteit waarbij toevallige formele analogieën als argumenten gebruikt worden zonder 

aandacht voor hun geografische plausibiliteit. Vandaar zijn eis om alle voorstellen 

geografisch te localiseren. 

6. Als er geen documentatie is die onweerlegbaar het tegendeel aantoont, krijgt de hypothese 

van de territoriale continuïteit de absolute voorkeur boven de mogelijkheid van een 

ontleningsproces. De voorkeur voor locale ontwikkelingen boven ontleningen berust 

op de gedachte dat de overdracht van een taal op de volgende generatie bij wijze van 

default-oplossing onveranderd plaatsvindt; veranderingen die toch optreden moeten 

daarom overtuigend gemotiveerd worden. Dit punt hangt ook samen met de theorie 

van de continuïteit (zie gebod 4) en Alinei’s scepticisme ten aanzien van de 

Germaanse leenwoorden in de Romaanse talen. Commentaar: persoonlijk denk ik 

dat Alinei de omvang van de ontleningen onderschat, maar dit punt maakt het wel 

wenselijk dat voor iedere ontlening sterke argumenten nodig zijn. 

7. De regels van de historische grammatica van het bewuste gebied moeten absoluut geres-

pecteerd worden; dat geldt zowel voor de verplichte als voor de vrije regels. Onder 

historische grammatica verstaat Alinei de gevolgen van imperfecte overname van de 

taal van de vorige generatie; in de praktijk gaat het vooral om de klankwetten van 

een taal. Alinei vereist strakke toepassing van deze klankwetten en geen vage 

associaties (dit punt maakt dus deel uit van de polemiek tegen de traditionele 

historische taalkunde). Het punt over de verplichte tegenover de vrije klankwetten 

betekent dat we niet alleen de algemene niet-contekstgebonden klankwetten 

bekijken, maar ook de contekstgevoelige klankwetten en de zogenaamde accidents 

généraux, die we zoveel mogelijk zullen trachten te systematiseren. Commentaar: 

deze eis lijkt me terecht; ze vraagt ons om bijvoorbeeld de overgang van buisine naar 

bazuin klank voor klank te verantwoorden met verwijzing naar de gebieden waar 

deze stappen hebben plaatsgehad. 

8. We moeten attent zijn op een mogelijke magisch-religieuze oorsprong van het bestudeerde 

woord; dit geldt ook voor taboevorming. De magisch-religieuze belangstelling komt voort 
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uit Alinei’s werk met de motivatiegerichte taalkaarten in de Europese Taalatlas, 

waarin vaak voor de benaming van planten en dieren achter een Christelijke laag 

(bijvoorbeeld lieveheersbeestje) een heidense laag ligt in de vorm van de antieke 

godenwereld (bijvoorbeeld namen waarin Diana een rol speelt) en daarachter weer 

een magische wereld van totemdieren. Commentaar: het lijkt niet onmogelijk om het 

gebruik van horens in deze totemsfeer te trekken. Het voorbeeld dat ik straks zal 

citeren van de saquebute bij Olivier de la Marche, die in een carnavaleske sfeer door 

een bok bespeeld wordt, is hierbij suggestief. 

9. Een diepgaande kennis van alle aspecten van de realia is onmisbaar; hierbij gaat het om de 

voornaamste etappes van de ontwikkeling van de referent in de historie en de prehistorie. Het 

belang van de ontwikkeling der realia grijpt terug op de Wörter-und-Sachen-fase van 

het etymologisch onderzoek. Voor onze woorden betekent dit dat we bij iedere 

ontwikkeling van de woorden ook goed moeten weten hoe de referenten eruit zagen 

en welke functie ze hadden. 

10. We moeten letten op het vergelijkende en typologische iconymastische kader waarbinnen 

de voorgestelde etymologie geplaatst is. De iconomastiek is een belangrijke bijdrage van 

Alinei aan de etymologie. Hij heeft dit woord ingevoerd in de zin van aandacht voor 

de motivatie van het nieuwe woord of de betekenisontwikkeling van een bestaand 

woord. Een woord is te herleiden tot een of meer voorafgaande woorden via herge-

bruik (riciclaggio) van bekende elementen. Er zijn vier soorten lexicaal hergebruik: de 

onomatopee waarbij een referent gelexicaliseerd wordt via imiterende klanken die de 

referent oproepen; de fonosymboliek, waarbij bepaalde inhouden met bepaalde 

klanken geassocieerd worden zonder dat er van directe klanknabootsing sprake is; 

de metonymie oftewel syntagmatische iconymie, waarbij het hergebruik berust op 

een combinatie van bestaande woorden, en de metafoor oftewel paradigmatische 

iconymie. De iconymie dient ertoe om nieuwe woorden snel bekendheid te geven; 

zodra dit proces afgelopen is en iedere spreker het nieuwe woord herkent zonder een 

beroep te doen op de motivatie, vervalt het belang van de iconymie; het nieuwe 

woord kan zijn eigen ontwikkeling beginnen. 

11. We moeten nagaan welke bijdrage de etymologie kan leveren tot de etymologische 

archeologie. Onder etymologische archeologie verstaat Alinei de analyse van de 

overeenkomsten en verschillen in de iconymieën om conclusies te trekken over de 

voorgeschiedenis van de naamgeving in perioden die niet schriftelijk gedocu-

menteerd zijn. Hij stelt het tegenover de etymologische paleontologie, waarmee hij 

de pogingen van de traditionele etymologie bedoelt om een (bij voorkeur Indo-

europees) etymon te vinden voor de vorm van een woord. 

12. De voorstellen moeten voldoen aan de eis van elegantie, gepreciseerd als economie, 

eenvoud en productiviteit. Dit geldt voor het formalisme waarin de voorgestelde etymologie 

wordt gepresenteerd, voor de iconymische logica en voor de historisch-culturele reconstructie. 

De eis van elegantie is een algemene wetenschappelijke eis, die bijvoorbeeld ook een 
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grote rol speelt in mathematische bewijzen. Deze eis wordt hier ook weer polemisch 

ingevoerd tegen etymologiëen die er met de haren bijgesleept worden. Een voor-

beeld van zo’n traditionele etymologie wordt beschreven in de discussie over het 

woord pizza, besproken in  hoofdstuk 9 van deze bundel. De elegantie wordt 

uitgesplitst in economie, eenvoud en productiviteit. 

 

Iconymie van de vier behandelde woorden 

De woorden waarmee we in dit onderzoek te maken hebben zijn schuiftrompet, 

bazuin/Posaune, trombone, en voor de ons omringende landen saquebute/sackbut/ 

sacabuche. 

 Het iconiem voor schuiftrompet is een eenvoudig syntagmatisch iconiem (een 

woordsamenstelling); het is een combinatie van het hyperoniem trompet en de 

kenmerkende handeling schuiven, die aangeeft waarin de schuiftrompet zich 

onderscheidt van eerdere trompetten. De datering van het woord kan berusten op 

twee dateringsmethodes: de eerste attestatie van het woord en de zelfdatering. In dit 

geval zit daar veel tijd tussen; de eerste attestatie in dnbl stamt uit het Haerlemmer-

meerboeck (1634) van Jan Adriaansz Leeghwater, de beroemde impolderaar van 

Hollandse meren:28 
 

Als nu de P[r]edicatie gedaan was, zo dat men een Psalm ofte Lofzank begon te singen, zo 

speeldemen met den Orgel met een klein geluit daar onder, ook mede met verscheiden 

Instrumenten, als een Luit, Fiool, Schuiftrompet, ende andere Instrumenten meer, zeer 

aangenaam ende vermaakelik, so dat ik niet en weet dat ik van myn leefdagen schoonder, 

aangenamer ende vermaakelyker muzyk gehoord heb, als aldaar in de hof-kerk van holstein. 

 

De zelfdatering verwijst naar de uitvinding van het schuifmechanisme, dat minstens 

uit het begin van de 15e eeuw moet dateren. Aangezien de beide instrumenten (de 

klassieke trompet en de schuiftrompet) verschillende functies hebben in het 

ensemble, kunnen we aannemen dat het nieuwe woord meteen na de uitvinding 

ontstaan is, wat ons in de schriftelijke attestatie een obscure periode van 200 jaar 

geeft. De vergelijkende iconomastiek geeft ons verder twee argumenten voor een eer-

dere attestatie. Deze berusten op een analyse van de dubbele beweging die de speler 

moet uitvoeren, een beweging van het mondstuk af gevolgd door een beweging naar 

het mondstuk toe. Schuiven verwijst naar de eerste beweging, woorden waarin het 

begrip 'trekken' voorkomt naar de tweede en ten slotte is er de mogelijkheid om 

beide bewegingen tegelijk in het iconiem te verwerken in het saquebute-type. We 
                                                 
28 In zijn Kleine Chronycke, een onderdeel van het Haerlemmermeerboeck, toont Leeghwater zijn grote 
historische belangstelling. Hij wil aantonen dat het Haarlemmermeer als een razende wolf land 
verslindt en laat dat zien door interviews met oude mannen die informatie geven die nog van hun 
grootvaders afkomstig is (het is oral history avant Ia lettre). Met wat goede wil zouden we hieruit 
een datering ex silentio kunnen halen: als de schuiftrompet een recent instrument was zou hij 
dat ongetwijfeld vermeld hebben. 

 



278 

hebben hier dus een complex van verwante iconiemen. Voor het trekken hebben we 

verschillende varianten, de Zugtrompete voor het Duits, de draught trumpet in 

Schotland en de trombone a tiro uit Italië.29 

De saqueb[o]ute verwijst naar de werkwoorden saquer en buter (variant bouter), 

die respectievelijk verwijzen naar trekken en stoten. In de literatuur vinden we allerlei 

suggesties voor de regio van oorsprong, maar het is wel duidelijk dat een Franstalige 

origine de hoogste ogen gooit. Het eerste citaat dat we voor dit woord hebben als 

aanduiding van het instrument is een passage uit de memoires van Olivier de la 

Marche (1480), die de intocht in Brugge beschrijft van de latere Karel de Stoute en 

zijn bruid Margaretha van York in het jaar 1468: 
 

< Et pour mieulx festoyer la compaignie *mon seigneur de Bourgoigne+ demande ses haultz 

menestriers et tantost furent les quatre fenestres ouvertes, et par la saillirent trois chevres et ung 

bouc, moultbien et vivement faictz. Le bouc jouoit d'une trompette saicqueboute, et les trois 

chevres  jouoient de schalmayes; et en celle maniere jouerent ung motet, et puis s'en retour-

nerent comme ilz estoient venuz<- 

' En om het gezelschap nog feestelijker te ontvangen laat mijn heer van Boergondië zijn haultz 

menestrels [spelers in een blaas-ensemble] komen en weldra werden de vier ramen geopend en 

daaruit sprongen drie geiten en een bok te voorschijn, prachtig en naar het leven gemaakt. De 

bok speelde op een schuiftrompet, en de drie geiten speelden op schalmeien; en zo speelden ze 

een motet, en daarna vertrokken ze weer zoals ze gekomen waren. 

 

Een feit dat niet altijd door de commentatoren is opgemerkt is dat saicqueboute hier 

als adjectief gebruikt wordt; het gaat hier om een trompette saicqueboute. Dit maakt het 

iconiem verwant aan dat van schuiftrompet; de kenmerken zijn opnieuw het hypero-

niem plus het kenmerk (soort beweging). Alleen heeft het woord hier een voor-

ganger. In de TLF wordt als eerste betekenis genoemd een lans om een ridder uit zijn 

zadel te werpen (Lance à bout crochu destinée à désarçonner un cavalier), eerste voor-

komen in 1306. Tussen beide betekenissen bestaat een metaforische relatie: de trompet 

in kwestie wordt net zo bewogen als de lans. De metafoor is dus een militaire, afkomstig 

uit de riddercultuur van de 14 / 15e eeuw. 

Een ander element dat voor Frankrijk pleit is het woordvormingspatroon van 

saquebouter: [V+V]v. Dit is typisch voor het Frans, zoals uitgebreid is aangetoond door 

Pierre Guiraud (1967). Guiraud wijdt in het deel van zijn boek dat over morfolo-

gische structuren gaat een hoofdstuk aan de composition tautologique. Onder tauto-

logische samenstelling verstaat hij een combinatie van twee synoniemen van het type 

tournevirer, bouleverser, enzovoort. Met de gegevens van het FEW van Wartburg 

maakt hij een inventaris van 73 tautologische samenstellingen, waarvan sommige het 

werkwoord vertegenwoordigen, andere het van het werkwoord afgeleide instru-

ment. Deze creaties kennen maar een klein aantal basiswerkwoorden, te rubriceren 

in vier types: het type rollen en springen, het type botsen en stoten, het type schudden' 
                                                 
29 De draught trumpattis wordt vergeleken met de weir [=war] trumpattis (zie Herbert 1999). 
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en het type draaien. Het zijn allemaal frequentatieven of augmentatieven van 

werkwoorden van beweging. Een van de geciteerde vormen is boutesaque, uit de 16e 

eeuw, met de betekenis 'stok die een gespannen net ondersteunt'. Zo'n net stop je in 

het water en je haalt het er weer uit. Boutesacque komt ook in een Rouaans document 

uit 1382 voor, als variant van sacqueboute, in de al genoemde  betekenis van 'lans'. We 

hebben dus een vast patroon, met  vaste semantische inhouden; in principe gaat het 

om twee synonieme werkwoorden, maar een antoniem past ook in dit semantische 

patroon. bij wijze van uitbreiding. Gegeven dit patroon doet het er eigenlijk niet toe 

welke betekenis eerder was; we hebben al een militaire betekenis, een betekenis in de 

visserij en een in de muziek, en uiteraard wordt er ook een sexuele beweging 

gevonden. Het patroon zou van alle tijden kunnen zijn en misschien uit de voor-

Romeinse periode dateren; de concrete betekenissen zullen vaak afhangen van een 

technische vernieuwing en dus zelfdatering kennen.30 

De Engelse vorm is een leenwoord dat berust op een fonologische aanpassing 

van het Franse woord aan de Engelse fonologie. Voor de Spaanse vorm kunnen we 

spreken van een gedeeltelijke leenvertaling, waarbij het eerste element (sacar) in een 

identieke betekenis is overgenomen, maar het tweede element (buche of bucha) een 

vervorming is die waarschijnlijk op een volksetymologie berust. En dit brengt ons op 

een tweede conclusie uit het citaat van De la Marche: saicqueboute kan via een 

volksetymologie vervormd worden tot saicquebouc, en dat zou kunnen verklaren 

waarom bij de feestelijke intocht een bok op de schuiftrompet blaast (met geiten voor 

de fluiten). 

De Nederlands/Duitse variant bazuin/Posaune is iconymisch heel anders van 

aard; hij voegt slechts een tweede betekenis aan de eerste toe: de eerste betekenis 

betreft de rechte trompet van Roland, de tweede de schuiftrompet. De beide 

hoofdbetekenissen die het WNT voor bazuin geeft, namelijk ‘blaasinstrument met 

zeer krachtige klank’ (bazuin 1) en ‘trombone’ (bazuin 3) zijn beide ontwikkelingen 

van de oude betekenis van buisine; deze ontwikkelt zich tot bazuin 1 door abstractie 

en tot bazuin 3 door specialisatie. Deze laatste betekenis kunnen we weer dateren via 

zelfdatering: als de specialisatie tussen trompet en trombone een feit is komt de vorm 

tramete/drommete in plaats van de schuifloze trompet. Een tweede betekenis van 

eenzelfde woord (dat wil zeggen een paradigmatische iconymie) is echter moeilijker 

te dateren dan een syntagmatische, omdat de vorm niet verandert. Indirect kunnen 

we syntagmatische vormen als Zugposaune, gebruiken als terminus ante quem. 

Hetzelfde geldt ook voor het Italiaanse trombone: in eerste instantie is dit een 

vergrootwoord dat alleen een groot exemplaar van de categorie tromba ‘trompet’ 

aanduidt. Vanuit die betekenis wordt dan een apart begrip afgeleid: trompetsoort die 

per definitie groter is dan de normale. Ook hier kunnen we uitgaan van een zelf-
                                                 
30 Het zou me niet verbazen als de militaire betekenis iets met de Guldensporenslag (1302) te maken 

had, waar het sacquebouter opgetwijfeld op grote schaal is toegepast (Deze opmerking heeft de status 

van een hypothese die met de etimologia di frontiera van Alinei verenigbaar is). 
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datering. In Italië vinden we echter nog een verwijzing naar het stadium dat aan de 

schuiftrompet voorafgaat, namelijk de term tromba spezzata ‘gebroken trompet’, dat 

slaat op de ombuiging van de buis, maar nog niet op de schuifbeweging. 

 

Twee attestaties van het Italiaanse trombone als schuiftrompet31 

Voor de documentatie van het Italiaanse trombone heb ik me gewend tot de LIZ. Niet 

alle citaten slaan op een schuiftrompet; zo gaat het eerste dat ik vond over een grote 

buis die valsemunters gebruiken om het vuur op te stoken waarmee ze de munten 

omgieten. Maar er zijn er twee die door de beschrijving die ze geven er geen twijfel 

over laten bestaan dat we met schuiftrompetten te maken hebben. Het eerste is van 

Castiglione in Il libro del Cortegiano (1528; de dialogen zijn gedateerd op 1507), boek 

II, paragraaf 53, waar een figuur uit Brescia, die aanwezig was bij de ceremonie van 

het huwelijk tussen Venetië en de zee, op de vraag welke muziek hij het mooiste had 

gevonden antwoordde: 

 
"Tutte eran bone; pur tra l'altre io vidi uno sonar con certa tromba strana, che ad ogni tratto se 

ne ficcava in gola più di dui palmi e poi subito la cavava e di novo la reficcava; che non vedeste 

mai la più gran maraviglia." Risero allora tutti, conoscendo il pazzo pensier di colui, che s'avea 

imaginato che quel sonatore si ficcasse nella gola quella parte del trombone, che rientrando si 

nasconde. 

'Het was allemaal mooie muziek; toch zag ik onder andere iemand op een merkwaardige 

trompet spelen, die hij bij iedere stoot meer dan twee palmen diep in zijn keel stak en er dan 

meteen weer uithaalde en opnieuw in stopte; je hebt nog nooit zo iets wonderbaarlijks gezien. 

Toen begonnen ze allemaal te lachen, want ze begrepen dat hij op het gekke idee was gekomen 

dat die speler het stuk van de trombone dat bij het inschuiven in de buis verdwijnt in zijn keel 

stak. 

  

Het andere citaat waarin we een beschrijving van de schuiftrompet vinden komt uit Il 

Saggiatore van  Galilei, waarin deze debatteert met Lotario Sarsi (pseudoniem van de 

jezuïet en wiskundige Orazio Grassi). In hoofdstuk 15 houden ze een filosofisch debat 

over de vraag of een telescoop als hij verkleint of als hij vergroot een en hetzelfde 

instrument is. In deze discussie legt Galilei uit dat orgelpijpen van verschillende lengte 

verschillende tonen produceren en dat daarom trombones die je in- of uitschuift 

vergelijkbaar zijn met twee verschillende orgelpijpen en dus wel verschillende instru-

menten moeten zijn. Het filosofische debat lijkt niet zo erg relevant, maar wat wel 

interessant is, is de beschrijving van de trombone die de natuurkundige hierbij geeft: 
 

Ora, se disfacendo una canna se ne rigetterà del medesimo piombo un'altra più lunga, ed in 

conseguenza di tuono più grave, sarà il Sarsi renitente a dir che questa sia una canna diversa 

dalla prima? voglio creder di no. Ma se altri trovasse modo di formar la seconda più lunga 

                                                 
31 In Stammerjohann et al. 2008, p. 846 wordt voor trombone in de betekenis van schuiftrompet de 

datum van 1561 gegeven. Het voorbeeld van Castiglione is daardoor een antedatering. Voor Frans 

wordt 1703 opgegeven; dat is dus de attestatie uit het woordenboek van Brossard; als eerste Engelse 

en Duitse attestatie hebben we  respectievelijk 1724 en 1728. 
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senza disfar la prima, non sarebbe l'istesso? certo sì. Ma il modo sarà col farla di due pezzi e 

ch'uno entri nell'altro, perché così si potrà allungare e scorciare, ed in somma farla all'arbitrio 

nostro divenir canne diverse, per quello che si ricerca al formar diverse note; e tale è la struttura 

del trombone. 

'Als we nu een buis kapotmaken en daarna een nieuwe, grotere gieten uit hetzelfde lood, die 

dus lager van toon is, zou Sarsi er dan problemen mee hebben om te zeggen dat deze buis 

verschilt van de eerste? Dat denk ik toch wel niet. Maar als iemand kans zag de tweede, langere 

buis te vormen zonder de eerste stuk te maken, zou dat dan niet hetzelfde zijn? Vast en zeker 

wel. De manier om dat te doen is zorgen dat de buis uit twee stukken bestaat, zodat het ene in 

het andere gestoken kan worden, want dan kun je hem verlengen en verkorten, kortom er naar 

eigen behoefte twee verschillende buizen van maken, wat nodig is om verschillende noten te 

produceren; en zo zit dus de trombone in elkaar. 

 

Speculaties over de voorgeschiedenis van de iconymieën 

Het programma van de etimologia di frontiera van Alinei gaat echter verder dan het tot 

nog toe behandelde. De iconymie van trombone houdt niet op bij tromba, maar sluit 

ook de voorgeschiedenis van tromba in. Ook de voorgeschiedenis van trompet, die op 

zijn minst aan die van tromba verwant is, moet verder onderzocht worden. Hetzelfde 

geldt voor de voorgeschiedenis van bazuin. Deze onderwerpen vallen buiten het 

bestek van dit hoofdstuk en vereisen verder onderzoek; hier beperk ik me tot enkele 

hints, die plausibele hypothesen lijken te zijn voor nader onderzoek. 

Voor bucina is het eerste probleem het gat tussen het gebruik in het Romeinse 

Rijk, dat gemakkelijk te vinden is via de Vulgaattekst van de Bijbel, en de eerste at-

testaties in de Romaanse talen. Waarop blies de historische Roland van 778 en zag 

dat instrument er net zo uit als dat van het Chanson de Roland drie eeuwen later? Voor 

dit onderzoek zullen we op zijn minst een goed beeld moeten hebben van de Latijnse 

citaten uit de literatuur tussen 500 en 1100. Klopt het dat de metaaltechniek voor het 

maken van koperen bucinae verdwenen is en pas later weer herontdekt? Bestaat er 

enig bewijs voor de idee dat de nieuwe technieken een Arabische achtergrond heb-

ben? Dit zijn vragen die te maken hebben met Alinei's negende gebod (kennis van de 

realia en hun ontwikkeling). Andere vragen gaan over de voorgestelde iconymie van 

bucina. De vorm bou-cana is erg oud, want hij gaat vooraf aan de periode waarin in 

het Latijn de klemtoon op de eerste lettergreep lag. In deze periode is namelijk de 

onbeklemtoonde /a/ tot /i/ geworden. We moeten dan toch wel denken aan de vijfde 

eeuw voor Christus. Na de genoemde periode is de klassieke Latijnse accentuering 

opgekomen. Zolang de /i/ kort was, was de accentuering van het woord búcina 

(eventueel met verdubbeling van de /c/). Door invloed van de uitgang -īna, met lange 

/i/, moet de accentuering bucína geworden zijn. De oorspronkelijke vorm bou-cana  

kan ook syntactisch bekeken worden: het gaat dan om [[bou]N+[[can]V+a]]N, waarin 

de lexicale bases 'rund' en 'zingen' betekenen en het suffix een instrument dat de 

handeling van het werkwoord uitvoert. Dit wijst op een iconiem dat 'het geluid van 

een koeiehoorn voortbrengen' suggereert (een paradigmatisch iconiem). We moeten 

dan volgens gebod 10 zoeken naar verwante iconiemen, bij voorkeur corres-
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ponderend met dezelfde syntaxis. Ook de relatie met het woord buis (waarover 

enkele vage suggesties staan in het EWN) vraagt om nader onderzoek. 

Over it. tromba en trombetta, respectievelijk fr. trompe en trompette kunnen we ook 

een hele reeks vragen stellen. De traditionele etymologie gaat uit van een Duitse 

vorm trumba (volgens Pfeiffer (1999) uit de achtste eeuw), die dan weer ten grondslag 

moet liggen aan het Franse trompe en het Italiaanse tromba, via niet duidelijk gespeci-

ficeerde fonologische ontwikkelingen. Ook de panslavische vormen (Russisch trubá) 

worden herleid tot een Germaanse vorm. Op het eerste gezicht berust deze hypo-

these op de chronologie van de attestaties (er is geen oudere attestatie dan de Oud-

hoogduitse); ze is dus een goede kandidaat voor de kritiek van Alinei, zowel wegens 

de dateringsmethode als wegens het pangermanisme van de etymologen. 

Wat de iconomastiek betreft, is het duidelijk dat we hier een onomatopeïsch ico-

niem hebben. Een toeter is een instrument dat toetert, dus dat toet zegt (klanknaboot-

sing wordt werkwoord, en wordt vervolgens instrument). Dit is een typisch voor-

beeld van een iconymie die teruggaat tot het eerste optreden van de Homo Loquens; 

aan de andere kant kan de onomatopee overal en in alle tijden opnieuw gevormd 

worden 

. In de Romaanse talen hebben we te maken met een onomatopee op basis tu 

(vergelijk tuba, af te leiden van een werkwoord tubare,32 opnieuw met de nominale 

uitgang —a van het instrument, die we bij cana zagen) en een onomatopee op basis 

tru. De vraag is wat dan de consonant /r/ aan het doffe geluid toevoegt: bij de 

trommel is dat mijns inziens duidelijk, namelijk het slaan met de stokken; zou het bij 

de blaasinstrumenten de actie van lippen en/of de tong zijn? De traditionele verkla-

ringen voor trommel zijn niet erg overtuigend; ze gaan uit van een betekenis blaas-

instrument (waarschijnlijk omdat dat oudhoogduitse voorbeeld een blaasinstrument 

aanduidde, dus opnieuw een argument van chronologische attestatie), maar nergens 

wordt duidelijk hoe de betekenisontwikkeling van blaasinstrument naar percussie-

instrument plaatsvindt. Kortom de etymologieën op dit terrein zien eruit als wat 

Alinei in zijn polemische passages funambulismo (wetenschappelijke koorddanserij) 

noemt. 

Zoals gezegd, dit zijn speculaties over mogelijke lijnen van onderzoek. Het 

onderzoek zelf moet nog uitgevoerd worden.  

 

Conclusie  

In dit hoofdstuk heb ik een programma uitgevoerd dat ik zelf had opgesteld voor het 

analyseren van een leenwoord. Het gekozen woord was trombone. De voornaamste 

conclusies zijn: 

1) Het woord is in het Nederlands binnengekomen in het begin van de 19e eeuw; 
                                                 
32 Tubare is in het Italiaans ook het koeren van duiven. 



283 

2) De oorsprong is Frans; de contekst waarbinnen het gebruikt werd was de militaire 

muziek en de fanfare; in de twintigste eeuw is daarbij nog de rol gekomen die het 

instrument in de jazz-muziek heeft; 

3) In de contekst van het klassieke orkest werd het voorafgaande woord bazuin ge-

bruikt tot de jaren dertig van de twintigste eeuw; pas na de Tweede Wereldoorlog is 

het over alle linies vervangen door trombone; 

4) In de huidige wereld hebben we te maken met een wijd verspreid internationa-

lisme; 

5) In de periode van de Renaissance tot de Franse Revolutie hadden we de schuif-

trompet, met in de omringende landen de termen saquebute/sackbut (Frans en Engels), 

Posaune (Duits), trombone (Italiaans) en tuba ductilis (Latijn). In Frankrijk is ook spora-

disch trombone te vinden; 

6) Naast schuiftrompet komt ook bazuin voor; dat is een rest van een ongedeeld woord 

in de Duitse cultuurkring, waarvan Nederland zich op dit gebied dus geleidelijk 

verwijderd heeft. Afgaande op een Vondelcitaat zouden we kunnen veronderstellen 

dat er een sociaal verschil bestond, waarbij bazuin met de hogere kringen geas-

socieerd werd, schuiftrompet met de lagere, maar er zouden eigenlijk meer bewijzen 

voor deze hypothese gevonden moeten worden; 

7) De verwijderde herkomst van het Nederlandse trombone is het Italiaans, met een 

leenweg die eerst via Frankrijk, later via Amerika is gegaan; 

8) Het instrument heeft een aantal fasen van ontwikkeling doorgemaakt; deze 

hebben gedeeltelijk hun weerslag gehad in de gebruikte woorden; het is echter 

moeilijk te bewijzen dat de ontwikkeling van de zaak met die van het woord parallel 

loopt; 

9) De uiteindelijke etymologie van trombone verloopt van het identificeren van een 

groot exemplaar van de tromba (trompet) tot een specialisatie als apart instrument (de 

schuiftrompet). Deze is zeer moeilijk te dateren: het principe van de zelfdatering 

(Alinei) leidt tot het begin van de 15e eeuw, maar het eerste voorbeeld waar we dui-

delijk een beschrijving van het nieuwe instrument vinden dateert van Castiglione 

(1507/1528). 

10) Het programma dat inherent is aan Alinei's etymologische theorie vereist dat wij 

nagaan wat de oorsprong van tromba is. Behalve de gedachte dat we hier te maken 

hebben met een onomatopee kunnen we daar nog weinig over zeggen. 

 

Suggesties voor verder onderzoek 

Als suggesties voor verder onderzoek noem ik: 

1) Nader onderzoek naar het werkelijke gebruik van de woorden trombone, bazuin en 

schuiftrompet, niet via woordenboeken, encyclopedieën en literaire teksten, maar via 

vindplaatsen waar we kunnen verwachten dat over trombones gesproken wordt, 

zoals teksten van musici en muziektheoretici en documenten over de aanschaf van 

instrumenten en het in dienst nemen van spelers; 
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2) Verder onderzoek naar de lexicalisatie van trombone in het Italiaans, het liefst 

ingebed in een theoretische studie over de lexicalisatie van vergroot- en ver-

kleinwoorden; 

3) Een onderzoek naar de fonologische ontwikkeling van buisine, uitgaande van de 

gedachte dat iedere vorm gelocaliseerd moet worden en alle klankwetten regelmatig 

zijn (als dat laatste niet houdbaar zou zijn, blijkt dat vanzelf als we uitgaan van re-

gelmatige ontwikkelingen); 

4) Een vergelijkend onderzoek naar de oorsprong van tromba, met inachtneming van 

de gegevens uit de Romaanse, Germaanse en Slavische talen; 

5) Een studie over alle onomatopeïsche verschijnselen waarbij blaasinstrumenten 

betrokken zijn  (getoeter, getetter en geschetter); 

6) Een meer theoretische beschouwing over de verhouding tussen vaktaal en alge-

mene taal, en van kennis via woordentolken tegenover het werkelijke gebruik, aan de 

hand van muzikale termen; 

7) Soortgelijk onderzoek als het onderhavige met betrekking tot andere instrument-

namen van Italiaanse oorsprong;33 

8) Theoretisch onderzoek over leenwoorden en etymologie, al of niet geïnspireerd 

door de theorie van L'origine delle parole.34  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 

33 De meest in aanmerking komende instrumenten zijn: clavichord, concertina, fagot, klarinet, 

klavecimbel, mandola en mandoline, ocarina, piano(forte), piccolo, spinet, tamboerijn,  trompet en 

tuba, viola (d'amore en da gambo), (violon}cello, viool; en voor hobo Italiaans als tussentaal. 
34 Een nader onderzoek naar dit boek is gepland als hoofdstuk 21 van Woordstudies II. 
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SAMENVATTING 
Dit hoofdstuk gaat over veranderingen in de Italiaanse woordenschat in de laatste halve eeuw en de 

manieren waarop die bestudeerd kunnen worden. De voorgestelde modellen zijn het cumulatieve 

model (aandacht voor nieuwe woorden), het vervangende model (verdwijnwoorden en hun vervan-

ging), het variationele model (regionale, sociale en internationale variatie als bron van vernieuwing), 

het statistische model (veranderingen in de basiswoordenschat), het vaktalige model (interactie tussen 

vaktalen en algemene taal) en het systematische model (aandacht voor nieuwe lexicale schema’s en 

woordvormingsprocédé’s). Er worden analyses gegeven van vu’ comprà, avviso di garanzia, colf en 

limonare, verder wordt Sanguineti’s gedicht Laudes rerum universarum bestudeerd als illustratie van 

woordvormingsprocédé’s.  

 

RIASSUNTO 
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di garanzia, colf e limonare; inoltre si studia la poesia di Sanguineti Laudes rerum universarum come 

illustrazione di nuovi processi morfologici. 
 

SUMMARY 
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substitutive model (words that disappeared and their substitution), the variational model (regional, 
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lexicon), the special language model (interaction between special languages and the general language) 
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Sanguineti’s poem Laudes rerum universarum is studied as an illustration of new word formation 

procedures. 
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11. ZES BENADERINGEN VAN LEXICALE VERANDERINGEN* 
 

 

 

Inleiding 

Ik begin met drie voorafgaande opmerkingen. De eerste is dat ik me op dit congres 

een beetje als een kat in een vreemd pakhuis bevind; ik wil geen analyse geven van 

de hedendaagse Italiaanse literatuur, het onderwerp van dit congres, maar de litera-

tuur als instrument gebruiken voor een onderzoek naar het lexicon. Of om een con-

creet voorbeeld te geven: Gadda is belangrijk voor mij omdat hij mij het eerste voor-

beeld levert dat ik ken van het morfologische verschijnsel van de juxtapositie.1 De 

tweede opmerking is dat de ontwikkeling van het lexicon zo’n omvangrijk onder-

werp is dat ik slechts wat aan de oppervlakte kan krabbelen en hooguit een paar 

onderzoeksideeën kan aangeven. De derde is dat ik met de Handelingen van Lugano 

een belangrijke verzameling artikelen bedoel die ik nog niet uitvoerig heb kunnen 

bestuderen. 

Het Italiaanse lexicon is veranderd in de periode van vijftig jaar die ons van-

daag bezig houdt, een periode die we zouden kunnen aanduiden als het cinquan-

tennio andreottiano. Deze uitdrukking is door mij aangemunt op 19 april 1993, uiter-

aard volgens het model van het ventennio fascista, waarbij dan nog komt dat histo-

rische tijdperken vaak de naam van een vorst dragen. Vergelijk de era umbertina, van 

1878 tot 1900, naar koning Umberto. Deze benaming vertolkt het gevoel dat er een 

periode afgesloten is, en wel de periode waarin we het genoemde personage hebben 

zien veranderen van de tassendrager van De Gasperi tot beklaagde in een maffia-

proces. De aanmunting van deze uitdrukking heeft plaatsgehad in mijn eigen idio-

lect, de datum is die van de eerste redactie van deze bijdrage, en ik heb deze datum 

hierboven gedocumenteerd. Maar de creatie van de term is voorafgegaan door een 
                                                 
* De oorspronkelijke Italiaanse tekst van dit hoofdstuk is Sei approcci al cambiamento lessicale. Het was 

een taalkundige bijdrage voor het congres Rinnovamento del codice narrativo in Italia dal 1945 al 1992 

‘Vernieuwing van de narratieve code in Italië van 1945 tot 1992’, georganiseerd aan de Universiteit 

van Leuven door Franco Musarra en zijn medewerkers. Het artikel was gepubliceerd in de Hande-

lingen, Gli spazi della diversità, deel II, Rome, Bulzoni en Leuven, Leuven University Press, 1995: 179-

209. De Nederlandse tekst bevat een aantal latere aanvullingen, die als zodanig zijn aangegeven. 
1 In zijn boek Il castello di Udine, in Romanzi e racconti, p. 147 wordt gesproken over het opschrift Taglio 

capelli (letterlijk: haarsnijderij) om aan te duiden waar de militaire kapper zich bevindt. Dit moet wel 

een visuele herinnering van de schrijver zijn; de constructie dateert dan uit 1917, het jaar van de 

nederlaag bij Caporetto. In de discussie na mijn lezing is gesuggereerd dat deze constructie typisch is 

voor het militaire jargon. Dat geeft onmiddellijk aanleiding tot drie nieuwe vragen over de Italiaanse 

morfologie: 1) Wanneer is deze constructie dan in het militaire jargon opgekomen? 2) Heeft de alge-

mene taal deze constructie overgenomen uit het militaire jargon of zijn er ook nog andere bronnen? 3) 

Wanneer heeft de overgang van het militaire jargon naar de algemene taal plaatsgevonden – en 

wanneer worden de eerste voorbeelden gedocumenteerd? Deze vraagstelling staat dan nog los van de 

meer algemene vraag naar de relatie tussen vaktaal en algemene taal. 
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incubatieperiode, die begon toen ik over deze bijdrage ben gaan nadenken. De vorm 

weerspiegelt een dubbel model: een algemeen model van een naam van een 

tijdsverloop, gecombineerd met een adjectief dat van een eigennaam is afgeleid, en 

een meer gedetailleerd model waarin een telwoord de uitgang –ennio krijgt, met een 

welomschreven leitwort (modelwoord), namelijk venti[twintig]+ennio. De uitdrukking 

was gemotiveerd door een speciaal cultureel klimaat dat we allemaal kennen en ik 

wil niet uitsluiten dat ze – in dezelfde vorm of met een kleine wijziging – ook door 

anderen gecreëerd is. En misschien wordt het wel populair na dit congres.2 En zo heb 

ik uitgelegd –  voor een geval waarvan ik de situatie beter ken dan wie dan ook – hoe 

een lexicale creatie tot stand komt en wat de taalkundige zou willen weten over ieder 

neologisme. U ziet hoeveel onzekerheden er zelfs in het gunstigste geval nog over-

blijven, bijvoorbeeld wat de precieze datering betreft. 

In de afgelopen minuten heb ik mij opgesteld als onomaturg (woordschepper), 

om een uitdrukking van Migliorini te gebruiken, dus als schepper van een neolo-

gisme.3 In de rest van dit verhaal zal ik de rol aannemen van de taalkundige, om na 

te denken over gevallen van woordverandering. De eerste vraag die dan rijst is: 

kunnen we een woordverandering herkennen? Opnieuw bekijk ik deze vraag eerst 

vanuit het standpunt van het individu. De taal begeleidt je gedurende je hele leven, 

met voortdurende aanwinsten in verschillende perioden op grond van je contacten 

en ervaringen. Een uitdrukking als muisklik hoort tot mijn idiolect vanaf het moment 

dat ik mijn eerste Macintosh kocht, ook al heb ik me zonder dat woord kunnen 

redden in de eerste vijftig jaar van mijn leven. Maar aan de andere kant heb je als je 

woorden en uitdrukkingen hoort gebruiken, zelfs als ze frequent zijn, vaak het 

gevoel dat dit niet jouw woorden zijn, dat je zelf een andere manier van zeggen 

verkiest of zelfs niet eens een natuurlijke manier hebt om dat begrip aan te duiden. In 

zo’n geval ontdek je dan vaak in een etymologisch woordenboek of een lijst van 

neologismen dat dit woord ontstaan is na de optimale periode in je leven waarin je 

de bewuste woorden en begrippen aanleert. Een voorbeeld voor de Nederlandse 

taalgebruiker: in 1985 is het klassensysteem op school veranderd, in plaats van klas is 

men groep gaan gebruiken en begon men te tellen bij de eerste kleuterklas. Maar zelfs 

nu (in 1993) merk ik bij mijn studenten een sterke afkeurreactie als ik zeg dat de 

vijfde klas van de lagere school nu groep zeven heet. Dit is een idiolectisch ver-

schijnsel dat beschreven is in twee welbekende studies: die van de Amerikaanse taal-
                                                 
2 Niet dus. Op het moment dat ik de hand legde aan de definitieve redactie van mijn congresbijdrage, 

op 5 december 1993, was het al wel duidelijk dat de naam van Andreotti in de publieke opinie bijna 

vergeten was. Het is waarschijnlijker, dacht ik toen, dat deze periode later herinnerd zal worden als de 

Eerste Republiek. Moraal van het verhaal: nooit voorspellingen doen over toekomstig taalgebruik. 
3 De eerste datering van het woord onomaturgo is afkomstig van Migliorini’s recensie uit 1939 van het 

boek Die Wortschöpfer van Kretschmer. Onomaturgo is dus een leenvertaling van het Duitse woord, 

gemaskeerd door het gymnasiale register. Zie Fanfani 1979, pp. 111 e 301 voor details. 
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kundige Householder over de kyriolexie4 en de vermaarde Autodiacronia van 

Nencioni.5  Op die laatste zal ik straks terugkomen, eerst wil ik kort stil staan bij de 

kyriolexie. Householder heeft die term overgenomen van een Griekse vriend, die 

hem gebruikte om de Griekse puristische situatie uit te leggen. Bij Householder is het 

een soort van persoonlijke norm, niet in de zin van een norm die aan anderen moet 

worden opgelegd, maar als een soort spontaan ijkpunt: als jouw kyriolexie het woord 

vaak is, dan vertaal je het dikwijls van een ander mentaal in vaak voor je het regis-

treert.6 Een voorbeeld dat Householder uitwerkt is de benaming van het toilet in 

Amerika: van toilet tot WC en bathroom weerspiegelt de woordkeus van technische 

ontwikkelingen op dit ervaringsgebied, maar ieder individu neemt zijn eigen 

idiolectische plaats in de scala van mogelijkheden, op grond van zijn eigen per-

soonlijke taalgeschiedenis.  

De vraag kan rijzen: hoe kun jij als buitenlander eigenlijk kyriolexieën in het Ita-

liaans hebben; het betreft hier immers een tweede taal. Ik heb de pretentie dat ik dat 

wel kan, want ook voor het Italiaans voel ik af en toe dat gevoel van verbazing tegen-

over nieuwe taalontwikkelingen. Ik beperk me tot twee voorbeelden. Het eerste sluit 

aan bij dat van Householder. Ik heb Italiaans geleerd in 1960 en de eerste keer dat ik 

het woord bagno voor het toilet hoorde gebruiken was in het begin van de jaren 

zeventig.7 Toen ik de vraag dov’è il bagno? hoorde vertaalde ik dat mentaal meteen in 

dov’è il gabinetto? Ik kan daardoor beweren – in een situatie waar alle etymologische 

woordenboeken zwijgen – dat dit gebruik van bagno, een leenvertaling van bathroom, 

in het Italiaans opgekomen is in de jaren zestig en toen, waarschijnlijk als eufemisme, 

de andere woorden vervangen heeft. Nora Galli de’ Paratesi schrijft in 1964: ‚Nor-

maal zegt men quel posto ‘die plek’ of quel posticino ‘dat plekje’ en zeer vaak il bagno, 

een benaming die afkomstig is van een ander gebruik van hetzelfde vertrek‛ *mijn 

vertaling]. Deze betekenisuitbreiding is een geval van metonymie. En we zien dat we 

als Galli dit schrijft nog in de metonymische fase van de ontwikkeling verkeren, 

terwijl in het door mij aangehaalde geval het bewuste vertrek maar op één manier 

aangeduid kon worden: het woord bagno had dus een nieuwe betekenis gekregen of, 

anders gezegd, de metonymie was al dood.  

Het tweede voorbeeld betreft een syntactisch model, dat voor mij als Neder-

lander echter een lexicaal probleem is. Een maand geleden werd ik op het station van 

Milaan verwezen naar het loket waar men plaatsen in de intercity kon reserveren per 

fumatori e non: zowel voor rokers als voor niet-rokers. Pas in de laatste vijf jaren heb 
                                                 
4 Zie Householder 1983. In een noot geeft hij een definitie van de term kyriolexie, waarin hij ook ingaat 

op de geschiedenis van de term in zijn eigen idiolect.  
5 Zie Nencioni 1983. 
6 In de Italiaanse tekst heb ik het woord voor watermeloen als voorbeeld gebruikt: voor sommige 

Italianen cocomero, voor anderen anguria.  
7 De spreker was Sergio Scalise tijdens een bezoek bij mij thuis. 
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ik deze constructie gehoord of gezien,8 maar ik ben er vrij zeker van dat ik het niet 

eerder tegengekomen ben, want het is in flagrante strijd met wat ik al jaren onderwijs 

aan mijn studenten: de Nederlandse negatie niet wordt in het Italiaans vertaald als 

non samen met een werkwoord en met no als het los voorkomt. Voor zover ik weet 

zijn voorbeelden van deze constructie zeldzaam vóór 1980.9 

Na deze inleiding zal ik een soort onderzoeksprogramma voorstellen, waarin ik 

enkele benaderingen zou willen vergelijken om de veranderingen in het Italiaanse 

lexicon te herkennen. In wezen onderscheid ik zes benaderingen, elk met zijn eigen 

doel, die uitgaan van verschillende vooronderstellingen en met uiteenlopende tech-

nieken werken. 

1) De cumulatieve benadering, oftewel het verzamelen van neologismen; 

2) De vervangende benadering: zoeken naar het verdwijnen van woorden en de 

wijze waarop ze eventueel vervangen worden; 

3) de variationele benadering: het zoeken naar regionale, sociale en internationale 

varianten; 

4) de statistische benadering; onderzoek naar het frequentielexicon en de basiswoor-

denschat; 

5) de vaktalige benadering: onderzoek naar de bijdrage van elk vakgebied tot het Ita-

liaanse lexicon, waarbij ook gekeken wordt naar het doordringen van steeds meer 

vaktaaluitdrukkingen in de algemene taal en de problemen van de verbreiding van 

een vaktaal onder het algemene publiek; 

6) de systematische benadering: bestaan er nieuwe lexicale schema’s en favoriete 

woordvormingsprocédé’s?  

In deze bijdrage zal ik deze problemen vooral programmatisch behandelen, 

waarbij mijn doel vooral is de eerste benadering, namelijk de cumulatieve, te rela-

tiveren. 

 

De cumulatieve aanpak 

De cumulatieve aanpak houdt in dat we de woordenboeken aanvullen en verzame-

lingen neologismen aanleggen. Volgens deze aanpak bestaat er op een bepaald 

moment een verzameling lexicale elementen waaraan constant nieuwe elementen 

worden toegevoegd. Deze gedachte wordt aardig samengevat door de titel van 

Migliorini’s boek Parole nuove. We kunnen die nieuwe woorden dan ook tellen. 

Migliorini vermeldt 12.000 nieuwe woorden, die hij in een observatieperiode van 30 

jaar verzameld heeft. Dat betekent dat er ieder jaar 400 woorden zijn bijgekomen; 

merkwaardig genoeg lijkt het tempo met het verstrijken van de jaren langzamer te 
                                                 
8 Als je erop gaat letten hoor je het vaker. Tijdens dit congres hoorde ik Lia Fava Guzzetta zeggen: un 

clima interpretativo letterario o non. 
9 Reinier Speelman heeft mij een vroeg voorbeeld gesignaleerd bij Vassalli, L’arrivo della lozione, Turijn: 

Einaudi. 1976, p. 153: Da tutte le esperienze, di laboratorio e non, emerge *<+  questo fatto. ‘Uit alle proeven, 

al of niet gedaan in een laboratorium, blijkt dit feit. 
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worden. In de jaren tachtig vermeldt Lurati 3000 woorden in 5 jaar, dus 600 per jaar. 

Een snelle berekening geeft ons dus zo’n 25.000 tot 30.000 woorden die aan het 

bestaande vocabulaire worden toegevoegd in de periode van vijftig jaar die ons hier 

interesseert.  

Deze nieuwe creaties worden niet altijd met enthousiasme begroet. Migliorini 

zelf is een aanhanger van een weldoordacht neopurisme, en hij heeft een hele lijst 

negatieve kwalificaties klaar voor woorden die hem niet bevallen: betwistbaar, fout, 

onjuist gevormd, slecht bedacht, verkeerd gebruikt, smakeloos, ongewenst (abusivo) en 

belachelijk. In deze lijst lopen formele en sociolinguistische kenmerken door elkaar 

heen. Soms komen we metaforen tegen die doen denken aan de clandestiene immi-

granten; trouwens Migliorini had al abusivo, een typisch woord om ongewenste im-

migranten mee aan te duiden. In de lijst van economische termen Parole d’oggi, ver-

zameld door Pasquarelli en Palmieri, lezen we ‚het aanhoudende tempo van de 

communicatie, gescandeerd door een vloed van steeds nieuwe woorden‛. Fraai is ook 

de metafoor van de uitgever van Bencini en Citernesi: ‚Het zijn woorden en 

uitdrukkingen die de Italiaanse taal trachten binnen te komen‛; het is niet moeilijk 

om de woordenboekschrijver te zien als het equivalent van de Wet Martelli, die de 

clandestiene immigranten uitnodigt zich te laten registreren. Maar ze moeten voor-

zien zijn van geldige documenten, waarbij de meest genoemde is die van de drie 

onafhankelijke attestaties (zo bijvoorbeeld bij Lurati). De Italiaanse taal is in deze 

optiek een overheidsinstantie waarvan het woordenboek de burgerlijke stand is.  

Er zijn twee niveau’s van registratie: de verzamelingen neologismen, die  het 

gulst zijn, en de woordenboeken, die het karigst zijn. Migliorini geeft een theore-

tische draai aan dat verschil en heeft het voor de eerste over een aarzelend gebruik, 

dat sommige woorden accepteert te midden van de massa van de individuele 

monstertjes die geen blijk geven wortel te kunnen schieten, voor de andere over een 

filteroperatie, die ‚met weloverwogen zuinigheid alleen die woorden opneemt die 

mij zo langzamerhand in het Italiaanse gebruik geconsolideerd lijken te zijn‛. Hier 

zien we duidelijk een onderscheid tussen de creativiteit van het individu – die met 

wantrouwen wordt bejegend – en twee vormen van maatschappelijke acceptatie: de 

eerste aarzelend, de tweede met het fiat van de expert: let op het ‚mij‛ in ‚die mij zo 

langzamerhand in het Italiaanse gebruik geconsolideerd lijken te zijn‛.  

De bronnen van de neologismen zijn altijd dezelfde. Voor Migliorini is het de 

dagbladpers: woorden die om literaire of journalistieke redenen aangemunt zijn, met 

inbegrip van de literaire columns van de derde pagina. Ook Lurati gaat hoofd-

zakelijk van de pers uit, maar in iets gevarieerder vorm: politieke verslagen, eco-

nomische commentaar, teksten in een sociologische contekst, aantekeningen over 

modes en gebruiken, bladzijden waarin wetenschap en techniek gepopulariseerd 

worden. Bencini en Citernesi vermelden de dag- en weekbladpers, in het bijzonder 

sportverslagen, advertenties, politieke commentaar en gemengde berichten. Verder 
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nemen ze het verhalend proza van onze tijd op, zonder het gesproken taalgebruik 

van radio en televisie te verwaarlozen. 

De methode waarmee het materiaal wordt verzameld is het geduldige aan-

leggen van een handmatig kaartsysteem van alle woorden die men tegenkomt en die 

nog niet in de bestaande woordenboeken zijn opgenomen.10 Bij het maken van zo’n 

kaartsysteem laten de auteurs zich helpen door een schare van vrienden en 

leerlingen en de laatste tijd gebruikt men ook een computer. Twee dingen vallen op 

in deze aanpak. Allereerst de afhankelijkheid van een bepaald type bronnen en een 

bepaalde wijze van verzamelen. Als de schrijvende pers het materiaal levert dan is 

het niet te verbazen dat de productiefste sectoren – zoals de uitgever van Bencini en 

Citernesi zegt – bestaan uit de sport, de politiek, de televisie, de mode, de film- en 

literatuurkritiek. Dit is een definitie van een ‚algemene taal|‛, tegenovergesteld aan 

de vaktalen, of zoals Migliorini zegt ‚de speciale terminologieën‛ – allemaal sectoren 

waar algemene taal samenvalt met krantentaal.  

We zouden ook andere modellen kunnen hanteren. Bijvoorbeeld een model 

waarin ieder individu zijn eigen persoonlijke taal schept via het behoren tot 

taalgemeenschappen van allerlei aard, elk met zijn eigen vaktaal: een algemene taal 

is alleen maar de weerslag van gemeenschappelijke belangen en ervaringen van 

bepaalde sociale klassen. Interessant is in deze contekst ook het geduldige 

verzamelen, dat een zekere toevalligheid geeft aan het gevonden materiaal. Je zou je 

een andere werkwijze kunnen indenken, bijvoorbeeld een diepteonderzoek in 

sommige sectoren tot aan verzadiging toe.  

Het tweede punt dat opvalt is de cumulatieve aard van de opbouw van het 

lexicon. Ook al is er af en toe sprake van het opgeven van oude manieren van zeggen 

en ook al worden in de woordenboeken stilzwijgend een aantal in onbruik geraakte 

uitdrukkingen geschrapt, nergens wordt dit theoretisch verantwoord. We mogen 

veronderstellen dat de opname van 30.000 nieuwe woorden gecompenseerd wordt 

door het verwijderen van 30.000 of 20.000 of 10.000 oude woorden; alleen wordt daar 

niet over geschreven; we hebben geen lijsten met verdwijnwoorden, woorden die de 

jongste generaties niets meer zeggen. Ja, de heersende ideologie schijnt te zijn dat 

alles wat er ooit in het Italiaans geschreven is, in ieder geval vanaf Manzoni, deel 

geacht wordt uit te maken van de institutie die de Italiaanse taal heet.  

 

Het geval vu’ comprà 

Om te zien welke taalkundige realiteit zich verbergt onder het cumulatieve model, 

wil ik een concreet geval analyseren, namelijk het geval vu’ comprà. Over dit neolo-

gisme stel ik de gebruikelijke vragen. 

De datum is tamelijk zeker, want we hebben in Cortelazzo/Cardinale een aantal 

citaten, waarvan de eerste teruggaan tot juli 1987. Bencini en Citernesi geven de extra 
                                                 
10 Dit was de Zingarelli van 1988 voor Lurati en de Devoto/Oli van 1990 voor Bencini en Citernesi. 
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informatie dat de journalist Beniamino Placido de auteur van deze citaten is. De 

betekenis is allochtoon met koopwaar.11 Het culturele klimaat is dat van een vaag 

onbehagen in het land over een ongecontroleerd toelaten van immigranten, dat vaak 

mythische proporties aanneemt, en waarvan het meest opvallende symptoom uitge-

rekend die rondtrekkende kooplieden zijn. De vorm is, om de woorden te gebruiken 

van een studente van mij, Jessika ter Wal, die een onderzoek gedaan heeft naar het 

taalgebruik van het etnische vooroordeel: ‚een soort gedwongen onomatopee toege-

schreven aan de kooplui om hun roep uit te drukken als was het de kreet van een 

vreemde vogel‛. In werkelijkheid betreft het hier de woorden vuoi comprare ‘wil je 

kopen’ in een niet nader omschreven dialect, misschien een fictief dialect gecreëerd 

door de televisiemedewerker.12 

Het kanaal van verspreiding bestaat geheel en al uit de media, de documentatie 

komt uit kranten en tijdschriften, maar het is wel duidelijk dat dit de weerklank is 

van gepraat op de televisie, een soort hype tijdens de vakantiemaanden. De creatie 

had onmiddellijk succes en gaf meteen aanleiding tot nieuwe uitdrukkingen, waar-

voor het als modelwoord diende; in deze vormingen zijn drie constante elementen 

aanwezig: het pseudo-prefix vu’, de afknotting van de onbepaalde wijs (cumprà voor 

comprare) en de facultatieve vervanging van een eventuele o door een u; het variabele 

element is het werkwoord dat voor comprare in de plaats komt. Het meest geciteerde 

voorbeeld is vu’ campà (campare = de eindjes aan elkaar knopen), dat duidt op de 

moeilijkheid die deze mensen hebben om de kost te verdienen, maar in de woor-

denboeken van neologismen duiken heel wat andere vormingen op, die tenminste 

tot 1991 doorgaan (Cortelazzo/ Cardinale en Bencini/Citernesi). Ze vormen dan het 

topje van de ijsberg. Jessika ter Wal, waarvan het onderzoek uit de eerste helft van 

1990 dateert, heeft verscheidene niet gedocumenteerde vormen gevonden. Deze zijn 

niet alleen regelmatig van vorm zoals vu’ sugnà (sognare = dromen) of het voorbeeld 

dat ik zelf gevonden heb, vu’ consegnà (consegnare = bezorgen), maar er zijn ook 

bijzondere ontwikkelingen, zoals het decreto vu’ comprà als benaming voor de al 

genoemde Legge Martelli, de vu’ arrangià uit de politiek (arrangiare = het op een 

akkoordje gooien) en de vu’ vutà (votare = stemmen), die verwijzen naar het stem-

gedrag van zekere politici en niet langer naar de allochtonen waarover gestemd 

wordt (een soort metonymie dus), terwijl het tijdschrift Panorama tijdens de racis-

tische knokpartijen van maart 1990 boven een artikel zette Tu vu’ cumprà, io vo’ pestà 

(jij gaat verkoop, ik ga mep), met een keurige Napolitaanse morfologische afwis-

seling van de eerste en de tweede persoon. Van dit alles vinden we niet veel terug in 
                                                 
11 Het zijn die Afrikanen die op het strand of in de galerij van Milaan een kleedje met prullaria uit-

spreiden, dat ze gemakkelijk weer mee kunnen nemen als de politie in zicht is. 
12 In werkelijkheid stamt de uitdrukking uit Napels en is aldaar van oudere datum. De vernieuwing 

bestaat daarom uit de overgang van het Napolitaans naar de standaardtaal en tegelijkertijd de 

uitbreiding van de betekenis van Napolitaanse rondreizende koopman, naar gekleurde rondreizende 

koopman. 
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de woordenboeken. Het enige wat de ‚filtrerende zuinigheid‛ van de Palazzi/Folena 

uit 1992 opneemt is de term vu’ comprà zelf.13 In het cumulatieve model beperkt men 

zich er dus toe om te noteren dat tegen het eind van de jaren tachtig een uitdrukking 

aan het lexicon wordt toegevoegd, zoals bijvoorbeeld in 1946 het woord bikini werd 

toegevoegd. Wat daarentegen gezegd had moeten worden is dat de taalkundige 

creativiteit van het televisiepubliek rond 1987 bezig geweest is met het bezweren van 

een heimelijke angst door een modeluitdrukking te scheppen, of liever over te 

nemen, waarin zich een opkomend racisme kristalliseert. Opnieuw in de woorden 

van Jessika ter Wal: ‚het betreft een toevallig productief woordspel van ironiserende 

aard‛, waarbij de ironie bij tijd en wijle ook wel wat zwaar aangezet is.  

 

Het geval avviso di garanzia 

Een tweede geval betreft een van de sleutelwoorden van de afgelopen twee jaar, 

avviso di garanzia. Voor de buitenlandse lezers, maar misschien ook voor de Italianen 

zelf, was het woord een nachtmerrie, want na het eerste gedecideerde optreden van 

aanklager Antonio Di Pietro vulde deze uitdrukking de kranten, zonder dat ze ooit 

gedefinieerd werd. En het woord was niet erg transparant: uit de contekst kon je 

weliswaar gemakkelijk een betekenis construeren, maar niets in de vorm garan-

deerde (pun intended) dat die betekenis juist was. De contekstuele betekenis, in een 

citaat als otto avvisi di garanzia per Craxi, was iets als ‘aanklacht’. Het zou interessant 

zijn om na te gaan hoe de uitdrukking in die jaren in de Europese kranten weer-

gegeven werd. Ik heb de indruk dat in de Nederlandse pers op een gegeven moment 

het woord dagvaarding is doorgedrongen. Maar de Italianist voelde zich met de dag 

onnozeler worden, tot hij tot zijn opluchting ontdekte dat de uitdrukking in deze 

vorm pas in 1989 gecreëerd is. De Palazzi/Folena zegt namelijk onder avviso: een me-

dedeling, meestal schriftelijk, over handelingen of bedoelingen die de ontvanger be-

treffen: voorbeeld avviso di garanzia (vroeger di reato).14 Bencini en Citernesi zeggen 

met betrekking tot avviso di garanzia: 'Het is hetzelfde als informazione di garanzia, al 

is het ten onrechte gebruikt'. Het eerste voorbeeld dat zij geven is Mostro di S. Stefano, 

il cerchio si stringe. Già notificato un avviso di garanzia (De kring wordt nauwer om het 

Monster van S. Stefano. Er is al een avviso di garanzia overhandigd): La Repubblica, 

07.02.90), en het tweede betreft een episode die bekend stond onder de naam ‚falso 

Togliatti‛15 en luidt: falso Togliatti. Tre avvisi di garanzia (kop van Il Manifesto op 17-03-

92). Vervolgens vinden we onder informazione di garanzia: Document dat door het 
                                                 
13 Het woordenboek van Palazzi/Folena spreekt van ‚de vervorming van ‚vuoi comprare‛ die deze 

verkopers tegen hun potentiële afnemers uiten.‛ Maar het betreft hier een kreet die toegeschreven werd 

aan de verkopers (zie het eerder genoemde citaat van Ter Wal); het is waarschijnlijk dat ze zelf 

wijselijk hun mond hielden, en zo heeft zich weer een etnische mythe in de woordenboeken genesteld. 
14 Reato = misdrijf. 
15 Als ik me goed herinner ging het om de valse beschuldiging dat communistenleider Togliatti in het 

verleden een staatsgreep in voorbereiding had gehad.  
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Openbaar Ministerie of door de gerechtelijke politie gestuurd wordt naar personen 

die aan een onderzoek onderworpen zijn en aan diegenen die slachtoffer van mis-

drijven zijn; zij bevatten een mededeling over de zaak waarvan ze beschuldigd 

worden en de wetten die geacht worden te zijn overtreden (met het doel te garan-

deren dat de bewuste persoon zijn recht op verdediging kan uitoefenen via een 

uitnodiging om een advocaat aan te wijzen).16 Deze informazione di garanzia vervangt 

in het nieuwe Wetboek van Strafprocesrecht de ‘gerechtelijke mededeling’ en de 

‘avviso di procedimento’ (aankondiging van een proces), die in het oude wetboek 

voor hetzelfde doel waren opgenomen. Dan volgen twee voorbeelden, waarvan het 

tweede weer het ‘geval’ Togliatti betreft, hier uit een kop van Il Manifesto van 

27.03.92, met opnieuw de mededeling dat de uitdrukking ook, ten onrechte, avviso di 

garanzia heet. 

Als we dan artikel 369 van het Italiaanse Wetboek van Strafprocesrecht erop 

naslaan, lezen we: 
 

Na de voltooiing van het eerste document waarbij de verdediger aanwezig mag zijn, zendt het 

openbaar ministerie over de post, in een gesloten aangetekende brief met ontvangstbevestiging, 

aan de persoon naar wie een onderzoek is ingesteld en aan de benadeelde persoon een 

informazione di garanzia, met aanduiding van de rechtsregels die geacht worden overtreden te 

zijn, datum en plaats van de gebeurtenis en met de uitnodiging om zijn bevoegdheid uit te 

oefenen om een advocaat te benoemen. 

 

Het is dus een begrip dat deel uitmaakt van de juridische vaktaal, waarvoor twee 

benamingen bestaan, een voor intern gebruik en de ander voor extern gebruik. Dit 

tweede gebruik zouden we eventueel algemene taal kunnen noemen. De uitdruk-

kingen zijn: 
 

informazione di garanzia  voor de interne vaktaal 

avviso di garanzia  voor de externe vaktaal (en algemene taal)  

 

Daaraan kan ik toevoegen dat er, gezien het frequente gebruik sinds het uitbreken 

van Tangentopoli,17 weinig kans is dat de interne benaming de externe zal ver-

vangen. 

Bencini en Citernesi nu onderscheiden niet tussen de beide soorten vaktalig 

taalgebruik en verwerpen de tweede uitdrukking met hun term ‚ten onrechte‛, 

misschien omdat de beide termen in dezelfde bron voorkomen (en dan is het best 

mogelijk dat de verwerping al uit de bron afkomstig is). De herkomst van het 

element avviso lijkt wel duidelijk; het is een relict van de benaming van het overeen-

komstige begrip uit het oude wetboek, waarvoor we twee kandidaten hebben: avviso 
                                                 
16 Dit is de enige tekst waarin ik de (nogal omstandige) uitleg van het woord garanzia heb gevonden. 
17 Tangentopoli is een samenstelling op basis van tangente ‘smeergeld’ en –poli, het laatste stukje van het 

woord metropoli, dat de betekenis van het Amerikaanse –gate heeft gekregen om een politiek schandaal 

aan te duiden. 
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di reato en avviso di procedimento. En het element garanzia moet een juridische 

nieuwigheid zijn, bedoeld is om meer aandacht te geven aan de rechten van de 

verdachte. Toch is het merkwaardig dat de uitbreiding van betekenis van de lexicale 

familie van garante nergens wordt uitgelegd. Hetzelfde geldt  overigens ook voor de 

term garantismo, zo frequent in de politieke taal van het ogenblik. Men kan uitge-

breide ‚officiële‛ uitleg vinden van de waarde van de term, maar het werkelijke 

gebruik van het woord moet begrepen worden uit de conteksten en staat nergens 

neergeschreven.18 Dit is een beperking van het model; om daaraan te ontkomen 

hebben we het variationele model nodig.  

 

De vervangende aanpak 

De tweede benadering is de vervangende: het zoeken naar verdwijnende woorden 

en uitdrukkingen en wat er voor in de plaats komt. Het grote model voor deze 

aanpak is het al geciteerde artikel van Nencioni (1983), waarin de auteur laat zien 

hoe een woordenschat die verbonden was met de gesloten wereld van het Toscaanse 

dorp waar hij zijn jeugd had doorgebracht plaats heeft moeten maken voor een 

nationaal en zelfs Europees vocabulaire, omdat anders de communicatie met de 

volgende generaties verbroken zou zijn. Hij legt deze ontwikkeling uit met een 

duidelijk besef van de noodzaak ervan. Voor hem zijn de bronnen van het nieuwe 

lexicon: 

a. Het Europese intellectuele lexicon; 

b. Technische talen, dat wil zeggen de verschillende vaktalen naarmate de betrokken 

vakgebieden geleidelijk binnen de horizon van een ruimer publiek komen; 

c. De bureaucratische terminologie; 

d. Anglicismen. 

Het voornaamste kanaal van vernieuwingen en daardoor van de eenwording 

van het nationale lexicon is dat van de media. Ik kies een van de voorbeelden van 

vervanging die Nencioni behandelt, en wel de beroepsnamen, meer in het bijzonder 

de benaming van het dienstpersoneel. Dit is het verhaal van de colf. 

 

Het geval “colf” 
 

In de afgelopen twintig jaar [d.w.z. 1962-1982, MGdB] heb ik om mij heen de namen van de 

beroepen zien veranderen: < de donna di servizio of domestica (ik zal niet spreken van serva!) [is 

vervangen door] de collaboratrice domestica of de afkorting colf (Nencioni 1983). 

 

Voordat ik deze vervanging ga behandelen wil ik het eerst hebben over wat Nencioni 

bedoelt met zijn uitroep: ik zal niet spreken van serva! Waarschijnlijk geldt voor hem al 

dat serva een negatieve betekenis heeft. De huidige woordenboeken spreken van 
                                                 
18 Garantismo is een bescherming tegen machtsmisbruik van autoriteiten; in negatieve zin betekent het 

feitelijke straffeloosheid, maar in die zin zie je het nooit zo sterk in de woordenboeken omschreven. 
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nederige werkzaamheden en van een ongunstige betekenis, en zeggen dat het woord 

nu in onbruik geraakt is, behalve in sommige uitdrukkingen. Hier hebben we dus al 

een voorbeeld van een praktisch verdwenen woord: momenteel is serva de kyriolexie 

van niemand en de uitdrukking is alleen maar te begrijpen door de mentale 

substitutie domestica [+ negatieve waarde] 

Dan blijft er het volgende beeld over: 

    
1962   1982 

donna di servizio  collaboratrice familiare oftewel colf     

domestica 

 

Even een andere uitweiding. De informatie die leerboeken voor buitenlanders over 

het Italiaans geven loopt altijd achter bij de ontwikkeling van de taal en je komt er 

het woord colf niet in tegen, met één enkele uitzondering, een recente publicatie van 

Jacques Brinker (1992, 170), die het heeft over de Nederlandse situatie waarin het 

woord werkster vervangen is door hulp (in de huishouding). Dat is enkel en alleen 

een kwestie van sociale positie en Brinker presenteert de Italiaanse situatie aan zijn 

Nederlandse publiek, uitgaande van de Nederlandse situatie. De zin die hij geeft is: 
 

Op het moment is er niemand die mij in huis helpt, maar de volgende maand neem ik een 

werkster voor een aantal uren. 

Per il momento non c’è nessuno che mi aiuti in casa, ma il mese prossimo prenderò una donna a 

ore. 

 

Daarna voegt hij er aan toe: 
 

Dat ook in Italië het maatschappelijke aanzien op het taalgebruik invloed kan hebben, blijkt 

onder andere uit het huidige gebruik van collaboratrice familiare, kortweg colf, in plaats van donna 

di servizio (hulp in het huishouden). 

 

Dus zijn kader is: 
 

1960   1992 

donna di servizio  collaboratrice (colf) 

 donna a ore 

 

In dit kader ontbreekt de domestica, aangezien in de Nederlandse situatie van die 

periode de figuur van de inwonende gedienstige praktisch niet meer bestaat. 

Een soortgelijk sociaal onbehagen blijkt ook uit de discussies in de Italiaanse 

woordenboeken. Hier geven de artikelen vaak verborgen of onuitgesproken infor-

matie onder verschillende lemmata. Verder zijn het vaak complexe uitdrukkingen en 

dat maakt de raadpleging minder eenvoudig en de informatie minder precies.  

Duro (1987) vermeldt het algemene gebruik van donna voor iemand die in 

dienst is: 
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In sommige uitdrukkingen is la donna equivalent aan dit gebruik [namelijk van domestica]: 

prendere/assumere < licenziare una donna, non trovare la donna. 

een donna (in dienst) nemen < ontslaan, geen donna kunnen vinden. 

 

Het verhaal wordt echter ingewikkelder, omdat er drie dingen onderscheiden zou-

den moeten worden, wat niet altijd gedaan wordt: 

1) De verhouding tussen mannelijk en vrouwelijk personeel; in veel woordenboeken 

is er maar één lemma voor domestico/a.19 

2) De verhouding tussen het normale gebruik en het gebruik in de bureaucratie en in 

vakbondskringen. Bij Duro is donna als algemeen woord in oppositie met een serie 

vakbondswoorden die elkaar in de tijd opvolgen: domestica, collaboratrice domestica, 

collaboratrice familiare. 

3) De aard van de verleende diensten. 

Aan de ene kant staat domestica in oppositie met cameriera volgens het kenmerk 

[± nederig] met betrekking tot het gedane werk. Bovendien wordt de aard van het 

contract gespecificeerd door toevoegingen. Duro heeft: 
 

donna di servizio (als algemene term) 

 

onder te verdelen in: 
 

donna a mezzo servizio 

donna a tutto servizio 

donna a ore (betaald naar het aantal arbeidsuren dat ze maakt) 

donna tuttofare (die allerlei soort diensten verricht, ook al heeft ze geen vaste betrekking) 

 

Vervolgens wordt domestica uitgelegd als: 
 

die belast is met de verzorging van de vertrekken en de personen, in de woning van de 

werkgever en bij openbare instellingen 

 

met het sociaal gezien veelbetekenende voorbeeld: la domestica aveva il suo giorno di 

libertà, ‘de dienstbode had haar vrije dag’ 

Uit dit alles komt het volgende beeld naar voren. De prototypische betekenis 

van domestica betrof een persoon die bij de familie inwoonde en daar het huishouden 

deed. In welgestelde families was domestica in oppositie met cameriera volgens het 

semantische kenmerk [± nederig], waarbij de domestica de nederige pool innam. Sinds 

de sociale ontwikkeling de vaste domestica heeft vervangen door een werkster die 

niet inwoont en alleen maar voor een beperkte tijd komt, gebruikt men het woord 

donna, dat al in gebruik was voor de persoon in dienst in algemene zin, waarbij zo 
                                                 
19 In dit verband wil ik er op wijzen dat in de vertaling van een detectiveroman van Dorothy L. Sayers 

de manservant oftewel personal man van Lord Peter, namelijk Bunter, gepresenteerd wordt als il 

domestico, waarbij uiteraard een heleboel couleur locale verloren gaat. 
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nodig de aard van het contract werd gepreciseerd door middel van toevoegingen: in 

volle dienst, in halve dienst, voor (zoveel) uren. Het woord donna is echter typisch 

voor een niet-officieel taalgebruik, zodat er voor vakbondsonderhandelingen een 

specifiek woord nodig is. Al in 1951 lezen we in juridische teksten: persone addette ai 

lavori domestici e familiari ‘mensen belast met werk in huis en gezin’. Om ieder spoor 

van ondergeschiktheid, dat in de traditionele termen aanwezig zou kunnen zijn, te 

vermijden gebruikt men daarom collaboratrice ‘medewerkster’ in plaats van persona 

addetta ai lavori en zo krijgen we de collaboratrici domestiche e familiari. In het gebruik 

wordt dat vereenvoudigd tot collaboratrice familiare, waarschijnlijk om ieder verband 

met het oude idee van domestica te verbreken. Dan hebben we een samenstelling tot 

onze beschikking, die niet lekker bekt. De term wordt daarom afgekort tot colf, dat 

een leeg hokje in het domein vult en daarom meteen enthousiast wordt over-

genomen.20  

Wanneer gebeurt dit alles? De eerste attestatie van collaboratrice familiare (bij 

Quarantotto) is van 1965, en uit het citaat wordt het vakbondskader wel duidelijk: 

 
collaboratrice familiare 1965. Non siamo ‚domestiche‛ – dichiara Rosa con forza – "siamo colla-

boratrici familiari‛ e ‚loro‛ si chiamano "datrici di lavoro‛ e non ‚signore‛ (Laura Lilli, in La 

Stampa, 15.05.65).  

Wij zijn geen dienstbodes – verklaart Rosa energiek – wij zijn ‚hulpen in de huishouding‛ en 

‚zij‛ heten ‚werkgeefsters‛ en niet ‚mevrouwen‛. 

 

Colf wordt voor het eerst in de Zingarelli opgenomen in 1973, het eerste voorbeeld bij 

Quarantotto is van 1974, maar de voorbeelden worden nog tussen aanhalingstekens 

gebruikt, wat wijst op een zeker onbehagen bij degene die het woord opschrijft. Dit-

zelfde onbehagen lezen we ook in de definitie die Duro (1986) geeft: 
 

còlf Sigla nel linguaggio sindacale e giornalistico, di collaboratrice familiare, attuale denomina-

zione della collaboratrice domestica, usato anche come s.f. una colf.  

Afkorting in de taal van vakbonden en journalisten, afgeleid van collaboratrice familiare, de 

huidige benaming van de collaboratrice domestica, ook als vrouwelijk zelfstandig naamwoord 

gebruikt: una colf. 

 

En dat op een moment waarop het gebruik geheel normaal geworden is, terwijl de 

oude termen geleidelijk verdwijnen. 

Ik zou dit verhaal echter niet willen afsluiten zonder een blik op de toekomst, 

die ik haal uit het economisch woordenboek van Pasquarelli en Palmieri. Hier 

vinden we de volgende ironische opmerking: 
 

                                                 
20 Dat het woord zeer on-Italiaans klinkt, wordt na een eeuw van Engelse leenwoorden niet langer als 

probleem ervaren. 
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COLF – Collaboratrice familiare, cioè domestica – una categoria, questa, destinata a scomparire 

o comunque a contrarsi notevolmente, sia per la crescente automatizzazione dei servizi (<), sia 

soprattutto, per l’elevata incidenza del costo sui bilanci familiari.  

COLF – Hulp in het gezin, dat wil zeggen in de huishouding –  een categorie die gedoemd is te 

verdwijnen of in ieder geval om sterk in te krimpen, hetzij vanwege de toenemende auto-

matisering van de dienstverlening (<), hetzij vooral vanwege de hoge druk op de gezins-

begroting.  

 

Dat laatste probleem is ondertussen opgelost via het in dienst nemen van personeel 

uit derde-wereldlanden. Ik citeer een advertentie die ik op 18.12.07 via Google heb 

gevonden, waar de betrokken Filippijnse er nog goed afkomt; er zijn ook andere 

situaties: 
 

cercasi donna filippina per assistenza domestica e pulizie, referenziata, disposta a trasferirsi 

subito, offresi appartamento indipendente nel ponente ligure.  

Gevraagd Filippijnse donna (!) voor hulp in de huishouding en schoonmaakwerkzaamheden, 

met goede referenties, bereid om onmiddellijk te verhuizen, aangeboden wordt een apart 

appartement in het westen van Ligurië. 

 

Bij deze aanpak sluiten enkele punten aan die zouden moeten worden uitgewerkt in 

toekomstig onderzoek: 

a. Het feit dat men onder de jongere generatie het contact verliest met de 

geschreven bron en met de historische fasen van de taal. Onlangs ben ik twee 

hertalingen tegengekomen waaruit blijkt dat de Italiaanse studenten niet langer in 

staat zijn om de klassieke teksten te begrijpen. Een daarvan is Il Principe (De Vorst) 

van Machiavelli, door professor Pietro Melograni: een van mijn studenten heeft 

enkele aspecten van deze vertaling geanalyseerd, in het bijzonder de weergave van 

het woord reputazione, dat zo’n sleutelwoord is voor het denken van Machiavelli. De 

meest frequente oplossing was prestigio.21 Een tweede vertaling is Aldo Busi’s 

vertaling van de Decameron van Boccaccio. Deze hertaling is heel interessant omdat 

we er alle ontwikkelingen van het moderne lexicon in actie kunnen zien. Ik citeer 

slechts één voorbeeld: Griselda zegt als ze haar man moet verlaten dat ze weggaat 

zonder haar bruidsschat, zodat Gualtiero geen pagatore (uitbetaler) nodig heeft. Deze 

pagatore verandert bij Busi in commercialista (zoiets als belastingconsulent), opnieuw 

een voorbeeld van het updaten van beroepsnamen.  

b. Een andere interessante ontwikkeling is die van de europeïsmen. Op het 

congres van Lugano is daaraan uitvoerig aandacht geschonken door Alessio Petralli. 

Het kan gaan om formele europeïsmen, zoals het Italiaanse cappuccino, dat nu deel 

uitmaakt van alle Europese talen,22 maar interessanter zijn de leenvertalingen. Ook 
                                                 
21 Deze opmerking laat zien dat het hertalen van klassieken in Italië in 1993 nog niet gebruikelijk was. 

Het werd door mij met zorg bekeken, omdat met de oude woorden ook de culturele connotaties 

verloren gingen. De virtuoze hertaling van Busi daarentegen is alleen maar komisch. 
22 En niet-Europese talen, zou ik nu zeggen, want er is geen enkele reden om aan te nemen dat de 

globalisering van de taal zich beperkt tot Europa.  



302 

tijdens dit congres heb ik daar een fraai voorbeeld van genoteerd, namelijk la casa 

comune europea.23 En hier kan ik het niet laten om eraan te herinneren dat – volgens 

een recente studie24 – hier het opvallendste politieke misverstand van de laatste jaren 

vermeld wordt. Gorbatsjow dacht namelijk aan het typische dom uit Moskou, een 

complex van huizen met appartementen, elk met zijn eigen opgang, terwijl Genscher 

dacht aan het Duitse Familienhaus, waar het idee van een muur dwars door de 

woonkamer ondenkbaar is. De rest van het verhaal kennen wij. 

 

De variationele aanpak. 

Bij de variationele aanpak houdt men rekening met regionale, sociale en inter-

nationale equivalenten. Voor regionalismen moeten we vaststellen of het dialectuit-

drukkingen zijn in Italiaans gewaad of Italiaans in regionaal gewaad. Ik kan dit 

probleem illustreren met het geval cretino. Salvatore Sgroi heeft een artikel ge-

schreven over de Siciliaanse basis van de taal van Sciascia, waarin hij probeert aan te 

tonen dat zich onder veel woorden die de schrijver gebruikt een Siciliaans dialect-

verschijnsel verbergt. Dat leidt hem ertoe om te beweren dat in de mond van een 

bepaald personage het woord cretino dialectaal is, omdat dit personage in werkelijk-

heid vast en zeker cretinu heeft gezegd. Hier kunnen we twee opmerkingen maken. 

Ten eerste is dit natuurlijk alleen maar waar voor de generatie die zelf nog dialect 

spreekt, want voor mensen die normaal Italiaans met regionaal accent spreken is er 

niets meer te vertalen. In de tweede plaats wordt cretino in heel Italië gebruikt en het 

is niet duidelijk waarom dit woord een andere status moet hebben in de mond van 

een Venetiaan of een Siciliaan op grond van de verschillende dialectale equivalenten 

van het woord. In beide gevallen betreft het een normaal woord van de Italiaanse 

omgangstaal, dat toevallig ook voorkomt in de verschillende dialecten. De echte re-

gionalismen zijn dan niet omzetting vanuit een dialect of een groep dialecten in het 

Italiaans, maar alleen maar algemeen Italiaans met beperkte verspreiding.25  

Hierdoor wordt de relatie tussen Italiaans en standaard-Italiaans of geïnstitutio-

naliseerd Italiaans problematisch. Er bestaat een eng begrip standaard-Italiaans, dat 

je vooral ziet in vertaalde teksten. Het is bekend dat bijvoorbeeld de hele productie 

van vertalingen van Engelstalige detectives geschreven is in een kunstmatige taal die 

alles wat idiomatisch is vermijdt en vervangt door banale uitdrukkingen. Ik liet dat 

al zien met het voorbeeld van de domestico Bunter. Minder bekend is dat ook de 

weergaven van dialectpassages in de standaardtaal dit conventionele standaard-

gebruik volgen. Een opvallende tekst is in dit verband Volevo i pantaloni (Ik wilde een 
                                                 
23 Dat wil zeggen: het gemeenschappelijke Europese huis; zo sprak men in die jaren van de perestrojka 

(noot van 2007). 
24 Chilton & Ilyin 1993. 
25 Zo zijn anguria en cocomero voor ‚watermeloen‛ in deze vorm Italiaanse woorden met beperkt 

verspreidingsgebied. Een analogie voor het Nederlands zou kunnen zijn een belgicisme of Oost-

Nederlands woord dat de Van Dale heeft gehaald. 
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broek dragen) van Lara Cardella. Om een voorbeeld te geven: Che vvidisti? wordt 

hier Che cosa hai visto? en niet de voor de hand liggende transcriptie che vedesti?26 

Anderzijds bestaan er veel niet-nationale vormen van het Italiaans. Als mijn 

Italiaanse collega’s gaan lunchen in de kantine van ons Instituut zeggen ze andiamo in 

cantina. Dat is Italiaans van Utrecht, want het standaard-Italiaans zou zeggen andiamo 

alla mensa! Een cantina is een wijnkelder. Maar het is nog ingewikkelder, want ik heb 

dezelfde opmerking teruggevonden in een studie van Berruto, naar aanleiding van 

de kantine in Zürich, waar hij destijds doceerde.27 We kunnen daarom de volgende 

hypothese opstellen: overal waar we een woord kantine kennen met de betekenis van 

het Italiaanse mensa, kiest de locale Italiaanse bevolking cantina om dit begrip uit te 

drukken en daardoor geeft zij aan cantina een extra betekenis. Het is sowieso een echt 

Italiaans woord, dat past in het morfologische systeem van het Italiaans. Zo komen 

we dus tot een dissociatie tussen Italiaans en nationaal Italiaans. Overigens is bekend 

dat het Italiaans ook een van de nationale talen van Zwitserland is en dat dit geleid 

heeft tot een aanzienlijke differentiatie, vooral wat betreft de bureaucratische taal, die 

verbonden is met het plaatselijke politieke systeem. De termen worden dan vaak 

gefabriceerd door een vertaler op een ministerie in Bern.  

Als we deze feiten combineren met het onderzoek naar europeïsmen waar ik 

het eerder over heb gehad, dan komen we tot een opvatting volgens welke de 

woorden in laatste instantie los staan van de standaardtalen, die in zekere zin een 

officiële keus vormen uit alle beschikbare woorden. En dat brengt mij tot het geval 

limonare. 

 

Het geval limonare 

Ik ben dit woord tegengekomen in het verhaal Mimi e istrioni van Pier Vittorio 

Tondelli, op blz. 52 van de pocket-editie van Altri libertini. Daar wordt een kleine 

idylle beschreven: 
 

e allora dico al partner lasciamoli un po’ soli che noi si fa un girettino al fresco anche se la 

rugiada pesa. Camminiamo per una buona mezz’ora tenendoci la mano e limonando al 

profumo della campagna che di notte pare buono e se facesse solamente un poco più caldo 

sarebbe davvero un ottimo trip starci a fare l’amore distesi sull’erba e in faccia le stelle.  

‘en dan zeg ik tegen mijn partner laat ze een poosje alleen dan maken wij een ommetje in de 

vrije natuur ook al drukt de dauw zwaar. Zo lopen we een flink half uur voort en houden elkaar 

bij de hand en tongen in de frisse lucht die ‘s nachts lekker ruikt en als het alleen maar een 

                                                 
26 Het punt waar het hier om gaat is dat het Siciliaans voor gebeurtenissen in het verleden alleen de 

passato remoto kent (het equivalent van de Spaanse pretérito). Het literaire Italiaans kent die tijd ook, 

maar wisselt die af met de voltooide tijd. In de omgangstaal, althans in Noord-Italië, wordt alleen de 

voltooide tijd gebruikt. In films bijvoorbeeld geldt een te pas en te onpas gebruiken van de passato 

remoto als een sjibbolet om Sicilianen uit te beelden. Aangezien Lara zich als serieus presenteert is die 

passato remoto, die in het standaard Italiaans best gebruikt zou kunnen worden, om sociale redenen 

onmogelijk. 
27 Berruto et al., 1990, p. 207. 
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beetje warmer was zou het een heerlijke trip zijn om op het gras te liggen vrijen onder de 

sterrenhemel.’ 

 

Laten we nu eens kijken wat de woordenboeken geven voor limonare. Het staat niet 

in Migliorini, niet in Quarantotto, niet in Lurati, niet in Cortelazzo/Cardinale en niet 

in Bernini/Citernesi. Het wordt dus niet herkend als neologisme. Is het dan misschien 

een oud woord? De Devoto/Oli uit 1971 zegt: Dial. scherz. Intrattenersi in rapporti 

amorosi più o meno stretti, ‘In dialect, schertsend, Een min of meer nauwe liefdes-

betrekking onderhouden.’ De Garzanti van 1965 zegt: amoreggiare, abbandonarsi a 

effusioni sentimentali con qualcuno. Voce di origine settentrionale, probabilmente rife-

rito al grido dei venditori ambulanti che offrono i limoni sempre a coppie. ‘Vrijen, 

zich met iemand overgeven aan sentimentele liefkozingen. Woord van noordelijke 

oorsprong, misschien betrekking hebbend op de roep van de marskramers die hun 

citroenen altijd paarsgewijs aanbieden.’ Duro 1987 schrijft: reg. Amoreggiare, abbando-

nandosi a reciproche effusioni e carezze più o meno intime ‘vrijen, zich overgevend aan 

wederzijdse strelingen en liefkozingen van min of meer intieme aard’ hij citeert 

daarbij Gadda Limonai anche con una sarta qui dirempetto ‘Ik heb ook getongzoend met 

een naaistertje aan de overkant’, een voorbeeld dat helaas niet gedateerd is. Het is 

dus een regionaal woord, dat vagelijk uit het Noorden komt, met een vrij algemene 

betekenis en een etymologische uitleg waar we weinig vertrouwen in kunnen hebben 

omdat het semantische verband niet goed duidelijk wordt. Het ziet eruit als een 

volksetymologie, verzonnen om een verondersteld formeel verband tussen limonare 

en limone te rechtvaardigen.28 En dat niet alleen, maar een studente die een jaar in 

Bologna gestudeerd had zei spontaan; ik ken dat woord in de zin van tongzoenen. 

En dat had ze niet verzonnen, want ik lees in Rossana Campo, In principio erano le 

mutande, pp. 52/3: 
 

Questo mio amore Vincenzo mi spiega che però io mica devo starmene lì con la bocca aperta e 

basta, mi dice che anch’io devo fare delle cose con questa mia lingua che ho in bocca. Io penso 

che mi sa che non sono capace e che questo particolare non l’ho mai sentito discutere dalle 

cugine porche. Così sono già demoralizzata, mi sa che io non imparo a baciare da autentica 

porca, e addio Parigi. 

Vabbé, comunque proviamo, e mi ricordo anche di chiudere gli occhi perché così fa la 

sorella di Simona quando è lì che limona a tutto gas col suo ragazzo Adriano. Alla fine cari miei 

non sto più nelle mutande dall’orgoglio, perché penso che ho undici anni e finalmente per la 

prima volta ecco lì che anch’io ho limonato. 

‘Mijn liefje Vincenzo legt me uit dat ik niet alleen maar domweg mijn mond open moet houden, 

hij zegt dat ik zelf ook wat moet doen met die tong die ik in mijn mond heb. Volgens mij kan ik 

dat helemaal niet. Mijn sletjes van nichtjes hebben het ook nooit over dat detail gehad. Dus zit 

                                                 
28 Een betere verklaring lijkt me die welke ik tijdens het congres gehoord heb: de oorsprong zou te 

vinden zijn in een homoseksueel milieu: het gaat om het mengsel van het speeksel van twee mensen, 

een mengsel van sappen dat ons doet denken aan een limonade. De verklaring ziet er betrouwbaarder 

uit, omdat hij de aanleiding verklaart en een eenvoudige regel van semantische uitbreiding laat zien. 
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ik al helemaal in de put. Volgens mij zal ik nooit leren zoenen als een echt sletje, en dus kan ik 

het wel op mijn buik schrijven. 

Oké, laten we het toch maar eens proberen, ik denk er ook nog aan om er mijn ogen bij 

dicht te doen, want zo doet het zusje van Simona het, als ze als een bezetene met haar vriendje 

Adriano staat te tongen. Aan het eind, beste mensen, barst ik haast uit mijn broek van trots, 

want ik ben nog maar elf en toch heb ik dan nu eindelijk voor het eerst getongzoend.’  

 

Dit speelt zich af in Genua, middenin de jaren zeventig, en we vinden hier een heel 

precieze technische beschrijving van limonare die we in geen enkel woordenboek 

terugvinden. 

 

De statistische aanpak. 

Tekst van 1993: Op dit gebied heb ik momenteel niets te zeggen want de grote 

gebeurtenis op dit terrein is de publicatie van het Lessico di Frequenza dell’Italiano 

parlato van Tullio De Mauro en anderen, dat ik nog niet nader bestudeerd heb. Het 

belang van dit werk is tweeledig: in de eerste plaats verplaatst het de interesse van 

de onderzoekers van de geschreven naar de gesproken tekst, in de tweede plaats 

introduceert het frequentie-elementen in woordsignaleringen, die zich al te vaak 

beperken tot de vermaarde eerste attestatie. Het boek is aangekondigd in de 

Handelingen van het SLI Congres van Lugano (1991) en komt tot de geruststellende 

conclusie dat de exotismen op het niveau van het frequentielexicon zich beperken tot 

drie woorden: okay, ex en iter, een conclusie waarvan ik alleen maar aanstip dat ze 

bedoeld is als geruststellend; ondanks alle taalopvoeding en ondanks de vijftig jaar 

die voorbijgegaan zijn sinds de val van het fascistische streven naar autarkie, bestaat 

er nog altijd een grote angst dat de Italiaanse taal zijn ziel verliest door Engelse 

woorden over te nemen. 

Aanvulling van 2007: dit hoofdstuk stond hier alleen maar pro memorie; het 

thema was niet uitgewerkt. Met name werd er niet uitgelegd waarom dit een aparte 

aanpak is. Het punt waar het om gaat is het verschil tussen een ongenuanceerde 

inventaris, zoals die in een woordenboek wordt gegeven, en een inventaris van het 

werkelijke gebruik, waarbij ieder lemma zijn eigen gebruiksfrequentie heeft. De lang-

durige preoccupatie van De Mauro met frequentieonderzoek heeft overigens geleid 

tot zijn eigen woordenboek (De Mauro 2001), waarin ieder woord en vaak ook iedere 

betekenis van een woord voorzien is van een gebruikslabeltje, uiteraard alleen in 

grote categorieën.  

Wanneer frequentieoverwegingen een rol gaan spelen, dan openen zich ver-

schillende onderzoeksgebieden. Het eerste is veranderingen in de samenstelling van 

de algemene taal. Het is het probleem van de telefono, waarvan de frequentie per 

frequentiewoordenboek oploopt,29 zodat we kunnen zien hoe technische ontwik-
                                                 
29 In Juilland & Traversa, 1973, dat de vooroorlogse situatie weergeeft, haalt telefono de grens van 4 

voorkomens niet (het adjectief telefonico heeft er 10); het LIF (Bortolini, e.a. 1971), met het lexicon van 

de jaren vijftig, heeft 75x telefono, 5x telefonico, 110x telefonare en 14x telefonata; het VELI 
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kelingen in het dagelijkse leven hun weerslag vinden in de frequentie van het bijbe-

horende vocabulaire. Als we voldoende gegevens hebben kunnen we zelfs data vast-

stellen wanneer een bewuste techniek doordringt in het dagelijkse leven, zoals de 

computer, waarschijnlijk tegen het eind van de jaren tachtig. Een tweede terrein is de 

frequentie per sector. Iedere sector heeft zijn hoogfrequente woorden en zijn mee-

lopers: zelfs in een traditionele categorie als de anatomie zullen woorden als neus en 

schouder een grotere frequentie hebben dan hoektand en vingerkootje.30 Terwijl de 

cumulatieve aanpak zal bekijken hoeveel en welke woorden aan het bestand binnen 

een domein worden toegevoegd, zal de statistische aanpak zich concentreren op de 

hoogfrequente woorden en nagaan of en in welk tempo deze verzameling zich ver-

nieuwt. Een derde gebied is contrastief onderzoek: terwijl bijvoorbeeld frequentie-

studies voor het Italiaans haast vanzelf een groep van de dertien meest frequente 

werkwoorden opleveren, kan men de vraag stellen hoe dat in andere talen is en of er 

een-op-een correspondenties zijn. Een werkwoord als lasciare heeft een lagere fre-

quentie dan laten in het Nederlands; dat heeft te maken met het feit dat laten seman-

tisch zowel met fare correspondeert als met lasciare. Massimo Moneglia heeft op het 

laatste Romanistencongres (Innsbruck 2007) dit soort onderzoek bepleit, met als 

voorbeeld de zes Engelse equivalenten van het Italiaanse prendere. Tenslotte is er de 

nieuwe discipline van de corpuslinguistiek, waar met enorme corpora wordt ge-

werkt en daardoor ontdekkingen kunnen worden gedaan omtrent favoriete woord-

combinaties, vaste voorzetsels en dergelijke. 

 

De vaktalige aanpak. 

Na wat ik al gezegd heb over het domein dienstpersoneel, kan ik kort zijn. Een van de 

belangrijkste ontwikkelingen van het hedendaagse Italiaans is de steeds grotere pe-

netratie van vaktaal in de algemene taal. Ik kies mijn voorbeelden uit twee vaktalen, 

de geneeskunde en de computer. 

Volgens Michele Cortelazzo bestaat er in het Italiaans een medische vaktaal op 

specialistisch niveau (interne vaktaal), terwijl deze praktisch afwezig is op het niveau 

van het publiek (externe vaktaal). Weliswaar hebben we naast de medische vaktaal-

term parotite het woord orecchioni voor de bof, maar voor het merendeel van de 

ziekten bestaat alleen maar de vorm op Latijnse of Griekse basis. Dat moet wel haast 

een probleem vormen voor het begrip van medische zaken bij de Italiaanse 

bevolking.31 Ik heb gekeken naar de nomenclatuur van het woordenboek van 
                                                                                                                                                         
(krantentaal van de jaren tachtig) heeft, omgerekend naar een totaal van een half miljoen woorden, 

71x telefono, 34x telefonico, 51x telefonare en 15x telefonata; in het LIP (spreektaal omstreeks 1990) 

vinden we 161x telefono, 17x telefonico, 201x telefonare, 91x telefonata en 7x telefonino (mobieltje).  
30 Deze voorbeelden illustreren ook het feit dat frequentie geen onafhankelijke grootheid is, maar altijd 

de weerslag van iets anders, zoals opvallendheid (saliency) binnen een domein. Maar frequentie-

gegevens maken de opvallendheid meetbaar. 
31 Het woord orecchioni, afgeleid van oreechio ‘oor’ is doorzichtig voor iedereen, parotite alleen voor 

degenen die op het gymnasium Grieks gehad hebben en daardoor een verband kunnen leggen met de 
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Palazzi/Folena onder malattie ‘ziekten’. Hierin worden 180 namen van bekende ziek-

ten opgesomd: niet meer dan drie of vier zijn er doorzichtig vanuit het standpunt 

van de algemene taal. Ik denk aan een woord als malaria, waarin iedere spreker de 

woorden male ‘slecht’ en aria ‘lucht’ kan herkennen. Een vraag die nu voor mij rijst is 

wat schrijvers doen met ziekten. Ik beperk me hier tot de reactie van Sciascia, die 

namelijk iedere medische terminologie vermijdt. Hij vervangt die door metaforen, 

die afkomstig zijn uit de militaire taal of uit de taal van de economie, als een soort 

van protest tegen de medische kennis. In Il cavaliere e la morte32 lezen we: 
 

Merkwaardig genoeg, echter, verjoeg de benauwdheid de pijn. Hij bedacht dat hij daarover met 

een dokter moest spreken, misschien bestond er wel een benauwdheidstherapie; ze ontdekken 

zoveel therapieën, slikken die dan weer in, herontdekken ze en slikken ze opnieuw in. Het feit 

is dat net als de natuur, die met weinig elementen tot zijn beschikking zonder ophouden in 

staat is er miljarden verschillende gezichten mee te vormen, de ingewanden dat op een duistere 

wijze ook kunnen. Wat kan een dokter daar eigenlijk van af weten? Zelfs als wij hem dat 

weinige zouden willen meedelen dat elk van ons ervan voelt – van zijn hart, zijn longen, zijn 

maag, zijn botten – moet hij wel verwijzen naar abstracties en universalia, zelfs als men erin 

slaagt hem met de grootste precisie in te lichten, zoals Proust, in de wachtkamer van een 

tandarts, tegen Roditi zijn kiespijn op zo’n manier beschreef dat Roditi de troost ondervond dat 

hij zelf net zo’n kiespijn had. 

 

In dit fragment is het probleem niet dat we een lexicon voor het grote publiek 

moeten vinden, maar liever dat we een taal vinden om datgene mee te delen wat de 

eigenlijke wetenschap niet kan zeggen. En deze taal wordt geschapen op grond van 

elementen van de algemene taal en niet van technicismen. Dit is één oplossing voor 

het probleem, maar er zijn er ongetwijfeld andere. Ik denk aan de roman Marco e 

Mattio van Vassalli, waar naar aanleiding van de pellagra33 een discussie ontstaat over 

de naam van deze ziekte in het dorpje in de Veneto uit 1890 waar het verhaal zich 

afspeelt en de naam in het huidige Italiaans. Dit onderwerp past goed in het 

algemene programma van Vassalli, namelijk om in zijn boeken de gemiste kansen 

van de Italiaanse geschiedenis te behandelen. Het ontbreken van een medische vak-
                                                                                                                                                         
otorinolaringoiatra, de Italiaanse tegenhanger van de keel-, neus-, en oorarts. Merkwaardig genoeg zijn de 

Italianen met wie ik over dit probleem gesproken heb vaak van mening dat de Italiaanse taalgebruiker 

in een bevoorrechte positie verkeert; hij zou maar één woord hoeven te leren, dat dan geldt voor 

vakmensen en leken. Deze reactie onderschat de nadelen van een ondoorzichtige terminologie, die 

veel sprekers dreigt te isoleren van de wereld van de wetenschap. Overigens kan deze reactie mijner-

zijds ingegeven zijn door de oude ideologie van ‘Gebruik je moers taal’; tegenwoordig wordt de 

terminologie weer een stuk ondoorzichtiger door het gebruik van de afkorting KNO-arts. 
32 In het Nederlands: De ridder en de dood, een titel geïnspireerd op een schilderij van Albrecht Dürer. In 

deze detective komt een vicecommissaris voor, die aan een bloedziekte lijdt, dezelfde ziekte waaraan 

Sciascia enige jaren later zal overlijden. 
33 Ook weer een doorzichtig woord: letterlijk ruwe huid; het betreft een ondervoedingziekte van een 

bevolking die van maïs leeft. In dit geval is de Nederlands term ondoorzichtig, omdat hij identiek is 

aan de Italiaanse en dus vanuit het Nederlands niet te ontleden. 
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taal voor het grote publiek is een gemiste kans in de geschiedenis van de Italiaanse 

taal.  

De problemen van de computertaal zal ik hier kort aangeven: 

a) Er zijn twee fasen waarin de taal van de informatica de Italiaanse taal is binnen-

gedrongen. De eerste fase had betrekking op de grote rekentuigen van de eerste 

generaties. De taal die daar bij hoorde is bestudeerd door Fabio Marri in de Hande-

lingen van het Congres van Lugano. In wezen gaat het hier om een uitgesproken 

vaktaal, al zijn een paar begrippen en een paar termen in de algemene taal doorge-

drongen, via de media en de science-fiction. Deze fase wordt gereflecteerd in de Ita-

liaanse literatuur wanneer Alinei met behulp van de computer een concordans op 

een boek van Calvino heeft gemaakt en Calvino vervolgens deze resultaten verwerkt 

heeft in zijn roman Se una notte d’inverno un viaggiatore… Als ik me niet vergis vond 

de ontmoeting tussen hen beiden op een van de congressen van Musarra plaats.  

b) De tweede fase betreft de personal computer die sinds het eind van de jaren 

tachtig een onmisbaar instrument is geworden voor iedereen die zich met teksten 

bezighoudt. De taal die daar bij hoort is wijdverspreid en dit proces zet zich steeds 

meer voort. Alberto Mioni heeft het onlangs bestudeerd (ook in de Handelingen van 

Lugano), en verklaart van zichzelf dat hij een computer gebruikt vanaf 1987.34 De 

eerste literaire verwerking van deze fase die ik ken is een verhaal van Primo Levi, Lo 

scriba ‘de schrijver’, uit november 1984 (opgenomen in de bundel L’altrui mestiere ‘an-

dermans vak’ uit 1985). Hij heeft het over een tekstverwerker, en bedoelt daarmee de 

eerste Macintosh uit 1984, die hij in verband brengt met de joodse legende van de 

Golem. Het hele verhaal is interessant, maar ik beperk me hier tot een kort citaat: 
 

Er wordt verteld dat eeuwen geleden een magische rabbijn een automaat van klei gebouwd 

heeft, van een herculische kracht en een blinde gehoorzaamheid, om de Praagse Joden tegen de 

pogroms te beschermen; maar het apparaat bleef onbeweeglijk, levenloos. totdat zijn maker 

hem een rol perkament in zijn mond stopte, waarop een vers uit de Torah geschreven stond. 

Dan werd de aardewerken Golem een bereidwillige, slimme knecht; hij bewoog zich door de 

straten en hield goed de wacht, maar hij versteende weer als het perkament uit zijn mond werd 

gehaald. Ik heb me afgevraagd of de makers van mijn apparaat dit merkwaardige verhaal soms 

gekend hebben (het zijn ontwikkelde en zelfs geestige mensen): de tekstverwerker heeft na-

melijk een echt mondje, scheef, halfgesloten in een machinale grijns. Zolang ik de programma-

schijf niet in de tekstverwerker stop, verwerkt hij niets en is het een levenloze metalen doos; 

maar als ik de schakelaar aanzet verschijnt er op het kleine scherm een hoffelijk lichtsignaal; in 

de taal van mijn persoonlijke Golem betekent dat dat hij begerig is het schijfje in te slikken. 

 

Ik ben benieuwd of er iemand eerdere teksten kent met de pc als onderwerp. 

 

De systematische aanpak 

In een onderzoek, ook al uit de Handelingen van Lugano, hebben Iacobini en 

Thornton geprobeerd de voornaamste procédé’s te beschrijven die er zijn om neo-
                                                 
34 Schrijver dezes vanaf 1988. 
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logismen te vormen, op grond van een materiaal dat bestaat uit de belangrijkste 

verzamelingen neologismen van deze eeuw. De ruimte ontbreekt me om ze hier 

allemaal op te sommen. Maar ik kan zeggen dat bijna alle procédé’s die ze vermelden 

terug te vinden zijn in het werk van enkele recente schrijvers. Om dit te laten zien 

eindig ik deze bijdrage met een taalkundige analyse van een gedicht van Sanguineti, 

gepubliceerd in 1990, in een speciaal nummer van de Espresso, dat gewijd was aan 

het milieu. In dit gedicht geeft hij een parodie van de Cantico delle Creature van 

Franciscus van Assisi. We vinden er een tiental lexicale procédé’s, die ik hier kort de 

revue laat passeren. Zie de bijlage voor de teksten. 

 

Lexicale vormingen bij Sanguineti 

 In deze tekst vonden we een groot aantal recente ontwikkelingen van het Italiaanse 

lexicon, in een spelletje waarin de afzonderlijke verschijnselen overdreven worden. 

Ik noteer de volgende punten: 

1. Woorden met een voorvoegsel van Grieks-Latijnse herkomst. Voorbeelden 

termolucente (2.2), waarin termo- een ‘wetenschappelijk’ pseudo-prefix van Griekse 

oorsprong is. 

2. Het gebruik van modieuze suffixen, vaak aangehecht aan complexe basiswoorden 

of in ieder geval aan woorden die niet gemakkelijk zulke suffixen verdragen: -ista,  -

iale, -ico, -bile. Voorbeelden:  

wwfista (8.3), de uitgang –ista om lid of aanhanger van aan te duiden, gehecht aan 

het letterwoord wwf (voor World Wildlife Fund), een letterwoord dat in Italië erg 

bekend, maar moeilijk uit te spreken is: in het Italiaans is de naam van de letter v vu, 

die van de letter w vu doppio, maar hier wordt ww gereduceerd tot vuvu, dus 

vuvufisti). 

inceneritoriali (5.4) er wordt een relationeel bijvoeglijk naamwoord gevormd op 

basis van het zelfstandig naamwoord inceneritore ‘vuilverbrander’ dat op zijn beurt 

weer gevormd is, via conversie (adjectief  substantief), van het werkwoord 

incenerire, afleiding met prefix van het substantief cenere ‘as’ (inceneritoriale is dus een 

afleiding van de vierde graad).  

sincrotronico (2.4), relatieadjectief gebaseerd op het internationalisme sincrotrone, 

dat fonologisch gezien complex is (tweemaal de combinatie consonant + r, die 

normaal in het Italiaanse systeem vereenvoudigd zou worden).  

ecosistemico (6.2), nog een relatieadjectief, gebaseerd op ecosistema, een sub-

stantief met Grieksachtige morfologie, met het modieuze prefix eco-, gebruikt voor 

milieu. 

3. Suffixen met Grieks-Latijnse elementen. Voorbeelden: paninoteca (6.4). Het pseudo-

suffix –teca, afgeleid van het modelwoord biblioteca en gepopulariseerd via discoteca, 

wordt veel gebruikt in het huidige Italiaans. Het hier gebruikte woord is de gangbare 

vertaling van het Engelse sandwich bar. 
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4. Moeizame combinaties van prefixen en suffixen. Voorbeeld: inscaricabile (2.3) 

‘onontlaadbaar’: terwijl op zich de combinatie van het suffix –bile en het prefix s- niet 

erg bijzonder is, is de fonologisch zware combinatie van in- en -sca opmerkelijk. 

5. Juxtaposities (combinaties van twee zelfstandige naamwoorden zonder ‘bind-

middel’). Een tamelijk creatief voorbeeld van dit zeer productieve procédé is de 

combinatie parco lampadine (3.1) ‘gloeilampjespark’ voor de sterrenhemel. 

6. Woordspelletjes met de vorm van woorden. Het woord logo, dat hier zijn interna-

tionale betekenis van beeldmerk heeft, is geïnspireerd door de Umbrische vorm logo 

voor luogo ‘plaats’ in het Cantico. Insegna diurna ‘uithangbord voor overdag’ als grapje 

voor ‘de zon’, herinnert aan de tekst van Franciscus: (il sole) lo quale iorna ‘de zon die 

daglicht verspreidt. In beide gevallen gebruikt het woordspelletje het hypermoderne 

lexicon zonder enig semantisch verband met de verwante vorm zoals die bij Fran-

ciscus gebruikt wordt. 

7. Spelletjes op grond van een dubbele betekenis. Het woord beato ‘zalig’ met zijn 

spirituele betekenis bij Franciscus krijgt hier de ironische connotatie van het moderne 

Beato te (‘jij geluksvogel’). I terzi e i quinti mondi immondi is gebaseerd op het interna-

tionalisme terzo mondo ‘derde wereld’, waarbij het telwoord quinto ‘vijfde’ een nog 

armzaliger achtergebleven wereld suggereert; er is een associatie met immondo (Lat. 

immundus) = ‘onrein’ en de suggestie, via het ontkennende prefix in-, dat het hier om 

een im-mondo, een ‘on-wereld’ gaat. Complesso ‘complex’ wordt hier gebruikt met alle 

huidige betekenissen tegelijk, zoals psychologisch complex, industrieel complex, en 

misschien nog andere. Tenslotte is er een nogal ingewikkeld woordspel met servire 

‘dienen’ en servare ‘behouden’ in vers 10.4, dat ik interpreteer als Chi serve se stesso, 

serve il trust dell’essere e così lo tiene intatto per se stesso ‘wie zichzelf bedient, dient de 

trust van het zijn en houdt dit aldus in stand voor zichzelf’, maar misschien zijn er 

andere interpretaties mogelijk.  

8. Het gebruik van elementen uit de actualiteit. Voorbeelden: la faccia che ci ride ‘het 

gezicht dat ons toelacht’, namelijk het logo van de antikernbeweging met het gezicht 

van het zonnetje; prendiamo due paghiamo tre ‘twee halen drie betalen’, de omkering 

van een bekende reclameslogan.  

9. Engelse leenwoorden: drink, voor l’acqua umile e utile e casta ‘het nederige, nuttige 

en kuise water’ van Franciscus. 

10. Letterwoorden: Voorbeeld het reeds genoemde wwf. 

Deze verschijnselen treden niet alleen met een verbluffende frequentie op in 

zo’n kort gedicht, maar komen ook in combinatie voor. Bijvoorbeeld: 

Combinatie 1 + 2 + 3 in arcipaninotechico: het Grieksachtige prefix arci-, het   suffix –

teca, het modieuze suffix –ico geplaatst achter een zware combinatie. 

Evenzo de combinatie 2 + 3 in ecosistemico. 

De combinatie 2 + 9 in birdwatching + suffix –(i)oso (8.4), jogging + suffix –iere (8.3); let 

wel dat de Engelse basis al een suffix bevat. 
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De combinatie 1 + 9 + 3 in ipersurvivalomane (8.4), geleerd prefix iper-, geleerd suffix –

mane, beide gehecht aan de basis survivalo-, een schertsende afleiding van een Engels 

woord, dat zelf al een complex woord is met bijbehorend prefix en suffix. 

Ik heb een gedicht als voorbeeld gekozen, maar ik had dezelfde operatie 

kunnen uitvoeren met andere teksten. Ik heb dat ooit gedaan met het verhaal Mimi e 

istrioni ‘naäpers en aanstellers’ van Pier Vittorio Tondelli, waarvan ik een zin citeer 

om te laten zien hoe er gespeeld wordt met uitdrukkingen waarin de poëzie van het 

dagelijkse leven doorsijpelt. 
  

È un momento che si sta dunque abbastanza bene e non c’è così paranoia come nei mesi 

addietro quando la nostra Dyane era un lacrimatoio e sol che aprivi una portiera inondavi tutta 

quanta la pianura d’Emilia, perché c’era sempre qualcosa che andava storto un Hatù settebello 

che deragliava in loco, o gomme forate in campagna, insomma una vera e propria maledizione 

mentre al cantinone si sta benone finché non arrivano gli eroinomani a far da padrone e io, la 

Pia, m’innamoro perdutamente di uno di questi che dapprima mi fa filo, poi d’improvviso 

scompare. 

‘Dit is een moment waarop het tamelijk goed met ons gaat en het niet zo’n heksenketel is zoals 

in de afgelopen maanden toen onze Dyane één tranendal was en je maar een portier hoefde te 

openen of de hele vlakte van Emilia liep onder, want er was altijd wel wat dat mis ging een 

Hatù settebello die ter plekke uit de rails vloog, of lekke banden midden in de rimboe, kortom 

een echte kloteramp, terwijl we in de keet prima zitten totdat de drugsverslaafden er de baas 

komen spelen en ik, la Pia, hopeloos verliefd raak op een van die lui, die eerst mij wel mag, 

maar daarna plotseling verdwijnt.’ 

 

Ik ga niet in op het Dante-citaat van ‚(io) che son la Pia‛ (Purgatorio, V.132), maar 

wil alleen maar de driedubbele bodem laten zien in un Hatù settebello che deragliava in 

loco. 

1) woordspel tussen Hatù settebello, de naam van een condoom en settebello che 

deragliava, wat verwijst naar een ontsporende trein. Hier hebben we een woord-

spelletje van de auteur.35 

2) woordspel tussen hatù en atout ‘troef’ in het Frans, dat verwijst naar een kaartspel, 

zoals ook settebello een kaartspel is. Een woordspelletje op reclameniveau. 

3) Het feit dat er via settebello verwezen wordt naar het gioco della scopa, een kaart-

spelletje, terwijl scopare ‘neuken’ betekent, een dubbelzinnigheid waar de bedenker 

van de merknaam zich zeker van bewust is geweest. 

 

Slotopmerkingen 

Als korte samenvatting zou ik graag de volgende zes punten willen noemen: 

1) De bestudering van de woordenschat van de afgelopen vijftig jaar is nog een 

onontgonnen terrein, ondanks de belangrijke documentatie-activiteit die plaats-

gevonden heeft in het voetspoor van Migliorini. 
                                                 
35 Bij herlezing valt mij op dat er ook nog een woordspelletje is tussen de (lekke) Citroën Dyane en het 

preservatief Diane. 
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2) Het cumulatieve model moet geïntegreerd worden met andere modellen of daar 

misschien zelfs door vervangen worden. 

3) Er is een verschil tussen het geïnstitutionaliseerde Italiaans zoals we dat in de 

woordenboeken vinden en heel veel andere vormen van Italiaans, die misschien 

beter de huidige trends in de taalontwikkeling illustreren. 

4) Het is belangrijk het spanningsveld tussen vaktalen en algemene taal aan de orde 

te stellen en de toenemende wederzijdse beïnvloeding te bestuderen. 

5) De definities die de woordenboeken geven zijn sterk verbonden met een bureau-

cratische visie op de standaardtaal, wat de vage formules kan verklaren. Het enige 

middel om die situatie te verbeteren is de levende taal te raadplegen die ons de 

precieze en technische conteksten kan bieden die we nodig hebben, zoals we zagen 

in het voorbeeld van limonare. 

6) Sommige schrijvers spelen met de taalkundige werkelijkheid van onze tijd en laten 

ons – juist door de overdrijvingen die ze geven – de krachtlijnen zien van het 

Italiaans dat zich aan het vormen is.  

En zo eindig ik met een voorstel om de literaire teksten te gebruiken om er 

informatie uit te halen voor de taalontwikkeling, zoals ik aan het begin van deze 

bijdrage had beloofd te doen. 
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Appendix 1 

II CANTICO DELLE CREATURE 
DI FRANCESCO D'ASSISI 

 
1. Altissimo, onnipotente bon signore: 

 tue son le laudi, la gloria e l'onore e ogni benedizione. 

2. A te solo altissimo, si confanno 

 e nullo uomo enne degno te mentovare 

3. Laudato sii, mio signore, con tutte le tue creature 

 specialmente messer lo frate sole, 

 lo quale giorna, e allumini per lui 

 Ed ello è bello e radiante con grande splendore 

 de te, altissimo, porta significazione. 

4. Laudato sii, mio signore, per sora luna e le stelle 

 in cielo l'hai formate chiarite e preziose e belle. 

5, Laudato sii, mio signore, per frate vento 

 e per aere e nuvole e sereno e ogni tempo. 

 per lo quale alle tue creature dai sustentamento. 

6.  Laudato sii, mio signore, per sora acqua, 

 la quale è molto utile, e umile, e preziosa e casta. 

7.  Laudato sii, mio signore, per frate foco, 

 per lo quale ennallumini la notte: 

 ed ello è bello e giocondo e robustoso e forte. 

8.  Laudato sii, mio signore, per sora nostra madre terra, 

 la quale ne sustenta e governa 

 e produce diversi frutti, con coloriti fiori ed erba. 

9.  Laudato sii, mio signore, per quelli che perdonano per lo tuo amore 

 e sostengono infermitate e tribulazione 

 beati quelli che sosterranno in pace 

 che da te, altissimo, saranno incoronati. 

10. Laudato sii, mio signore, per sora nostra morte corporale, 

 alla quale nullo uomo vivente può scappare; 

 guai a quelli che morranno nelle peccata mortali, 

 beati quelli che si troverà nelle tue santissime voluntati, 

 che la morte seconda nol farà male. 

11. Laudate e benedicete mi signore e ringraziate 

 e servitelo con grande umilitate. 
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Appendix 2 

LAUDES RERUM UNIVERSARUM 
DI EDOARDO SANGUINETI 

 

1. Egregio nostra macchina del mondo, 

spettabile esclusiva fornitrice, 

cosmo di merci, impresa in espansione,  

paghiamo in saldo tre, prendiamo due. 

 

7. beati chi sostiene in santa pace 

questo giardino ameno di supplizi, 

laudandosi, letargico e eunoetico, 

nature naturanti e naturate: 

 

2. ringraziamo il tuo logo nucleare.  

termolucente faccia che ci ride, 

insegna diurna, pila inscaricabile, 

immobile motore sincrotronico: 

 

8. ringraziamo la morte, che consuma 

i tuoi consumatori, e non ci scappa: 

si acchiappa wwfisti e jogghinghieri, 

birdwatchinghiosi e ipersurvivalomani: 

 

3. ringraziamo il tuo parco lampadine 

e la perla che dosa le sue fasi: 

ringraziamo il volubile aeratore 

che ci impasta pressioni anticicloniche  

 

9. beata nostra società affluente, 

per la complessità dei suoi complessi: 

e guai ai terzi e ai quinti mondi immondi, 

infimi inferni di tribolazioni: 

 

4. ringraziamo il tuo drink tutto analcolico, 

alle tue fonti imbottigliabile. 

potabilmente clorocorrigibile, 

solforoso, diuretico, gassabile.  

 

10. fratelli miei, sorelle mie, clienti 

affezionati, azionisti fedeli, 

ringraziate il potente trust dell'essere;  

lo serve, e se la serva, chi si serve: 

5. Ringraziamo le scorte combustibili, 

carboni con petroli e con metani: 

ringraziamo, per scariche discariche,  

i fumi fatui inceneritoriali: 

 

11. con ossequi, porgendo l'espressione 

dei nostri sentimenti i più migliori, 

ci professiamo in sempiterno eccetera: 

prendiamo in saldo due, paghiamo tre. 

6. ringraziamo il terragno piastrellato, 

l'ortolano e il fiorista ecosistemico, 

l'allevatore megahamburgeriano, 

il grillroomista arcipaninotechico: 
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SAMENVATTING 
 

De geschiedenis van de groet ciao wordt beschreven, vanaf de betekenis ‘uw dienaar’ uit de 

toneelwerken van Goldoni, tot de moderne groet die typisch is voor een informeel contact. In dat 

proces is te zien hoe het woord zich vanuit een regio (de Veneto) in twee eeuwen tijd verspreidt over 

heel Italië. Het corpus literaire teksten LIZ heeft het mogelijk gemaakt dit proces op de voet te volgen.  

 

RIASSUNTO 
 

La storia del saluto ciao viene descritta dal significato ‘schiavo vostro’ delle commedie goldoniane fino 

al saluto moderno tipico per un contatto informale. In questo processo si può vedere come nel corso di 

due secoli la parola si diffonda da una regione (il Veneto) su tutt’Italia. Mediante il corpus letterario 

LIZ siamo in grado di seguire questo processo accuratamente. 

 

SUMMARY 
 

The story of the greeting ciao is shown from its meaning ‘your humble servant’ in Goldoni’s comedies 

to the modern greeting formula which is typical for an informal contact. During this process we see 

how in two centuries the word is diffused from the Veneto region over the whole of Italy. The literary 

corpus LIZ permits us to follow the various stages of this process. 

 

KEY-WORDS 
 

Italian pragmatics, greeting formulas, linguistic variation, linguistic change 
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12. DE GESCHIEDENIS VAN CIAO*  
 

 

 

Inleiding 

In een van zijn theoretische artikelen over etymologie, heeft Mario Alinei (1991) het 

probleem van de datering van woorden geïllustreerd met het voorbeeld van de groet 

ciao, dat hij al eerder had besproken, met name in Alinei 1977, een artikel over het 

groetsysteem in verschillende talen. In dit hoofdstuk zal ik een van zijn centrale voor-

stellen over de verspreiding van de groet bespreken, waarbij ik gebruik zal maken 

van de extra gegevens waarover we nu beschikken. Daarnaast zal ik dit materiaal ge-

bruiken voor een verdieping van de theoretische voorstellen.  

Eerst geef ik een korte samenvatting van de geschiedenis van ciao zoals deze 

gepresenteerd wordt in Alinei 1991. De auteur legt de nadruk op de formele en con-

ceptuele continuïteit van de reeks slavo - schiavo - ciao, die kenmerkend is voor het 

Noordoosten van Italië, dat wil zeggen vooral voor de Veneto. Hierdoor kan hij het 

woord retrodateren tot in de zesde eeuw van onze jaartelling. 

In deze formele continuïteit zien we vijf opeenvolgende stadia in de aanzet van 

de eerste lettergreep: sl -> skl -> skj -> st∫ -> t∫.1 Al deze stadia kunnen onafhankelijk 

gedocumenteerd worden volgens de methoden van de traditionele historische 

fonologie. Alinei wijkt af van de traditie wanneer hij beweert dat al deze stadia elkaar 

niet noodzakelijk in de tijd hoeven op te volgen; hij veronderstelt dat dergelijke 

veranderingen al plaatsvinden bij het eerste contact met het woord, als weerslag van 

taalgeografische verschillen, die op hun beurt berusten op een verschil in substraat. 

Als motivatie voor deze hypothese wijst de auteur op de veranderingen die een 

vreemde taal ondervindt in de mond van leerders van verschillende herkomst. De 

semantische continuïteit houdt drie overgangen in: van naam van een volk tot slaaf, 

van slaaf tot nederige groet en van nederige groet tot algemene informele groet. In 

tegenstelling tot de fonologische verandering wordt de semantische geassocieerd met 

verschillende historische gebeurtenissen, ze kent dus een echte chronologie. In eerste 

instantie worden de semantische ontwikkelingen ook geassocieerd met verschillende 

geografische gebieden, maar in de discussie die op Alinei’s presentatie volgt en 
                                                 
* Dit hoofdstuk vindt zijn oorsprong in De Boer 2000, dat ging over de waarde van de persoonlijke 

herinnering als middel om neologismen te dateren, en gaat in op de interessante beschouwingen van 

Alinei 1991 en de fundamentele discussie die aldaar plaatsvond. Deze discussie wordt opnieuw 

bekeken in het licht van de gegevens van het LIZ-corpus. De Italiaanse versie verscheen als Riflessioni 

intorno a un saluto: la storia di ‚ciao‛, in Lingua e Stile, 34, 1999: 431-448. 
1 Alinei heeft het slechts terloops over het lot van de v, waarschijnlijk omdat hij de alternantie tussen v 

~ ø ziet als een vrije variatie. Hij spreekt zich niet uit over de slotvokaal, dat wil zeggen over de 

verhouding tussen sclavus ~ schiavo, die niet onbelangrijk lijkt als we kijken naar de Piëmontese vorm 

ciau en de vorm schiau uit Salento, die door Rohlfs vermeld worden. 
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waarin zelfs het begrip semantische dichtheid wordt genoemd, dat van Alinei zelf 

afkomstig is, wordt beweerd dat de hele geschiedenis zich in de Veneto afspeelt. In 

de loop van deze discussie introduceert Alinei het onderscheid tussen gebeurtenissen 

die verbonden zijn met de geschiedenis, zoals de slavenhandel, en gebeurtenissen die 

niet met de historie verbonden zijn, zoals de invoering van een nieuwe groet.2 

De gelijktijdige aanwezigheid van de drie woorden slavo, schiavo e ciao in het 

huidige standaard-Italiaans weerspiegelt de gelijktijdige aanwezigheid in het Ita-

liaanse lexicon van een Latijnse laag, een oud-Toscaanse laag en een dialectale of 

regionale laag. De overgang van ciao van regionaal naar standaard-Italiaans zou 

volgens de auteur onmiddellijk na de Tweede Wereldoorlog plaatsgevonden hebben, 

dus ± 1945. Voor deze datering worden twee bewijzen genoemd. Het eerste is de 

persoonlijke herinnering van de auteur, een secundair soort datering na de vier 

belangrijke types.3 De tweede is dat het woord niet genoemd wordt in de voor-

oorlogse woordenboeken.  

Deze presentatie, die erg boeiend is en in grote lijnen ook erg overtuigend, heeft 

echter enkele zwakkere zijden, waaronder de documentatie van recente perioden. 

Bovendien geeft ze aanleiding tot de vraag naar de eenheid van het lexeem, die 

synchroon anders beantwoord moet worden dan diachroon.  

Om te beginnen met dit laatste punt: in het huidige standaard-Italiaans zijn de 

woorden slavo, schiavo en ciao drie verschillende lemmata. Behalve professionele 

taalkundigen en liefhebbers van etymologische problemen zal niemand op het idee 

komen om deze drie woorden met elkaar in verband te brengen.4 Het begrip schiavo 

wordt hooguit geassocieerd met Afrikaanse volkeren, niet met Slavische, en de groet 

ciao getuigt van een egalitaire verhouding, die iedere soort afhankelijkheid uitsluit. 

Ook de formele verbanden zijn op nationaal niveau niet erg duidelijk aanwezig5 en in 
                                                 
2 Dit onderscheid, dat mij enigszins willekeurig lijkt, is te verklaren door de orientatie van de auteur 

op vroege fasen uit de taalgeschiedenis, waarin het bij gebeurtenissen die verbonden zijn met de 

historie vaak gaat om gebeurtenissen die bevestigd kunnen worden door archeologische vondsten. 

Voor de geschiedenis van de groeten kunnen dergelijke bevestigingen uiteraard bezwaarlijk gevonden 

worden, al zijn er natuurlijk schilderijen waarop men mensen elkaar met een zwierig gebaar ziet 

groeten. 
3 In volgorde van belangrijkheid: de etymologie (mits die zeker is), de semantische ontwikkeling, de 

schriftelijke documentatie en de fonologische ontwikkeling. Het feit dat de persoonlijke herinnering 

secundair is hangt samen met de belangstelling van de auteur voor lange perioden, bij voorkeur 

prehistorische. 
4 Dezelfde opmerking is gemaakt door G. Giacomelli (in Alinei 1991, p. 28): ‚Tegenwoordig lijkt het 

wel of dit korte, sympathieke woord zonder etymologische betekenis is, en haast fonosymbolische 

betekenis heeft. *<+ Niemand zou spontaan denken aan de belangrijke geschiedenis die het heeft 

doorgemaakt<‛ 
5 De afwisseling tussen sl ~ schi is op synchroon niveau niet langer werkzaam. Het laatste citaat waarin 

spontaan de Toscaanse vorm schiavo voor slavo gebruikt wordt is Ariosto (Orlando Furioso, 4, 11, vers 

5), die het heeft over il mar schiavo e il tosco ‘de Slavische zee en de Toscaanse’ om de Adriatische en de 

Tyrrheense Zee aan te duiden. 
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ieder geval minder opvallend dan heel wat ‘valse vrienden’ in de huidige taal. Dit 

feit leidt tot de diachrone constatering dat er ergens in het verleden een splitsing in 

het oude eenheidslemma moet hebben plaatsgevonden. Zo’n splitsing moet opgetre-

den zijn na Goldoni (eerste helft van de 18e eeuw) omdat uit diens voorbeelden de 

eenheid van het lemma nog duidelijk te reconstrueren valt. Via de LIZ kunnen wij 

zonder moeite de voorbeelden van Goldoni verzamelen. Ze geven mij aanleiding tot 

enkele constateringen.  

 

Zes opmerkingen over het Goldoni-corpus 

Het Goldoni-corpus van de LIZ biedt ons 30 voorkomens van schiavo als groetwoord, 

terwijl we maar één geval tegenkomen, waarin schiavo optreedt als zelfstandig naam-

woord dat de maatschappelijke status van een persoon aangeeft zonder groetfunctie.  
 

(1) È un servitore, è un schiavo, è un buffone [Le femmine puntigliose, 2.11, §27] 

Het is een dienaar, het is een slaaf, het is een paljas. 

 

Eerste constatering. De geciteerde vorm is altijd schiavo, waaronder een hele reeks uit-

spraakvarianten schuilgaat, van schiavo in het Italiaans tot aan s-ciao of zelfs ciao in 

het dialect.6 Het verschil in uitspraak correspondeert met een wezenlijke eenheid van 

het lexicale element: de een zegt schiavo signori, de ander schiavo siori, maar ze zullen 

niet het gevoel gehad hebben dat ze een verschillende groet gebruikten. Met andere 

woorden, het lexeem is onafhankelijk van het register. 

Tweede constatering. Alle groeten uit die tijd zijn gebaseerd op een sociaal 

rollenspel waarin degene die groet zich presenteert als de dienaar van de persoon die 

gegroet wordt, die dan de meester is. Het spel gaat uit van de groeter, de ander haast 

zich daarna de rollen om te wisselen, los van de werkelijke sociale verhoudingen 

tussen beiden. In dit spel kan de ludieke verhouding op twee manieren gepre-

senteerd worden:  door jezelf als dienaar op te stellen of door de meesterrol van de 

ander te benadrukken. Daardoor zijn  schiavo suo en padron riverito gelijkwaardige 

groeten, twee alternatieve manieren om zichzelf de nederige rol toe te kennen. 

Hetzelfde rollenspel zien we in de volgende  dialoog:  
 

(2) — Lustrissimo. 

— Schiavo, compare Truffa. 

 

Dat de echte verhoudingen er niet toe doen blijkt uit het gebruik van  ti sono schiavo 

‘ik ben jouw slaaf’ naast vi sono schiavo ‘ik ben uw slaaf’.  Hier weerspiegelt de 

alternantie tussen ti en vi het kenmerk [± respect]: het woord schiavo geldt voor beide 

situaties. Dat ook ti sono schiavo gezegd kan worden laat zien dat de groet niet langer 

alleen maar eerbiedig is, maar ook een groet tussen gelijken. 
                                                 
6 De spelling s-ciao geeft de combinatie aan van een /s/ met de affricaat /t∫/.   
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Uit andere bronnen weten we dat het ook mogelijk is beide groeten met elkaar 

te combineren in één gespreksbeurt. Dat is te zien in Lodewijk Meijers Italiaansche 

Spraakkonst (1672), waarvan de Tweede Dialoog als volgt begint: 
 

(3)  — Servitore à V.S. patron mio, donde si vien cosi in fretta?  

     Uw dienaar, mijn Heer, van waar komtge zo haastig? 

— Signore, io son' il vostro di tutto 'l mio cuore ...   

    Mijn Heer, ik ben de uwe van ganscher harte< 

 

De eerste dialoog eindigt met Servitore à V.S., dus deze groet wordt zowel bij de 

ontmoeting als bij het afscheid gebruikt.  

Derde constatering. Als we even afzien van de meester, dan kunnen we consta-

teren dat de andere rol zonder verschil in waarde weergegeven wordt door de 

woorden servo, servitore en schiavo. Dat deze woorden dezelfde waarde hebben blijkt 

ook uit het enige citaat dat de LIZ geeft van een tijdgenoot van Goldoni, namelijk 

Parini:  
 

(4) Ti sono schiavo, ti sono servitore [Poesie di Ripano Eupilino, 68.1] 

 

Het enige verschil dat men eventueel zou kunnen maken is dat de superieur eerder 

servitore zal gebruiken dan schiavo. Voor vrouwen is de enige vorm die we vinden 

serva.  

Het feit dat de drie termen gelijkwaardig zijn laat zien dat in een bepaald 

stadium van de taal schiavo twee betekenissen heeft: als ‘persoon uit de dienstbare 

stand’ of als synoniem van  servitore (overeenkomend met het Franse valet). De groet 

is een ontwikkeling van de tweede betekenis van schiavo. Dit is een paneuropees 

verschijnsel: overal bestaan er groeten met het equivalent van 'servitore' (vgl. het 

Nederlandse  uw dienaar, het Franse votre serviteur). Swiggers (in Alinei 1991:34) heeft 

het over een interculturele ontwikkeling, waarbij het begrip ‘dienaar’ een groet gaat 

uitdrukken, terwijl het feit dat nou net het woord schiavo deze ontwikkeling onder-

gaat een intracultureel feit is (dus zich binnen de Venetiaanse cultuur afspeelt). Deze 

semantische ontwikkeling maakt een relatieve datering mogelijk: de groet kan niet 

ontstaan voordat het woord schiavo de betekenis ‘dienaar’ heeft gekregen. Wanneer 

dat precies was moet nog onderzocht worden: Tuttle (in Alinei 1991: 42) gaat terug 

tot Berni (begin zestiende eeuw). 

Het enige voorbeeld dat ik gevonden heb van een schiava in het vrouwelijk 

stamt uit de  dialogen van Aretino (begin zestiende eeuw),  
 

(5)  Madonna, io vi sarò schiava, e so' per fargli vedere la bontà vostra e la mia. 

Mevrouw, il zal uw schiava zijn, en u willen laten zien hoe aardig u en ik zijn. 

 

Maar hier is de interpretatie eerder ‘ik zal u gehoorzamen’. 
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Vierde constatering. Uit de voorbeelden bij Goldoni blijkt dat deze groet in twee 

vormen voorkomt: een vorm waarin de betekenis van dienaar syntactisch nog af te 

lezen is, en een vorm waarin de groet niet langer de traditionele syntaxis volgt.7 

Tussen deze beide vormen is een overgangsgebied waarbij alleen de spreker had 

kunnen zeggen of de groet nog transparent was.  

De eerste vorm is te vinden in de uitdrukkingen schiavo suo, schiavo di lor signori, 

schiavo divoto en ti/vi sono schiavo. Uit deze laatste uitdrukking kunnen we afleiden 

dat de andere ontstaan zijn als elliptische varianten van sono schiavo suo en dergelijke. 

Maar zelfs het woord schiavo alleen kan behoren tot het transparante type. Dit kan 

aangetoond worden door de mogelijkheid het woord te vervangen door synoniemen, 

zoals in de dialoog tussen Bettina en Pantalone in: 
 

(6) — Serva, signor Pantalone 

— Schiavo, niora (a Bettina) 

   [La buona moglie, 3.20, §3] 

 

De overgang naar het ondoorzichtige type vindt juist in dit soort gevallen plaats, 

bijvoorbeeld in:  

 
(7) — Oh signor Pantalone, vi riverisco 

— Schiavo, sior Dottor 

   [Il servo di due padroni,  2.2, §4 ] 

 

Door het feit dat de syntactisch uitgebreidere formulering gelijktijdig ook mogelijk is 

kan de hoorder iedere keer schiavo als substantief herinterpreteren, maar het is 

waarschijnlijk dat het voor de spreker al een pure groetformule is. Dit wordt nog 

duidelijker in de gevallen waarin de groet herhaald wordt, bijvoorbeeld in:  

 
(8) Schiavo, nuora, schiavo [La famiglia dell'antiquario, 1.5, §2] 

 

Een zeker bewijs voor de overgang tot type 2 hebben we alleen maar in twee ge-

vallen: 

1) als een vrouw groet met de formule schiavo, in zijn mannelijke vorm (dit komt 

bij Goldoni nog niet voor). 

2) als de groet verdubbeld wordt, zoals in: 
 

(9) Schiavo, schiavo, senza cerimonie.8 [Le femmine puntigliose, 1.11, §7] 

 

                                                 
7 Het onderscheid tussen deze beide vormen is van belang voor toekomstige pogingen tot retro-

datering; de gevallen die genoemd worden in de commentaren op Alinei 1991 behoren allemaal tot 

het eerste type. 
8 Hier hebben we in wezen al het ciao ciao, dat we vinden in het verhaal Villanova van Alvaro: Alla fine 

della serata, Lorenza lo salutò di lontano dicendogli 'ciao ciao ‘Aan het eind van de avond groette Lorenza 

hem vanuit de verte met de woorden ‚ciao ciao‛’. 
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Vijfde constatering. Bij Goldoni kan de groet zowel bij de ontmoeting als bij het af-

scheid gebruikt worden. Een duidelijk voorbeeld van een ontmoeting is: 
 

(10) — Schiavo, signore Eugenio 

— Che ora è? 

   [La bottega del caffè, 1.7, §1] 

 

Het antwoord che ora è ‘hoe laat is het’ maakt duidelijk dat meneer Eugenio met deze 

groet gewekt wordt.  

Een duidelijk geval van een afscheid is : 
 

(11) Schiavo, siori (vuol partire)  [La buona moglie, 3.10, §7] 

 

De toneelaanwijzing vuol partire ‘hij wil vertrekken’ geeft hier de aard van de groet 

aan.  

Zesde constatering. Volgens veel woordenboeken wordt schiavo ook gebruikt om 

aan te geven dat men niet meer over een zaak wil spreken. Dit is het duidelijkst in de 

gevallen waar schiavo voorafgegaan wordt door het voegwoord e ‘en’, zoals in: 
 

(12) Quattro risi, un per di piatti, e schiavo [Il servitore di due padroni, 2. 13, §20] 

 

Hier wordt een bestelling gedaan in een restaurant, en schiavo komt overeen met basta 

così ‘dat is alles’. 

De overgang naar dit gebruik valt ook op te merken uit: 
 

(13)  Non ne parliamo più. Vi son schiavo [Il ventaglio, 3.11, §26]  

We spreken er niet meer over. Ik ben uw dienaar. 

 

en in: 
 

(14)  Ma, e mo, la xè finìa. Schiavo siori [Il servitore di due padroni, 1. 21, §15] 

Maar nou is het voorbij. Dienaar, heren. 

 

Samenvattend kunnen we zeggen dat bij Goldoni de hele scala van mogelijkheden 

voorkomt die in het volgende overzicht genoemd wordt:  

 
(15) schiavo - als zelfstandig naamwoord   1. een dienstbaar persoon. 

      2. dienaar (knecht). 

          uitdrukking: vi sono schiavo, enz (als groet) 

       - als uitroep    1. afscheidsgroet. 

             uitbreiding:    e schiavo ‘we spreken er niet meer over, basta!' 

      2. groet bij de ontmoeting. 
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Al deze informatie maakt deel uit van hetzelfde woordenboeklemma, want de ver-

houding tussen de deelbetekenissen kan door de taalgebruiker gereconstrueerd 

worden.  

Ten opzichte van de presentatie van Alinei zijn er echter enkele verschillen: 

1) schiavo heeft niet meer de betekenis van slavo, als naam van een volk. 

2) de groet is nog niet formeel te onderscheiden van het substantief (zoals in het 

hedendaagse Italiaans: ciao ~ schiavo).  

 

Het probleem van de datering 

Voor de datering rijzen er nu een aantal afzonderlijke vragen: 

1) Wanneer heeft schiavo de betekenis ‘dienaar’ gekregen? Zoals ik eerder heb 

gezegd is de terminus ad quem voorlopig het begin van de zestiende eeuw. Zoals 

Giacomelli vermeldt (in Alinei 1991, p. 29), is dit een natuurlijke ontwikkeling; ze 

komt ook voor in andere perioden, bijvoorbeeld voor het Latijnse servus.9 Om hier-

over meer aan de weet te komen zouden we het hele lexicale veld van ‘dienaar’ 

moeten bestuderen. 

2) Wanneer begint het ludieke spel om te groeten met ‘dienaar?10 Zoals al ge-

zegd is dit eerder een cultuurhistorisch probleem dan een taalkundig probleem; het 

beperkt zich ook niet tot Italië. Het heeft niet alleen betrekking op het woord schiavo, 

maar op alle synoniemen die de betekenis ‘dienaar’ hebben. 

3) Wanneer begint het gebruik van het woord schiavo als groet? Hier hebben we 

een sterk argument ex silentio in het feit dat de Renaissance-komedies, die toch ook 

deel uitmaken van het corpus van de LIZ, deze groet niet kennen. De komedies van 

Goldoni vormen daarom tot op heden een terminus a quo.  

4) Bestaat er een verschil in datering tussen het gebruik als afscheidsgroet en als 

groet bij de ontmoeting? In de bronnen vinden we verschillende aanwijzingen dat het 

afscheid de eerste fase is, maar we hebben daarvoor geen zekere bewijzen.  

5) Wanneer maakt de groet zich lexicaal los van de andere betekenissen? Het 

antwoord op deze vraag pakt verschillend uit al naar gelang we kijken naar de 

Veneto of naar de andere noordelijke regio’s. Voor de Veneto is het beslissende mo-

ment het optreden van de vorm ciao, in plaats van s-ciao, enkel en alleen voor de 

groet. Voor de andere streken luidt het antwoord: zodra de groet verschijnt als 

leenwoord uit het Venetiaans. Immers, als het ter plaatse ontleend was als seman-

tische uitbreiding van het woord schiavo kunnen we niet verklaren waarom het niet 

de vorm zonder slot-o aangenomen heeft (bijvoorbeeld s-ciaf), die in de 

noordwestelijke dialecten de normale vorm van het substantief is.   
                                                 
9 Zij vermoedt zelfs dat sclavus een vakje gaat innemen dat in het systeem leeg geworden was.  
10 Dit systeem is een van de mogelijke motivatiebronnen voor een groet, naast systemen die gebruik 

maken van tijdsuitdrukkingen (zoals buongiorno) en systemen met religieuze connotaties (zoals addio). 
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Voor het Milanees ligt de terminus a quo rond 1800, want de dialectschrijver 

Carlo Porta (1775-1821) kent de groet al in de vorm s-ciao.11 Hiervoor moeten we 

uitvoerig onderzoek doen in Noorditaliaans dialectmateriaal. Maar het wezen van de 

semantische ontwikkeling is het verlaten van het oude ludieke systeem van 'uw 

dienaar' en het ontstaan van een egalitaire vorm. Daarom zou mijn hypothese zijn dat 

de Franse Revolutie en de daaropvolgende creatie van de Repubblica Cisalpina in 

Noord-Italië het beslissende moment zijn. Deze hypothese zou zowel het egalitaire 

karakter als de verbreiding over een groter gebied verklaren. Ik heb er dan moeite 

mee de verbreiding van de nieuwe groet te zien als een gebeurtenis die geen verband 

houdt met de geschiedenis, zoals Alinei beweert. De geschiedenis bestaat niet alleen 

uit artefacten uit archeologische vondsten, maar ook uit ideeën, en de Franse 

Revolutie heeft de betrekkingen tussen mensen opnieuw gedefinieerd en heeft te 

langen leste geleid tot de afschaffing van de slavernij.  

6) Wanneer ontstaat de betekenis ‘Genoeg hierover!'? Ook hier vormt Goldoni 

de terminus a quo. Maar de bronnen noemen herhaaldelijk een groot aantal soort-

gelijke vormen, wat doet vermoeden dat ook hier geen sprake is van de ontwikkeling 

van een specifieke uitdrukking, maar van een cultureel verband.  

 

Verspreiding van de groet 

Laten we nu kijken naar de datering van de verbreiding van ciao over heel Italië. 

Volgens Alinei is ciao pas na de Tweede Wereldoorlog in het standaard-Italiaans 

doorgedrongen. Om de waarde van deze stelling te kunnen beoordelen moeten we 

het eens zijn over het begrip ‘standaard-Italiaans’ en over de kracht van de twee 

geboden motivaties: de persoonlijke herinnering en de documentatie. Ik citeer de 

betreffende passage (Alinei 1991, p. 6): 
 

(16) La parola ciao in Italiano standard è molto recente e può essere datata alla seconda metà di 

questo secolo. Lo posso affermare così semplicemente per due ragioni, una soggettiva e una 

oggettiva: a livello soggettivo, sono abbastanza vecchio per ricordarmi della mia infanzia a 

Roma, quando ciao era ancora poco comune, a livello oggettivo, e più importante, la parola 

manca nei dizionari di prima della seconda guerra mondiale, ed appare solo in quelli 

postbellici.12 

                                                 
11 Tuttle (in Alinei 1991, p. 42) citeert een passage van de Milanese komedieschrijver Maggi 

(halverwege de zeventiende eeuw) voor het 'equivalent van il vostro umilissimo schiavo (in het Milanees 

s'ciævv), dus als ontmoetingsgroet van het eerste type. De vorm van Porta, met de slot-o, vormt dus 

een breuk met het voorafgaande gebruik. 
12 In een eerder artikel, uit 1974, wordt een preciezer formulering gegeven. Ik citeer de hele passage: 

‘Quanto dura questa ‘memoria’ delle origini delle voci lessicali? Chi scrive ricorda che a Roma, a 

cavallo fra gli anni ’20 e ’30, la voce ciao era ancora sentita come un settentrialismo. Infatti, nello 

Zingarelli del 1944 (20a ristampa della 7a ed., risalente al 1941) ciao non è ancora registrato! È noto che i 

dizionari sono inevitabilmente in ritardo rispetto ai fatti, comunque in mezzo secolo ciao non solo ha 

perso qualunque color dialettale, ma è diventato il saluto nazionale per eccellenza ed è perfino entrato 

nell’uso frequente di alcune lingue straniere’. ‘Hoe lang duurt deze ‘herinnering’ aan de oorsprong 



326 

Het woord ciao is in het standaard-Italiaans zeer recent en kan gedateerd worden op de tweede 

helft van deze eeuw. Ik kan dit zo eenvoudig zeggen om twee redenen: een subjectieve en een 

objectieve. Wat het subjectieve niveau betreft ben ik oud genoeg om me mijn kinderjaren in 

Rome te herinneren, toen ciao nog weinig gebruikelijk was, op het objectieve niveau, dat 

belangrijker is, ontbreekt het woord in de woordenboeken van voor de Tweede Wereldoorlog, 

en verschijnt het pas in de naoorlogse woordenboeken.  

 

Impliciet wordt hier standaard-Italiaans geïdentificeerd met de taal van Rome in de 

jaren dertig. Verder is het de taal die beschermd wordt door de instituties, in dit 

geval door de woordenboeken. Elders verduidelijkt de auteur dat de standaardtaal 

verbonden is met de heersende klassen en dat deze elkaar in de loop van de eeuwen 

kunnen afwisselen; sterker nog, de voortdurende vernieuwing van de heersende 

klassen is een belangrijke factor voor taalveranderingen.  

Nu zijn er in de geschiedenis van de huidige taal een aantal opposities ontstaan 

die niet langer polair, maar polyvalent zijn. De voornaamste tegenstellingen zijn de 

geografische, gebaseerd op de tegenstelling standaard-Italiaans tegenover regionaal 

Italiaans, en de sociale,13 volgens een hele scala van mogelijkheden die zich uitstrekt 

tussen het italiano aulico (stadhuistaal) tot het italiano popolare ‘Italiaans van het volk’. 

Als we deze tegenstellingen nemen voor wat ze zijn, namelijk theoretische exercities 

om de grote variëteit die iedere taal kent te kunnen hanteren, en niet meer dan dat, 

lijkt het me voor de hand te liggen om een tamelijk ruime definitie van standaard-

Italiaans aan te houden, namelijk: de taal die de communicatie mogelijk maakt over 

het hele Italiaanse grondgebied, en die, hoewel van literaire oorsprong, toch een 

bescheiden mondelinge basis heeft gehad, vooral in enkele grotere steden, waarvan 

Rome niet de minst belangrijke was, en die ondersteund wordt door verschillende 

instituties, waaronder de pers (later de media in het algemeen), de school, de woor-

denboeken en de schrijvers.  

Deze definitie is ruim genoeg is om ook twijfelgevallen te rekenen tot de 

personen die zich van standaard-Italiaans bedienden. Dat geldt bijvoorbeeld voor 

Pirandello, die thuis dialect sprak, maar die in zijn contacten met de literaire wereld, 

de journalistiek en de school tijdens zijn langdurige verblijf te Rome, maar misschien 
                                                                                                                                                         
van lexicale eenheden? Schrijver dezes herinnert zich dat in Rome, op de grens van de jaren twintig en 

de jaren dertig, het woord ciao nog beschouwd werd als een uitdrukking uit het Noorden van Italië. In 

de Zingarelli van 1944 (de twintigste herdruk van de zevende editie, die uit 1941 dateert) is ciao dan 

ook nog niet opgenomen! Het is bekend dat woordenboeken onvermijdelijk achterlopen bij de feiten, 

maar in ieder geval is ciao in een halve eeuw tijd niet alleen iedere dialectale kleur kwijt geraakt, maar 

is het de nationale groet bij uitstek geworden, die zelfs veel gebruikt wordt in enkele buitenlandse 

talen.’ Er is een derde formulering in Alinei (2009, p. 450): 'Chi scrive ricorda benissimo che da 

bambino a Roma, negli anni Trenta, ciao [<] lo sentiva usare spesso, ma solo dalla sua tata 

piemontese, mentre fuori di casa non era usato.' (Schrijver dezes herinnert zich nog heel goed dat hij 

ciao als kind vaak hoorde gebruiken, maar alleen door zijn Piëmontese kindermeisje). Aangezien de 

tegenstelling hier gepersonaliseerd wordt, krijgt de herinnering hier de status van een sterke 

(memorabele) herinnering, die een relatief grote bewijskracht heeft. 
13Voor Alinei is iedere sociale tegenstelling uiteindelijk gebaseerd op een geografische tegenstelling. 
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ook al toen hij het gymnasium (liceo) van Palermo bezocht, een vorm van standaard-

Italiaans gebruikte. Deze definitie van standaard-Italiaans sluit een monolitisch 

begrip standaard uit, laat een zekere variabiliteit toe en vooral innerlijke tegen-

stellingen doordat de genoemde bronnen elkaar kunnen tegenspreken. En dan kan 

het zwijgen van de woordenboeken eenvoudig betekenen dat de instelling woor-

denboeken een achterstand vertoont met betrekking tot het levende gebruik om 

redenen die meer te maken hebben met de toen vigerende selectiecriteria dan met de 

taalfeiten.  

Het is ook niet zeker dat de observatie juist is: ze is niet gedocumenteerd en 

krijgt daardoor een zekere retorische waarde, die gecontroleerd kan worden door 

juist de woordenboeken erop te controleren. Een eerste controle heb ik al uitgevoerd: 

terwijl Alinei in een noot beweert dat Panzini 1905 het enige woordenboek is dat ciao 

vermeldt en dat deze auteur de nadruk legt op het regionale karakter van de 

uitdrukking,14 heb ik in het etymologische woordenboek vanë Angelico Prati het 

volgende citaat gevonden: 
 

(17)  È un saluto che dal Veneto o da Milano è penetrato sino a Roma, dove non è rado (1925). 

Het is een groet die van de Veneto of vanuit Milaan is doorgedrongen tot aan Rome, waar 

hij niet zeldzaam is. 

 

Dit citaat geeft daarom een retrodatering van ciao te Rome tot aan 1925, met de litotes 

‘*is er+ niet zeldzaam’.  

Over de persoonlijke herinnering moeten we een ander verhaal houden. Het 

geheugen heeft zijn beperkingen, zoals degenen weten die na 40-50 jaar oorlogs-

herinneringen verzameld  hebben; trouwens de psycholinguïstiek leert ons ook dat al 

na korte tijd de betekenis beter onthouden wordt dan de vorm. Anders gezegd, het 

geheugen redigeert wat men gehoord heeft in termen van het eigen spraakgebruik. 

Een positieve herninnering is verder betrouwbaarder dan een negatieve en is des te 

meer waardevol wanneer hij gepaard gaat met memorabele omstandigheden.15 

Wat de documentatie betreft, moet ik zeggen dat de eerste bron die men zou 

moeten bekijken, namelijk het historische woordenboek van Battaglia, voor deze 

uitdrukking grote lacunes vertoont. Via de LIZ, die sindsdien verschenen is, kunnen 
                                                 
14 Panzini stelt ciao tegenover de eerbiedige groet cerea, en legt daardoor de nadruk op het Piëmontese 

karakter van de groet. Cerea is waarschijnlijk een vervorming van signoria, zodat de beide polen die bij 

Goldoni nog in  één woord verenigd waren hier uiteengegaan zijn. 
15 Zo ben ik er persoonlijk zeker van dat ik al omstreeks 1970 het anaforische gebruik van degene in het 

Nederlands heb gehoord, dat Van den Toorn 1997 associeert met de jaren negentig, omdat ik me kan 

herinneren wie het gebruikte, het lokaal waar we ons bevonden en mijn persoonlijke verbazing over 

dat gebruik. In deze zin is een negatieve herinnering – ik gebruikte X niet – eerder de herinnering aan 

een vernieuwing die botste met mijn taalgevoel: die en die zei X, dat ik niet kende. Nu, op 29.05.98, is dit 

gebruik geaccepteerd geworden, wat blijkt uit een interview waarin Marilène van den Broek, na het 

sluiten van haar huwelijk met prins Maurits van Oranje-Nassau, op de vraag of men haar prinses 

mocht noemen antwoordde:  'Als iemand zich daar prettig bij voelt, dan mag degene dat van mij doen'. 
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we eerdere attestaties vinden die zo evident zijn dat we ons verbazen dat de Battaglia 

ze niet heeft. Een consequentie voor het onderzoek is dat alle auteurs die niet in de 

LIZ zijn opgenomen nagelopen moeten worden op hun groetformules en geïnter-

preteerd moeten worden volgens de theoretische inzichten die we tot dusver hebben 

verkregen. Als voorbeeld van wat er gedaan zou moeten worden citeer ik een 

passage uit een roman van Mario Soldati: 
 

(18) "Ciau, Miliu", disse Veve tendendogli la mano. "Ciau", disse Emilio Viotti. [Le due città, p. 

201] 

‚Ciao Miliu‛, zei Veve terwijl ze hem de hand reikte. ‚Ciao‛, zei Emilio Viotti. 

 

Deze passage komt uit een roman die in 1964 gepubliceerd is, maar waarin de auteur 

personages beschrijft uit zijn Piëmontese jeugd. In dat boek gebruiken de personages 

vlak voor de moord op Matteotti (1924), die hier beschreven wordt, de groet ciau, 

opgetekend in de dialectale spelling die de auteur speciaal ontworpen heeft om zijn 

verhaal waarschijnlijker te doen lijken, en dat doen ze om elkaar te laten zien dat ze 

beiden hun Piëmontese verleden koesteren. Voor deze Piëmontese auteur is de groet 

dus in oppositie met de standaardtaal en wordt hij gewaardeerd als regionaal.16 

Een bijzonder significatief gebruik is dat van Pirandello in zijn roman Si gira 

(1911), te vinden in de LIZ. Wij bevinden ons in Cinecittà, waar Serafino Gubbio 

films opneemt. Hij ontmoet de filmacteurs, die tegen hem zeggen: 
 

(19) Ciao, Gubbio. Ciao, Si gira.17 

 

De contekst is volkomen natuurlijk en niet geforceerd. Het geeft aan dat ciao de 

normale groet was tussen filmmedewerkers rond 1910.   

Battaglia zegt: 
 

(20) Ciao, forma di saluto familiare, amichevole (usata nell'incontrarsi, oltre che nel lasciarsi, e 

anche nelle lettere, dove ha un tono molto confidenziale).18 

                                                 
16 Soldati bevestigt dus het oordeel van Panzini. Dit hoeft niet in tegenstelling te zijn tot de mening 

van Prati en tot andere citaten waarover ik het nog zal hebben. Het geeft alleen aan dat de groet voor 

deze auteur behoort tot zijn regionale verleden. onafhankelijk van hoe anderen hem eventueel 

gebruiken. 
17 Daarna volgt een uitleg van het feit dat de favoriete uitdrukking van Gubbio, namelijk Si gira ’we 

draaien’ zijn bijnaam is geworden. De aandacht is dus niet gericht op de groet ciao op zich. 
18 De formulering, met dit oltre che ‘behalve’, doet een ontwikkeling vermoeden: afscheidsgroet  

groet voor ontmoeting en afscheid. Verder zie ik niet zo’n groot verschil tussen familiare/amichevole en 

molto confidenziale. Alleen wijst waarschijnlijk deze speciale vermelding van het geschreven gebruik op 

een zekere mate van zelfcensuur die vaak plaatsvindt bij het schrijven: als iemand zover gaat dat hij 

ciao gebruikt in een geschreven tekst dan  moet de verhouding wel zeer vertrouwelijk zijn. In de 

nieuwe versie (3.0) van de LIZ vind ik de eerste attestatie van ciao in een brief. Het betreft Piccolo 

mondo antico (1896) van Fogazzaro: de brief, waarin de opa van de hoofdpersoon zijn knecht Carin op 

de hoogte stelt van zijn testamentaire beschikkingen, eindigt met Ciao, Il tuo aff. padrone, Nob. Franco 

Maironi en draagt de datum 22 september 1828. Vertrouwelijke toon is hier niet de juiste uitdrukking. 
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Ciao, familiaire en vriendschappelijke begroetingsvorm (behalve bij het afscheid ook bij de 

ontmoeting gebruikt, en ook in brieven, waarin het erg vertrouwelijk klinkt). 

 

De voorbeelden van de Battaglia, met uitzondering van het reeds vermelde Panzini-

citaat, komen uit betrekkelijk recente verhalende teksten van Borgese, Alvaro, Pavese 

en Calvino. 

De tekst van Calvino, die afkomstig is uit zijn Visconte dimezzato (1951), is te 

recent om van belang te zijn. Verder bevat hij een anachronisme dat wel bewust zal 

zijn: Calvino zelf schrijft dat de beschreven situatie verbonden is met de oorlog 

tussen Oostenrijk en de Turken aan het eind van de zeventiende eeuw rondom vorst 

Eugenius van Savoje, een tijdperk waarvan ik vermoed dat de moderne groet toen 

nog niet ontwikkeld was.19 

Ook het Pavese-citaat is laat: het komt uit Il Compagno, een roman geschreven in 

1946. Hij speelt in Turijn, tijdens de Spaanse burgeroorlog, dus aan het eind van de 

jaren dertig.  

 
(21) Nel negozio vedo Linda che aspettava [...]. Era seduta su una cassa e non si alzò, mi disse: 

— Ciao. Poi mi fece un sorriso maligno e aspettò che parlassi (gecontroleerd in Romanzi, I, 

blz. 445]. 

In de winkel zie ik Linda die zat te wachten *<+. Ze zat op een kist en stond niet op, ze zei 

tegen me: – Ciao. Daarna had ze een spottend glimlachje tegen mij en wachtte tot ik wat 

zou zeggen.  

 

Dit is een groet bij de ontmoeting. 

Ook het al genoemde citaat van Alvaro, is vrij laat, want het verhaal Villanova 

maakt deel uit van de bundel Parole di notte, die uit de jaren vijftig dateert. In ieder 

geval gaat het om een afscheidsgroet. 

Het citaat van Borgese is uit Rubè (1928) en heeft betrekking op een episode die 

vlak voor de oorlog (1915) plaatsvond.  
 

(22) All'isola dov'era il Comando a cui prima dovevano presentarsi, Garlandi fece tinnire 

elegantemente gli sproni e, sentita la sua destinazione, si dileguò salutando il compagno di 

viaggio con un ciao pronunciato in cima alle labbra. 

Bij het blok waar zich het Commando bevond waar ze zich eerst moesten melden, liet 

Garlandi zijn stijgbeugels elegant rinkelen en toen hij hoorde waar hij naar toe moest 

verwijderde hij zich, waarbij hij zijn reisgenoot groette met een ciao dat hij met het puntje 

van zijn lippen uitsprak.  
 

Het betreft dus een afscheidsgroet onder militairen. Het is het enige citaat in de 

Battaglia dat de stelling van Alinei tegenspreekt. Ook al is Venetië het doel van de 

reis van Filippo Rubè, een jonge Siciliaan, calato a Roma ‘afgedaald naar Rome’, en 
                                                 
19 Omdat ik een andere editie bezit heb ik het citaat van Battaglia niet kunnen terugvinden. Maar op 

blz. 21 lees ik: — Ciao, zio! - gridai: era la prima volta che riuscivo a dirglielo ‘Ciao, oom! – riep ik; het was 

de eerste keer dat het mij lukte hem dat te zeggen’. 
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ook al is Garlandi afkomstig uit Milaan, toch krijgen we hier niet de indruk dat het 

om een regionale groet gaat. Trouwens, de manier van groeten – die erg lijkt op die 

uit het citaat van Alvaro – is erg familiair en vertrouwelijk. 

De echte tegenvoorbeelden tegen de hypothese van een recente overname 

kunnen we via de LIZ vinden. Het zijn voorbeelden uit De Marchi (1890), Verga 

(1884) en een Siciliaans citaat uit 1901 van Pirandello. 

Bij Verga vinden we een afscheidsgroet: 
 

(23) Così lo vide per l'ultima volta, col biglietto nel nastro del cappello, allegro e chiassone al 

solito, salutando questo e quello. - Addio! Ciao! Buona fortuna! [In Artisti da strapazzo, 

hoofdstuk 5 van Vagabondaggio (1884)] 

Zo zag hij hem voor het laatst, met dat briefje in het lint van zijn hoed, vrolijk en luid-

ruchtig als altijd, terwijl hij deze en gene groet: Addio! Ciao! Veel succes! 

 

De beide citaten van De Marchi zijn: 
 

(24) Era un miracolo se questi due fratelli, incontrandosi, si dicevano un "ciao" a mezza bocca. 

[Demetrio Pianelli, 1,4] 

Het was een wonder als deze beide broers als ze elkaar ontmoetten met een half toege-

knepen mondje ‘ciao’ tegen elkaar zeiden. 

(25) 'Ciao, mamma ...', disse una voce, che un Demetrio irritato e sordo non volle ascoltare 

[Demetrio Pianelli, 5.3] 

‘Ciao, mamma <’, zei een stem die een geïrriteerde, onattente Demetrio niet wilde 

aanhoren. 

 

Het eerste citaat geeft een haastige begroeting bij de ontmoeting; het tweede is een 

herinnering aan zijn moeder die opkomt wanneer Demetrio 25 jaar later haar graf 

ziet, en is dus ook een begroeting.  

Het eerste citaat van Pirandello staat in zijn eerste roman, L'Esclusa, verschenen 

in 1901, maar geschreven in een periode die begint in 1893. Als Nusco de bloem die 

hij aan Marta gegeven heeft in het knoopsgat van de militaire jas van Pompeo 

Emanuele ziet zitten, zegt hij berustend:  
 

(26) Ciao cardellino! Ciao, violetto mammolo. 

[Nusco groet hier een rode en een paarse bloem]. 

 

Dat betekent dat hij ze niet meer terug zal zien. De andere voorbeelden komen uit 

Suo marito (Ciao, Mola, ciao!), uit het verhaal Ieri e oggi (Ciao, eh - gli disse [...] E se ne 

andò)20 en uit het verhaal Richiamo all'obbligo, waarin Gigi Pulejo haastig binnenkomt 

en Paolino groet met Ciao, Paolì. 

 
                                                 
20 In dit voorbeeld wordt de groet aangevuld met het woordje eh. Ook bij Fogazzaro vinden we 

verschillende voorbeelden van een formulering ciao, neh. Vergelijk hiermee het Nederlandse ‘Dag, 

hoor!’ 
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Deze citaten tonen aan dat de groet, in zijn vertrouwelijke vorm, al aanwezig 

was aan het eind van de negentiende eeuw en dat hij niet langer beperkt was 

gebleven tot het Italiaans van Noorditalië, maar al stevig doorgedrongen was ten-

minste tot op Sicilië21 en in Rome. Het lijkt beter om de verspreiding van de groet niet 

langer te associëren met de periode na de Tweede Wereldoorlog, maar liever met de 

periode na de eenwording van Italië. Ciao kan dan gezien worden als symbool voor 

het verenigde Italië. Maar zelfs in Rome dateert het oudste citaat dat tot nu toe 

gevonden is nog van voor de eenwording: het betreft een attestatie in een van de 

sonnetten van de Romeinse dialectdichter Giuseppe Gioacchino Belli (1791-1863).22  

De conclusie die zich opdringt sluit beter aan bij de theorie van Alinei dan hij 

zelf heeft kunnen vermoeden. Een van zijn stellingen was namelijk dat de meeste 

gevonden etymologieën tamelijk ver teruggedateerd moeten worden en dat woorden 

voordat ze doordringen in de literaire taal langdurig verblijven in een soort popu-

laire limbus. 

Aan deze constatering, die een stimulans zou kunnen zijn tot diepgaander 

onderzoek in negentiende-eeuwse teksten, zou ik drie overwegingen willen vast-

knopen.  

Ten eerste dat het belangrijk is om ook de afzonderlijke deelbetekenissen van 

een woord gedetailleerd te bestuderen. Alleen daardoor kan men de semantische 

ontwikkelingen binnen een lexeem goed begrijpen en kan men voor de afzonderlijke 

deelbetekenissen de waarde van een retrodatering beoordelen.  

Ten tweede zou men de verbreiding van de groet ciao regio voor regio moeten 

bestuderen om zo de overname van het woord en het verzet ertegen goed te kunnen 

volgen in de verschillende regio’s van Italië. Zo zou men kunnen nagaan of er 

verband is met de politieke ontwikkelingen na de eenwording. Wat is bijvoorbeeld 

de typische groet van de bandieten, die zich verzetten tegen de eenwording?  

Ten derde is het interessant om na te gaan voor welke begroetingsvormen ciao 

in de plaats gekomen is. In Alinei 1977 wordt gesteld dat ciao een leeg vakje in het 

systeem heeft ingenomen: er bestond geen informele groet die in alle situaties 

gebruikt kon worden. In een autobiografisch verhaal vertelt de journalist Giovanni 

Mosca dat als hij als kind met zijn vader, die ambtenaar te Rome was, eerste minister 

Giolitti tegenkwam, deze hem begroette met een minzaam bondì ragazzo. Deze wan-

delingen vonden plaats omstreeks 1910 en de Piëmontese staatsman was in 1842 

geboren. Je moet wel heel goed op de hoogte zijn van het systeem van de Piëmontese 
                                                 
21 Voor Sicilië wordt de groet al genoemd in het Siciliaanse woordenboek van Traina uit 1868: 

"SCHIAVU VOSTRU, modo di salutare; è modo anco di annunziare una cosa per perduta: schiavo, padrone, 

o addio fave" ‘een wijze van groeten; het is ook een manier om aan te kondigen dat iets verloren is: 

dienaar, meester, of (lett.) Vaarwel, bonen’. 
22 Het citaat luidt:  Lo vo' [=voglio], credessi de morì affamata. Dunque, schiavo, se pijeno, e buon giorno 

[sonetto 1215]. 

Ook Vaccaro, die deze passage citeert in zijn Vocabolario romanesco belliano heeft het over de vroege 

aanwezigheid van de groet op Sicilië e in Rome. 
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groeten om vast te stellen of Giolitti ciao nog niet gebruikte of dat hij deze groet te 

familiair vond tegen het zoontje van een ondergeschikte. Maar hoe het ook zij, bondì 

is een van de vormen die we terugvinden in de dialectwoordenboeken als verklaring 

van ciao.23  

 

Conclusie 

Bij wijze van conclusie wil ik terugkeren naar de stelling van Alinei en de volgende 

correcties voorstellen.  

1. Ciao is als groet een manusje-van-alles voor vertrouwelijke betrekkingen, dat 

ontstaan is op een moment dat moeilijk precies te bepalen is, maar volgens onze 

huidige kennis vermoedelijk tegen het eind van de achttiende eeuw, als semantische 

uitbreiding en fonologische reductie van het woord schiavo in de zin van ’dienaar’. 

Het heeft zich over heel Italië verbreid, waarschijnlijk tussen 1800 en 1950, eerst in 

Lombardije en Piëmonte, in de loop van de 19e eeuw ook op Sicilië en in Roma, en 

tijdens de twintigste eeuw in de andere regio’s. Verder is het als leenwoord over-

genomen in andere Europese talen (speciaal in het Duits, in de vorm Tschau).24 

Aangezien het wezen van deze groet is dat hij in de huidige tijd niet semantisch 

gemotiveerd is en een elementaire fonologische vorm heeft, waardoor hij verwant 

wordt met de tussenwerpsels, heeft het niet veel zin om verder in de tijd terug te 

gaan en de groet te dateren uit de zesde eeuw van onze jaartelling; het gaat echt om 

een ander woord. 

2. Ik denk niet dat er zo’n scherpe tegenstelling moet zijn tussen een fonolo-

gische ontwikkeling die meteen plaats vindt en een semantische ontwikkeling die 

zich afspeelt in opeenvolgende fasen. Integendeel, de overgang van vi sono schiavo tot 

schiavo zou even snel gegaan kunnen zijn: er is geen enkele reden om te veronder-

stellen dat pas latere generaties op het idee komen om de formulering te vereen-

voudigen door een ellips; dit lijkt eerder een normaal comunicatief verschijnsel van 

alle tijden te zijn. Bovendien is het waarschijnlijk dat de verschillende fasen ge-

durende geruime tijd naast elkaar hebben bestaan en dat dit samengaan pas opge-

houden is door de dood, om ideologische motieven, van de oude uitdrukking vi sono 

schiavo. 

3. Ik kan moeilijk aannemen dat de bronnen zo lang gezwegen hebben. Dat be-

tekent eerder dat men tot dusver niet naar de juiste bronnen heeft gekeken. Ik heb het 
                                                 
23 Nader onderzoek van de bronnen kan ons verrassingen opleveren. Zo groeten in de komedie Le 

ridicole illusioni, "uit de Jacobijnse periode" (1803, in Sena II de beide vrienden Alessi en Martin elkaar 

met — O bondì, nòstr amis/ — Adiù, mè car Alessi, waarbij ook addio (of liever adieu) gebruikt wordt bij 

de ontmoeting. In La festa dla pignata van Carlo Casalis, dat dateert uit 1804/5, begroet de Graaf de 

Cavaliere Nicòla (Sena XVI) met S-ciavo, Nicòla, waarop geantwoord wordt met Addio, dat ook hier een 

ontmoetingsgroet is. 
24 Ook hier zijn de datum van het leenwoord en het kanaal van verspreiding belangrijke elementen om 

te bestuderen.  Ik vermoed dat er geen opvallende verschillen zijn tussen de verbreiding binnen en 

buiten Italië. 
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citaat van Soldati juist gevonden omdat ik verwachtte het daar te vinden, aangezien 

ik me de inhoud van de roman herinnerde. Volgens dezelfde redenering is het te 

voorspellen dat de eerste attestaties van het leenwoord ciao in de Noorditaliaanse 

dialecten gevonden zullen worden door te duiken in de politieke pers van het eind 

van de achttiende eeuw.  

Meer in het algemeen kan men zeggen dat een groet als ciao typisch is voor 

mondeling taalgebruik en daarom zullen we hem in schriftelijke bronnen hoofdza-

kelijk vinden als reflex van mondeling taalgebruik. Dat leidt tot de volgende poten-

tiële bronnen:  

a) Toneelteksten, waaraan voor de laatste periode ook filmdialogen toegevoegd 

moeten worden.25 

b) Dialogen binnen narratieve teksten. 

c) Beschrijvende teksten zoals Fece ciao ciao con le labbra ‘Hij zei ciao ciao met zijn 

lippen’. 

d) Metalinguïstische passages (commentaar op het taalgebruik van de mensen). 

e) Gesprekboekjes voor het taalonderwijs.26 

f) Professionele opmerkingen van grammatici, woordenboekschrijvers en taal-

beschouwers.27 

Ik acht het belangrijk om deze typologie van bronnen voor onderzoek over de 

spreektaal te geven (en eventueel te herzien) want nadat eenmaal de overigens niet te 

versmaden gegevens van de LIZ ten volle gebruikt zijn zijn, laat ze zien waar we 

verder kunnen zoeken voor gericht onderzoek. Als we de metafoor van archeo-

logische opgravingen willen handhaven, is het ook belangrijk te beschikken over een 

verkenningsvliegtuig dat veelbelovende vindplaatsen kan opsporen. En hiermee 

hoop ik enkele suggesties gegeven te hebben voor nader onderzoek.  

 

Nawoord 

Om onbegrijpelijke redenen was mij het artikel van Manlio Cortelazzo uit 1981 

ontgaan, dat de schrijver vervolgens zo vriendelijk is geweest mij toe te zenden 

(tezamen met een aanvullend artikel uit 1997). Misschien is het een geluk geweest dat 

ik deze artikelen niet gezien had, want de rijkdom aan gegevens had mij vast 

weerhouden om me opnieuw met dit onderwerp bezig te houden. Ik maak er nu een 

dankbaar gebruik van voor enkele aanvullende opmerkingen.   

De eerste is het belang van de variatie ook wat de vorm betreft. De vele voor-

komens in de Noorditaliaanse dialecten laten de beide vormen ciao en s-ciao zien, 
                                                 
25 Ik acht het waarschijnlijk dat de neorealistische films bijgedragen hebben tot de verspreiding van 

ciao. 
26 Dit is een bron die nog helemaal niet onderzocht is; het belang ervan moge al blijken uit het 

voorbeeld van Meijer dat ik in dit hoofdstuk geciteerd heb. 
27 Onder deze laatste categorie valt ook het citaat van Panzini, dat dus geen uitzondering is op het 

zwijgen van de woordenboeken, zoals Alinei zegt, maar een aparte subcategorie. 
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waartussen de verschillende dialecten (of misschien diachrone varianten van het-

zelfde dialect) hun keus konden maken, terwijl er ook verschillende gevallen van 

vrije variatie zijn. Een persoonlijke mededeling van Paola Benincà, namelijk dat haar 

oma ciao als groet gebruikte en s-ciao als uitdrukking van berusting, herinnert me aan 

de oude semantische wet dat zuivere synonymie niet duurzaam is, maar vaak 

opgelost wordt in een differentiatie, die denotatief of connotatief kan zijn (dat wil 

zeggen een betekenisonderscheid of een onderscheid in gebruikssituatie kan weer-

geven). Maar voordat de vormen zich qua betekenis kunnen onderscheiden moeten 

ze eerst fonologisch verschillend geweest zijn. Daaruit komt een ander onderzoeks-

onderwerp voort: wanneer wordt de weglating van de begin-s van een puur fono-

logisch feit tot een lexicaal fenomeen?  

In het voorbijgaan wijs ik erop dat alleen al met dit materiaal van Cortelazzo 

een interessant hoofdstuk over het Italiaanse spellingssysteem te schrijven zou zijn, 

gezien de enorme variatie in de weergave van de combinatie /st∫/. 

In hetzelfde artikel wordt ook de verdubbeling van de groet vermeld: ciao ciao 

als afscheidsgroet in een brief van Carducci uit 1884 (enkele jaren later schrijft 

Pirandello in zijn brieven naar huis vanuit Bonn nog addio miei cari). We zouden deze 

verdubbeling kunnen beschouwen als een andere variant van de groet, vergelijkbaar 

met het ciao nè dat we bij Fogazzaro vonden, en waarvan iemand me een mondelinge 

bevestiging heeft gegeven, ditmaal uit Piëmonte.  

Een auteur om in dit verband te bestuderen is de Sardijnse schrijfster Grazia 

Deledda: Cortelazzo schrijft het gebruik van ciao in haar werk toe aan een mogelijke 

Piëmontese invloed. Als alternatieve verklaring zou men kunnen denken aan de 

Romeinse omgeving waar ze in het begin van de eeuw werkte.  

Interessant is ook het citaat uit het Friulaanse woordenboek van Pirona (1871), 

dat voor het Friulaans de volgende opmerking maakt: Maniera servile di saluto tolta dai 

Veneti: se fosse indigena friulana, si direbbe: Sclâv o Famul ‘Een onderdanige begroetings-

wijze, ontleend aan de Venetianen; als die in Friuli inheems was geweest zou men 

Sclâv of Famul gezegd hebben’. Deze ene zin bevestigt drie beweringen die ik in dit 

hoofdstuk heb gedaan: (1) het belang van het Venetiaans dat hier gedocumenteerd is 

via de vorm (zie mijn eerdere opmerking over Carlo Porta); (2) het voortbestaan van 

de onderdanige groetformule in afgelegen streken (Cortelazzo noemt hiervan nog 

andere voorbeelden); (3) het feit dat psychologisch gezien het begrip domineert 

boven de vorm: Famul is immers een nieuw voorbeeld van een woord dat ‘dienaar’ 

betekent. 

Verder worden er alternatieve groetformules geciteerd uit het materiaal van de 

dialectatlas AIS: de plaatselijke vertegenwoordigers van adieu, a rivederci, ti saluto, 

salute en (co)mandi. In de atlas zien we misschien een geografische vertaling van wat 

op de afzonderlijke onderzochte punten mogelijk een generatieonderscheid geweest 

is.  
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Tenslotte wijst Cortelazzo erop dat nog voor de internationale verbreiding van 

ciao via de film – die als bron trouwens bevestigd wordt – er nog eerdere kanalen 

geweest zijn, enerzijds de emigratie, waarvan hier een Argentijns voorbeeld wordt 

gegeven, maar die natuurlijk ook onderzocht kan worden in andere landen waarheen 

zich een grote Italiaanse emigratie gericht heeft, anderzijds het militaire kanaal via 

het Oostenrijk-Hongaarse leger.28 In Cortelazzo 1981 worden een paar Duitse studies 

geciteerd waaruit blijkt dat tschau als groet vooral onder officieren populair was, 

terwijl Cortelazzo 1997 in een voetnoot (21) nog een andere bron citeert voor 

hetzelfde verschijnsel. Dit suggereert dat het nuttig zou kunnen zijn de verbreiding 

van ciao na te gaan in alle talen die gesproken werden in het Oostenrijk-Hongaarse 

keizerrijk. Het verklaart ook mijn – uiteraard subjectieve – indruk dat de groet tschau 

in het Duits veel sterker verankerd is dan de overeenkomstige groeten in de andere 

Europese talen (al hebben we nog geen verklaring voor de verspreiding vanuit 

Oostenrijk naar Duitsland).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
28 In dat leger was Italiaans vaak een tweede voertaal. 
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SAMENVATTING 
 

Dit hoofdstuk begint met een theoretische beschouwing over taboeworden. Vervolgens behandelt het 

de taboewoorden die aanwezig zijn in een corpus bestaande uit de thriller Falange armata van Carlo 

Lucarelli. De voornaamste plaats is gereserveerd voor het woord cazzo, waarvan de dertien gebruiks-

situaties en de omgeving waar het gebruikt wordt worden beschreven. Het onderzoek heeft ook een 

diachrone kant, waarbij een half serieuze suggestie wordt gedaan om het woord af te leiden van de 

eigennaam Caius. 

 

RIASSUNTO 
 

Questo capitolo comincia con una discussione teorica sulle parolacce. Poi tratta le parolacce presenti in 

un corpus costituito dal giallo Falange armata di Carlo Lucarelli. La principale parola studiata è cazzo, di 

cui si descrivono i tredici usi tipici e l’ambiente in cui viene usata. La ricerca ha anche un lato 

diacronico, in cui si fa un suggerimento semiserio di derivare la parola dal nome proprio Caius.  

 

SUMMARY 
 

This chapter starts with a theoretical discussion about profanity. Then it discusses the strong words 

found in a corpus consisting of the thriller Falange armata by Carlo Lucarelli. The principal word studied 

is the taboo word cazzo, of which the thirteen typical uses and the environment in which it is used are 

described. This study also has a diachronic side, in which it is suggested half in jest that the origin 

might be the Latin first name Caius. 
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13. COLIANDRO LULT ER OP LOS  
SYNTACTISCHE, SEMANTISCHE EN PRAGMATISCHE OPMERKINGEN  

OVER ITALIAANSE TABOEWOORDEN 
 

 

 

Inleiding 

Het Italiaans uit onze leerboekjes is maar een bloedeloos taaltje. Het zit wel vol 

dialogen, want dat is de mode in onze "communicatieve" methodes, maar die dialogen 

zijn meestal verzonnen en uiterst keurig: nog steeds bestemd voor de nette meisjes van 

goeden huize die vroeger kunstgeschiedenis gingen studeren. De taal die in werkelijk-

heid wordt gebruikt is vaak heel anders. Europa is een geworden, en dus hebben onze 

studenten vaak al voor ze op de Universiteit komen de nodige contacten gelegd met 

leeftijdgenoten in Italië. Die vrienden (en vriendinnen) zeggen wat hun voor de mond 

komt: non hanno peli sulla lingua,  heet dat in het Italiaans, ze nemen geen blad voor de 

mond, zeggen wij, of nog eens anders gezegd: dicono cazzo al cazzo, in de letterlijke zin 

des woords: ze noemen een lul een lul. En hier rijst al het eerste taalkundige misver-

stand. Met dat woord cazzo kun je rare fouten maken. Het is misschien niet zo gek om 

eens iets dieper op dit soort taalgebruik in te gaan.  

Overigens is het niet zo dat de Prisma je hier in de steek laat. Er is van alles op 

dat woordenboek aan te merken, maar op het gebied van de taboewoorden is het re-

delijk betrouwbaar. Helaas weten studenten niet altijd hoe ze een woordenboek moe-

ten gebruiken. Vaak kijken ze niet verder dan de eerste vertaling die wordt op-

gegeven, en zo kon het een paar jaar geleden gebeuren dat een studente die een zin als 

Cazzo, mi hai colpito tegenkwam, de fraaie vertaling leverde: Lul, je hebt me geraakt.  Im-

mers, zo zal ze gedacht hebben, cazzo is het Italiaanse woord voor lul. Natuurlijk is de 

juiste vertaling: Verdomme, je hebt me geraakt.1 

Over welk vertaalprobleem was ze hier gestruikeld? Het Italiaans gebruikt hier 

cazzo als tussenwerpsel, bij wijze van vloek. De Nederlander zou in dit zinnetje lul als 

scheldwoord voor een persoon gebruiken. De vertaling is een woord-voor-woord ver-

taling, terwijl eigenlijk eerst de situatie had moeten worden geanalyseerd.  

Een aardige bron van informatie over het huidige populaire Italiaans is de detec-

tive Falange armata van Carlo Lucarelli (ik zal het boek hier verder citeren als FA), 

omdat de hoofdpersoon, die tevens de verteller is, uit zo'n populair milieu komt. Ik 

heb de roman onder de scanner gelegd en via een concordans-programma gekeken 

welke woorden er frequent in voorkwamen. Het meest frequente parolaccia bleek zo 

cazzo te zijn en dat zal hier nader geanalyseerd worden. Maar in de loop van mijn 

verhaal kom ik ook te spreken over andere parolacce. Om dit onderzoekje in een theo-

retisch kader te plaatsen, heb ik dankbaar gebruik gemaakt van het boek van Pierre 

                                                 
1 Het voorbeeld is voor de duidelijkheid wat gesimplificeerd, maar het berust op een concrete ervaring 

op mijn vertaalcollege.  
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Guiraud, Les gros mots. Uiteraard houd ik verder ook rekening met de klassieke Ita-

liaanse studie: Le brutte parole van Nora Galli de' Paratesi. 

 

Wie is Coliandro? 

Coliandro is de hoofdpersoon van een serie hard-boiled detectives van Carlo Lucarelli, 

die spelen in een milieu van drugsmafiosi en gewapende neonazi’s, die tegenwoordig 

ook rondstruinen in vanouds ordelijke steden als Bologna. De titels zijn Falange armata 

(gewapende falanx, 1992), Il Giorno del Lupo (de dag van de wolf, 1993) en Nikita (1994). 

Het laatste is bedoeld voor scholieren en dus worden de taboewoorden er af en toe een 

beetje in afgezwakt. Coliandro is als politieman een loser: hij raakt spontaan in knok-

partijen verzeild en kan niet goed inschatten wie hij wel en wie hij niet kan ver-

trouwen. Daardoor is hij geneigd om superieuren in vertrouwen te nemen waarvan 

later zal blijken dat ze met de onderwereld heulen. Hij raakt zo gemakkelijk in allerlei 

perikelen te land dat zijn hoofdcommissaris zijn uiterste best doet om een plek voor 

hem te vinden waar hij geen kwaad kan, bij de afdeling paspoorten of bij het onder-

houd van de motorvoertuigen. Als het helemaal te gek wordt, dreigt hij hem over te 

plaatsen naar L’Aquila in de Abruzzen. Ondanks al het onheil dat hij aanricht weet hij 

toch heel wat zaken op te lossen en dat heeft hij helemaal te danken zijn tegenstrib-

belende vriendin Simona, bijgenaamd Nikita. Zij is een studente die zich in alle margi-

nale milieu’s even goed thuis voelt. Ze studeert allerlei vakken, waaronder Japans, 

omdat ze Japanse horror-strips wil vertalen. Cultureel gezien bevindt Coliandro zich 

op een zeer elementair niveau: hij is een fan van de films van Clint Eastwood, 

waarvoor hij steevast de bewonderende uitroep bestiale ‘beestachtig goed’ klaar heeft, 

en ook een liefhebber van heel speciale popmuziek. Taal is niet zijn sterke punt;2 

hoewel hij in het bezit is van het diploma van ragioniere,3 lukt het hem niet om een 

correct proces-verbaal op te stellen, zoals we zien in de volgende passage: 
 

Alleen maar een formaliteit – zegt hij – een handtekening op het proces-verbaal over de arrestatie 

van deze jongeman in het stadion, weet u nog? We hebben het wat gefatsoeneerd, want het zag er 

wat slordig uit, en zoals de zaken er nu voorstaan willen we geen gedonder< 

– Slordig? – vraag ik, en hij haalt zijn schouders op. 

– Ja, het Italiaans was wat..., laten we zeggen: het leek nergens op. Dat zal die ongelukkige ME-er 

geschreven hebben, die had alleen maar lagere school. 

Ik had het zelf geschreven, met mijn diploma van ragioniere, maar ik zeg maar niks. Eerlijk 

gezegd  heb ik me met taal nooit erg op mijn gemak gevoeld (FA, p. 28). 

 

Hij voelt zich beter op zijn gemak met de wereld van de misdaad dan met zijn supe-

rieuren. In woorden en daden gedraagt hij zich als de boeven en hij heeft ook 

hetzelfde soort instinctieve reacties. Daarom is het niet zo raar dat een van zijn meest 

frequente woorden cazzo is, het woord dat alle Italianen voorop in de mond ligt om 

het mannelijk lid aan te duiden. In dit hoofdstuk wil ik nagaan hoe hij dat woord 

                                                 
2 Het bedroevende Italiaans van politiemensen is een vast topos in Italiaanse detectives; zie bijvoorbeeld 

de discussie in Una storia semplice van Sciascia, waar het om de brigadier gaat. 
3 Letterlijk ‘boekhouder’; het betreft een middelbaar schooltype vergelijkbaar met onze vroegere HBS-A. 
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gebruikt; Coliandro zie ik daarbij als een typische exponent van het hedendaagse 

populaire Italiaans. 

 

Eufemismen en dysfemismen 

In de literatuur is sprake van eufemismen en van hun tegendeel, dysfemismen of 

kakofemieën. In beide gevallen hebben we te maken met een substitutieproces. Een 

eufemisme gebruikt men om de magische of sociale gevolgen te vermijden van uit-

drukkingen die aan een taboe onderhevig zijn: beer wordt vervangen door honingeter, 

het Latijnse mustela ‘wezel’ door donnola ‘vrouwtje’ in het Italiaans of belette ‘mooi 

beestje’ in het Frans, de naam van God door ‘de Here’ en de naam van de penis door 

membro virile ‘mannelijk lid’ of pisellino ‘piemeltje', letterlijk 'doperwtje’. Dysfemie is 

een substitutie in omgekeerde zin: neutrale woorden worden vervangen door woor-

den die aan nette mensen niet besteed zijn. De oudere literatuur concentreert zich op 

de eufemismen, vaak in het kader van de Indoeuropese taalwetenschap, maar sinds de 

studie van Nyrop (1914) ook van de moderne talen. In die literatuur worden behalve 

de domeinen waar de eufemismen voorkomen ook de gebezigde taalmiddelen 

bestudeerd.  

Zo onderscheidt Nyrop de volgende domeinen: 

1) eufemismen uit bijgeloof (godsdienst: God en de duivel, dieren, ziekten en de 

dood); 

2) eufemismen uit beleefdheid: fysieke en morele gebreken, misdrijven, straffen, en 

dergelijke; 

3) eufemismen uit fatsoen: menselijk lichaam, vooral de geslachtsorganen, onregel-

matige sexuele verhoudingen, uitwerpselen en geslachtsziekten; 

4) valse eufemismen: lichaamsdelen en kledingstukken die ‘vuil’ geworden zijn door 

associatie (bijvoorbeeld met de buik of de onderbroek), en ‘vuile’ lettergrepen: Nyrops 

voorbeelden zijn het Franse écu ‘daalder’, vervangen door soixante sous ‘zestig stuivers’ 

om een associatie met cul ‘kont’ te vermijden, confitures werd fitures om de lettergreep 

con ‘kut’ te vermijden. 

Galli de’ Paratesi heeft grotendeels dezelfde categorieën, maar noemt ook de 

sociale eufemismen, bijvoorbeeld in aanzien gedaalde beroepen (donna di servizio 

vervangt domestica, en dergelijke), en de politieke eufemismen. In de laatste tijd zou 

hier ook de categorie van de ‘politiek correcte’ eufemismen bijkomen. Op mijn vertaal-

college, waarin de studenten niet aarzelden bij pittige sexuele uitdrukkingen, was in 

het verhaal Lupo in convento van Scerbanenco de vertaling ‘neger’ voor negro niet 

acceptabel, ook al was dat in 1944, toen Scerbanenco dat verhaal schreef, een dood-

gewone term.  

Wat de middelen betreft bevat de classificatie van Nyrop enkele algemene 

categorieën: 

1) de term gewoon weglaten. 

2) fonetische vervorming. 
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3) afkorting: een Engelstalig voorbeeld is the f-word, in het Nederlands van onze 

grootouders hadden we ‘ka’ voor kanker. En in de Corriere della Sera van 07.10.1996 

lezen we bij de voorbeelden van het wood cazzo de volgende woordspeling: 
 

Niemand zou dat willen geloven als je ziet hoe serieus hij is of hoe omstandig en geleerd hij 

praat, maar in zijn binnenste [het gaat over minister Flick] verbergt zich het oneerbiedige 

spotduiveltje dat typisch is voor de jezuïetenopleiding, Als hij net minister is geeft hij de 

invloedrijke rechter die hem om steun vraagt voor zijn beroepsgroep ‘die door een bepaalde pers 

wordt aangevallen' het opgewekte antwoord: ‘Zal ik je eens wat zeggen?  Stato Città del Vaticano 

(Vaticaanstad), SCV. En de ander: ‘Wat bedoelt u?’ ‘SCV, Sono Cazzi Vostri ‘dat zijn uw eigen 

*kloten+zaken’ 

 

4) vervanging (cavolo ‘kool’ voor cazzo). 

5) een vertaling, dat wil zeggen het gebruik van equivalenten uit een vreemde taal; een 

Nederlands voorbeeld is het frequente gebruik van shit door de kindertjes van de 

kleuterschool. In de Franse erotische literatuur uit de achttiende eeuw werden vaak 

Italiaanse woorden gebruikt om de woorden niet te cru te laten klinken. 

6) algemene termen: heengaan voor sterven. 

Ook hier heeft Galli de’ Paratesi een paar categorieën toegevoegd: 

7) het gebruik van persoonlijke en aanwijzende voornaamwoorden: (quella ‘dat mens’ 

voor de prostituée, il cotale ‘dinges’ voor de penis) en algemene naamwoorden en 

werkwoorden (cosare ‘dingesen’ voor stuprare ‘verkrachten’) 

8) buitentalige middelen, zoals gebaren en intonatie, om bijvoorbeeld al te grove 

uitdrukkingen af te zwakken, of metalinguistische manieren om de woorden te ver-

mijden, zoals de uitdrukking atti innominabili ‘onnoembare handelingen’. 

Bovendien noemt ze een groot aantal retorische figuren, die ik hier overneem: 

1) de antifrase, dat wil zeggen het tegengestelde zeggen van wat men bedoelt, om 

taboe’s te bezweren, zoals vai a farti benedire ‘laat je zegenen’, figlio di una buona donna 

‘zoon van een brave vrouw’, de uitroep Dio buono! ‘goede God!’. In onze tekst is deze 

laatste uitdrukking frequent in de dialectale variant Dio bono! 

2) de synecdoche of vervanging door associatie: het geciteerde voorbeeld is abbraccio 

‘omhelzing’ voor coïtus. 

3) de metonymie, het gebruik van sedere ‘zitvlak’ voor deretano ‘achterste’.4 

4) de litotes; stare poco bene ‘er niet goed aan toe zijn’ voor essere malato ‘ziek zijn’. Ik 

zou willen toevoegen Non ci siamo ‘we zijn er nog niet’ voor il risultato è pessimo ‘het 

resultaat is beroerd’. 

5) de perifrase of omschrijving: donna di servizio voor serva (zie de discussie in hoofd-

stuk 11). 

6) de metafoor: il piffero ‘fluitje’ of il corno ‘hoorntje’ voor il pene ‘de penis’. 

7) de antonomasie: il membro ‘het lid’ voor il pene ‘de penis’ 

                                                 
4 Dit voorbeeld van Galli vind ik ietwat komisch, want ik zou zelf de termen eerder omkeren. Deretano 

lijkt me erg eufemistisch, zoals derrière in het Nederlands, terwijl sedere in het Italiaans haast zo 

gebruikelijk is geworden dat het nu bijna de ongemarkeerde term is. Zo wordt in de reclame voor 

pampers de uitdrukking il sederino di bebè ‘baby’s billetjes’ gebruikt, niet il deretanino di bebè. 
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8) de versterking, bijvoorbeeld het verplichte gebruik van titels. In FA spreekt de 

leider van de boeven, de ‘Professore’, Coliandro, om hem voor de gek te houden, 

constant aan met signor poliziotto ‘meneer de agent’. 

9) een metalinguïstische afzwakking, bijvoorbeeld de toevoeging van con rispetto 

parlando ‘als ik zo vrij mag zijn’ (Dit middel is al een typisch kenmerk van de 

Romeinse spotgedichten van Gioacchino Belli, begin 19e eeuw). Zie ook de variant con 

decenza parlando ‘om het netjes te zeggen’ bij De Crescenzo, Così parlò Bellavista, p. 30. 

Opmerkelijk is dat in de tijd van Nyrop alleen maar het eufemisme werd 

geanalyseerd en niet de tegengestelde vervanging: de sociale taboes waren nog te 

sterk, ook op het niveau van het taalonderzoek.5 Maar we kunnen ons gemakkelijk een 

tegenovergesteld kader voor dysfemismen voorstellen: we hebben dan in wezen 

dezelfde semantische categorieën.6 

Een interessanter kader, dat verder gaat dan alleen maar een classificering is dat 

van Pierre Guiraud.7 Ik bespreek hiervan een aantal punten. 

 

Wat is een taboewoord? 

Het onderwerp van Guiraud’s boek zijn de taboewoorden, die gedefinieerd worden 

door middel van twee criteria: de zaken waaraan gerefereerd wordt en de mensen die 

ze gebruiken. Volgens Guiraud moet er zorgvuldig onderscheiden worden tussen 

vulgariteit, obsceniteit en grofheid. Vulgair is een sociaal begrip, waarbij het volk 

(vulgus) zich plaatst tegenover de aristocratische élite: als we de sociale klassen zien 

als een pyramide leidt dit tot het begrip ‘lage taal’ (lingua bassa, bas langage). Het 

obscene heeft te maken met sexuele en scatologische zaken, lichaamsfuncties die op 

zichzelf geen schandaal veroorzaken, maar alleen wanneer ze zich in de openbaarheid 

afspelen. Grofheid staat tegenover verfijndheid (geraffineerdheid): dit is een begrip 

dat zijn oorsprong vindt in de alchemie, waarin een chemisch proces, namelijk het 

raffineren gebruikt werd om te proberen een zuivere geest te isoleren.  

In de loop van de Middeleeuwen kruist de tegenstelling grof ~ fijn, onder Chris-

telijke invloed geherinterpreteerd als lichaam tegenover geest, zich met de sociale 

onderscheiding plebs tegenover aristocratie. Vanaf dat moment zullen alle etikette-

handboeken, die bedoeld zijn om de élite via sociaal gedrag van het volk te onder-

scheiden, alles proberen te vermijden wat lichamelijk is. Dat leidt tot excessen van 

kuisheid, bijvoorbeeld in de wereld van de Précieuses uit de Franse 17e eeuw of in de 

victoriaanse periode in de Engelstalige wereld, typische perioden waarin de eufemis-

                                                 
5 Zo werd als men over de penis wilde spreken als vakterm het Latijnse membrum virile gebruikt, een 

voorbeeld van Nyrops type 5. 
6 Zelfs de politiek kan taboewoorden opleveren: neem het voorbeeld van maffia voor iedere monopolis-

tische organisatie die ons niet bevalt. Ook de propaganda voor de Kosovo-oorlog maakte niet alleen 

gebruik van eufemismen, zoals voor de hand lag, maar ook van dysfemismen, waarbij sterk getaboe-

ïseerde termen uit de Tweede Wereldoorlog gebruikt werden voor situaties die weliswaar zeer 

betreurenswaardig waren, maar niet de negatieve impact hadden van de Tweede Wereldoorlog. 

Hetzelfde verschijnsel valt te observeren op de Nederlandse voetbaltribunes, waar de ‘oerwoud-

geluiden’ of de bananen op het veld als er een zwarte speler optreedt regelrechte dysfemismen zijn. 
7 In Les gros mots, waarvan de titel het equivalent is van het Italiaanse parolacce (taboewoorden). 
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men per associatie bloeien, en zelfs woorden die kledingstukken als broeken aandui-

den vermeden moeten worden.  

In ons geval is de sociale connotatie duidelijk. Coliandro definieert zichzelf nega-

tief ten opzichte van zijn hoofdcommissaris, maar ook in de onderwereld is het de chef 

‘il Professore’, die zich onderscheidt door zijn precieuze manier van spreken; we 

hebben al gezien dat Coliandro – die voor gewone criminelen tot de pula ‘de wouten’ 

hoort, door hem steevast meneer de agent wordt genoemd.  

 

Functie van de taboewoorden 

Eufemismen hebben een dubbele functie: de dingen worden mooier gepresenteerd en 

dit slaat terug op degenen die de eufemismen gebruiken. Als contrast hiermee hebben 

taboewoorden de dubbele functie dat ze de dingen devalueren, door ze lichamelijker 

en minder spiritueel te maken en tegelijkertijd de gesprekspartner devalueren, die 

automatisch gelijkgesteld wordt met een plebeïsche figuur, van lage stand. Deze 

dubbele functie blijft bestaan in het geval dat object en gesprekspartner samenvallen: 

door Nikita een troia ‘hoer’ te noemen, geeft Coliandro niet alleen zijn slechte humeur 

en zijn sexuele teleurstelling te kennen, maar degradeert hij ook de persoon van zijn 

vriendin, en in haar de vrouw in het algemeen. Tegelijkertijd laat hij zien dat hij haar 

beschouwt als een onbenullige gesprekspartner.  

 

Scheldwoorden en vloeken 

Het grootste deel van de taboewoorden bestaat uit scheldwoorden (injures) en vloeken 

(jurons). Een scheldwoord is een taalhandeling, bedoeld om fysieke handelingen te 

vervangen. Zo kan een scheldword beschouwd worden als een klap, een woordklap 

die door een subject aan het object gegeven wordt. De duidelijkste symboliek van zo’n 

klap wordt gevormd door beelden van geweld: de opgeheven hand en de penis in 

erectie.  

In onze tekst wordt dit bevestigd; alleen treden wapenen in plaats van de hand, 

speciaal vuurwapenen en bommen, die de tegenstander, of simpelweg de ander, 

letterlijk vernietigen. Bijvoorbeeld de ‘rapper’ aan wie Coliandro vanwege zijn geite-

sikje de naam D’Artagnan geeft: deze wordt zo radicaal door een bom getroffen dat 

zijn herseninhoud op de muren spat. Mar ook de penis dient om te vernietigen, dat 

wil zeggen om de tegenstander onherstelbaar te vernederen: het gebruik van het 

werkwoord inculare ‘kontneuken’, dat de begrippen sodomie en vernedering combi-

neert, is een goed voorbeeld.8 

 

Een classificatie van de scheldwoorden 

Psychologisch dienen de scheldwoorden om de gevoelens van degene die ze gebruikt 

te uiten. Guiraud deelt deze gevoelens in in drie grote categorieën, die elk corres-

ponderen met een ander typisch scheldwoord. Het zijn haat (of afkeer), verachting (of 

                                                 
8 Coliandro is bang dat zijn hoofdcommissaris hem zal inculare, dat wil zeggen dat hij een zeer 

vernederende preek van hem krijgt. 
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spot) en verveling (of ontevredenheid), respectievelijk gekenmerkt door de figuren 

van de salaud, de con en de emmerdeur. Misschien kunnen we als Italiaanse equiva-

lenten kiezen voor de carogna, de fesso en de seccatore (of rompiscatole).9 

Haat leidt tot het verlangen om dat wat die haat opwekt van zich af te duwen; dit 

wordt gezien als een rottend, stinkend kadaver waarvan de agressieve lucht on-

draaglijk is. Dit kan leiden tot een regelrechte aanval om het voorwerp van de haat te 

elimineren. 

Verachting ziet de voorwerpen ervan als inefficiënt of impotent; ze zijn daardoor 

zonder enige waarde of worden genegeerd door een onverschillige houding.  

Verveling wordt opgeroepen door voorwerpen die gesymboliseerd worden door 

stront, die hinderlijk en plakkerig is. Verveling kan bestreden worden door de hinder-

lijke types uit de weg te gaan of zich ervan te ontdoen. 

Het is niet gezegd dat deze classificatie uitputtend is of dat ze zich met hetzelfde 

gemak op andere culturen laat toepassen. Als we kijken naar de scheldwoorden van 

Lucarelli krijgen we eerder de indruk dat de stront van categorie verhuisd is: Sei una 

merda lijkt me meer een uitdrukking van totale verachting dan van verveling. Maar de 

gedachte om scheldwoorden te verbinden met gevoelens en archetypen te herkennen 

lijkt me juist en vruchtbaar. 

 

De locutieve code 

Taboewoorden horen tot de locutieve code. De voornaamste grammaticale vormen 

van deze code zijn de volgende, waarvoor ik Italiaanse en Nederlandse voorbeelden 

geef: 

a) de vocatief. Voorbeeld: imbecille! Nederlands voorbeeld: ‘zak!’ 

b) de imperatief. Voorbeeld: Vaffanculo! Nederlands voorbeeld: ‘sodemieter op!’ 

c) een woord als zin. Voorbeeld: bestiale! Nederlands voorbeeld: ‘beestachtig goed’ 

d) het tussenwerpsel. Voorbeeld: Oh! Minchia! Nederlands voorbeeld: ‘Verdomd!’ 

De eerste twee vormen zijn gespecialiseerd voor scheldwoorden, de andere twee 

voor vloeken. 

 

Het taboewoord als lexicaal substituut 

In een van zijn hoofdstukken zegt Guiraud: 
 

Foutre c’est faire, et, en vertu de l’origine du mot. ‘faire grossièrement’. 

‘Foutre is iets doen, en gezien de oorsprong van het woord: ‘iets op platte wijze doen.’ 

 

Deze formule geeft aan hoe het substitutieproces werkt. Het heeft een fonologisch 

aspect, een lexicaal aspect en een pragmatisch-semantisch aspect. 

Uit fonologisch oogpunt kunnen we twee opmerkingen maken. Allereerst vindt 

de substitutie zodanig plaats dat een deel van het oorspronkelijke lexeem intact blijft, 

                                                 
9 Het is natuurlijk altijd moeilijk dit soort termen, die sterke emotionele connotaties hebben in andere 

talen om te zetten. Toch doe ik een poging voor het Nederlands, namelijk rotzak, lul en zeikert. Maar het 

gaat natuurlijk om de beschrijving van de categorieën. 
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in dit geval het beginfoneem /f/. Deze identiteit maakt het gemakkelijker om de 

substitutie te herkennen. Hetzelfde gebeurt in eufemistische substituties, zoals in het 

Italiaans het vervangen van cazzo door cavolo of cacchio: alle substituten houden het 

beginelement /ka/. Bovendien laat het vervangende woord fonosymbolische ele-

menten zien: de agressie vertaalt zich in de harde klanken /f – t/. Hetzelfde effect zien 

we ook in het paar (je suis) fini ~ (je suis) foutu. 

Lexicaal gezien neigt het substituut ertoe om alle syntactische gebruiksmogelijk-

heden van het woord mee te nemen: ideaal gezien zou men in alle combinaties waarin 

‘faire’ gebruikt wordt ‘foutre’ kunnen substitueren. En tenslotte vertaalt de negatieve 

pragmatische  situatie zich in het substitutieproces door de toevoeging van een 

kenmerk ‘negatieve handeling’: in deze zin betekent foutre ‘faire grossièrement’. Om 

die reden lijkt het me niet erg waarschijnlijk dat we een zinnetje kunnen vinden als 

?j’ai foutu un beau songe ‘ik heb een mooie droom gehad’.  

Dezelfde elementen zijn ook aanwezig in het gebruik van cazzo als substituut 

voor cosa.  

Fonologisch zien we het handhaven van het beginfoneem /k/. Bovendien 

onderstrepen de fonosymbolische aanwezigheid van de stemloze occlusief /k/ en de 

stemloze, dubbele affricaat /ts/ het agressieve karakter van het woord. Lexicaal zien 

we een neiging om het woord overal te gebruiken waar we cosa kunnen zetten, of een 

synoniem (zoals niente ‘niets’ in ontkenningen). En pragmatisch zien we dat bijvoor-

beeld het adjectivale gebruik van del cazzo de negatieve betekenis van ‘slecht, lelijk’ 

krijgt, bijvoorbeeld in fare una figura del cazzo, dat in Coliandro’s spraakgebruik een 

vertaling is van fare una brutta figura ‘een rotfiguur slaan’. 

 

Waarom wordt er gevloekt? 

Guiraud merkt op dat Foutre!, gebruikt als vloek (dat wil zeggen als tussenwerpsel), 

een gevoel van woede uitdrukt, vaak gemengd met verbazing tegenover een grove 

handeling. Hij geeft als voorbeeld: Foutre! comme vous y allez! ’verrek, wat ga jij te 

keer!‛. We kunnen noteren dat dezelfde beschrijving geldt voor cazzo!, gebruikt als 

tussenwerpsel. Vergelijk het voorbeeld dat gebruikt wordt als een crimineel Coliandro 

per ongeluk met een pistool raakt: 
 

qualcosa di durissimo, cazzo, mi si schiaccia sulla testa, < 

‘iets hards, verdomme, wordt op mijn hoofd geplet, <’ 

  

Intensivering van de taboewoorden 

Taboewoorden kennen intensere varianten. Guiraud somt er vijf van op: 

1) de hyperbool. Het voorbeeld dat hij geeft is l’empereur des salauds ’de keizer van de 

rotzakken’. Ik heb geen overtuigend voorbeeld van een hyperbool in deze tekst ge-

vonden, maar het is bekend dat er heel wat hyperbolische effecten voorkomen in het 

domein van de hoorndragers. Men kan denken aan de discussie over de hoorndragers 

in Il giorno della civetta ‘de dag van de uil’ van Sciascia, die een hoogtepunt bereikt op 

p. 51: 
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Un bosco di corna, l’umanità, più fitto del bosco della Ficuzza quand’era bosco davvero. E sai chi 

se la spassa a passeggiare sulle corna< 

Een woud van horens is de mensheid, dichter dan het Ficuzzawoud toen het nog een echt woud 

was. En weet je wie het leuk vindt om over de horens te wandelen< 

 

2) attributen die perfectie uitdrukken: een van Guiraud’s voorbeelden is un foutu 

salaud. In het Italiaans vinden we voorbeelden als un perfetto cretino ‘een volmaakte 

stommeling’.  

3) Redundantieverschijnselen, onder te verdelen in: 

3a) herhaling van identieke elementen. Nederlands voorbeeld: godverdegodver< 

3b) uitbreiding: het ene taboewoord bepaalt het andere: quel cazzo francese di merda. 

3c) accumulatie, oftewel serievorming van taboewoorden. We hebben een fraai 

voorbeeld van accumulatie in de episode waarin Nikita ontdekt dat ze onvrijwillig in 

een politiezaak verwikkeld is geraakt en dan uitbarst in scheldwoorden: 
 

Brutto fanatico d’uno sbirro scemo, esaltato, coglione, stronzo. 

. 

4) pejoratieve afleidingen. In het Frans bijvoorbeeld la merdaille. Het Italiaans kent het 

pejoratief merdaccia (onder meer genoemd door de DISC). Zie ook de term cazziatone 

(zie onder Morfologische overwegingen). 

5) Toevoeging van groot of klein. Misschien is dit middel meer typisch voor het Frans, 

want het Italiaans (en het Nederlands) gebruiken hier liever morfologische middelen. 

Zie bijvoorbeeld het gebruik van incazzatissimo voor ‘erg pissig'.  

Wat incazzato betreft valt op dat volgens de woordenboeken het deelwoord 

versterkt wordt door nero ‘zwart’. Coliandro heeft een variant die ik nog in geen enkel 

woordenboek gevonden heb, namelijk incazzato di brutto, waarin di brutto fungeert als 

adverbiale vorm van brutto ‘lelijk’.  

De voorbeeld uit deze paragrafen laten zien welk een enorme potentiële toe-

passingen het analytisch kader van Guiraud heeft voor de bestudering van taboe-

woorden. 

 

Het register waartoe de gekozen tekst behoort 

De taal waar we ons hier mee bezig houden is het typische macho taalgebruik dat we 

traditioneel met de kazerne associëren. Verder is het een uitsluitend mondeling taalge-

bruik. Daardoor is het moeilijk goede attestaties in de literatuur te vinden: eigenlijk 

komt het hoofdzakelijk voor in dialogen, en bovendien in teksten die alleen tot 

mannen gericht zijn: in teksten die ook voor vrouwen bestemd zijn wordt dit taal-

gebruik gecensureerd. In het materiaal van de LIZ vinden we het haast uitsluitend in 

de dialogen tussen hoeren van Aretino en in de satirische poëzie, van Berni tot Belli. In 

Belli (begin 19e eeuw) vinden we al het merendeel van de huidige gebruiks-

mogelijkheden. 

Voor onze tijd spreken de statistieken klare taal. In het LIP, het Lessico dell’italiano 

parlato (= De Mauro en anderen, 1993) vinden we het woord cazzo 70 keer: Milan 36x, 

Florence 7x, Rome 12x en Napels 15x (met inbegrip van drie voorkomens van cazz’ in 
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dialectteksten). Maar het betreft bijna altijd teksten van type A, B en C van het LIP (dat 

wil zeggen gevallen van communicatieve uitwisseling van taal in twee richtingen), 

met een grotere frequentie voor B (dat wil zeggen telefonische communicatie). Dat wil 

zeggen dat binnen de spreektaal vuilbekken typisch is voor het privé-discours en niet 

voorkomt in het openbaar discours.  

Overgaand naar geschreven teksten heb ik het gebruik in de Corriere della Sera 

nagegaan, waarvoor ik de cd-rom van het jaar 1996 gebruikt heb. De voorkomens – op 

een totaal van naar (mijn) schatting dertig miljoen woorden – zijn minimaal: 12x cazzo 

en 18x afleidingen van cazzo. Ze komen allemaal voor in interviews en de geïnter-

viewden zijn personages die behoren tot de moderne macho-wereld: de politiek en de 

zakenwereld, sport en de wereld van de TV. Het is dus niet verbazend dat in de mond 

van een van de geïnterviewden Berlusconi heel creatief gedefinieerd wordt als un 

cazzisuoista democratico, een uitdrukking die ik zou willen parafraseren als ‘iemand die 

langs democratische weg tracht zijn eigen zaakjes te behartigen’. Vrouwen zijn hier 

uitgesloten uit de vuilbekkerij. De roman Falange armata heeft een zeer gecondenseerd 

gebruik van dit sociale register. Niet alleen hoort de hoofdfiguur Coliandro tot een 

typische categorie van de macho-maatschappij, de politie, maar hij is ook degene die 

het verhaal doet, in de eerste persoon, zodat niet alleen de dialogen, maar ook het 

verhalende deel in dit soort taal geschreven is.  

Dit verklaart de enorme frequentie van het woord cazzo: 108x op slechts 33.000 

woorden, waardoor het hoort tot de 40 meest frequente woorden. Substantieven die 

zich op dit niveau bevinden zijn allemaal algemeen van aard. We kunnen ons af-

vragen of het onderscheid tussen man en vrouw in deze omgeving nog geldig is. Het 

ziet er niet naar uit dat Nikita minder gemakkelijk taboewoorden gebruikt dan 

Coliandro, maar zij is een meisje dat zich beweegt in kringen in de marge van de 

misdaad en heeft zich aangepast aan hun taalgebruik. Toch is het misschien geen 

toeval dat het enige voorkomen van cavolo voor cazzo juist uit haar mond komt. Dat is 

als Coliandro haar vraagt hoe ze zijn telefoonnummer heeft weten te vinden: 
 

Sei l’unico con quel cavolo di nome sull’elenco e mi sa anche in tutto il mondo (FA, p. 38) 

‘Je bent de enige in de gids die zo’n klunzige naam heeft en waarschijnlijk ook in de hele wereld. 

 

Het onderwerp vereist nadere studie, waarvoor ik de roman L’attore americano van 

Rossana Campo suggereer: dezelfde generatie en dezelfde behoefte om zich uit te 

drukken in de taal van de marginalen. Op de eerste blik lijken de kloten en de zakken 

niet te ontbreken.  

Ik concludeer dus dat FA in gecondenseerde vorm de kenmerken van de huidige 

vuilbekkerij vertoont, maar met drie reserves. De eerste reserve is dat het gebruikte 

lexicon niet bepaald rijk te noemen is, ongetwijfeld door een soort mimetische 

instelling tegenover de taal. Als je deze roman leest zou je niet zeggen dat het Italiaans 

duizenden woorden heeft om het mannelijk lid aan te duiden, zoals wel blijkt uit het 

Dizionario erotico. In dat opzicht is een moderne klassieker als Altri libertini van 

Tondelli veel rijker.  
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De tweede reserve is dat binnen de macho wereld er meer manieren bestaan om 

taal te gebruiken: sport en tv hebben een ander soort menselijke contacten, wat 

bijvoorbeeld kan verklaren waarom we in dit boek niet de woorden cazzeggio en 

cazzeggiare (Nederlands: ouwehoeren) vinden die typisch zijn voor de tv-wereld. Zie 

het volgende citaat waar we ook een fraaie definitie vinden van dit woord: 
 

Non mi sembra il giorno adatto. Io lo dedicherei all’ozio assoluto, al ‚cazzeggio‛ come si dice a 

Roma, che vuol dire conversazioni molto lente, con un amico o due, qualche pettegolezzo, tanto 

per non perdere l’abitudine, ma lontano e distaccato. E poi la sera, come si faceva da ragazzi, 

andare su un colle per vedere la città dall’alto, magari portandosi dietro un’armonica a bocca 

(CdS 15-08-96).  

‘Het lijkt me er niet de geschikte dag voor. Ik zou die dag willen besteden aan het absolute 

nietsdoen, aan het ‘ouwehoeren’, zoals men in Rome zegt, wat betekent heel trage gesprekken, 

met een paar vrienden, een beetje geroddel om de gewoonte niet kwijt te raken, maar afstan-

delijk, zonder er echt bij betrokken te zijn. En dan ‘s avonds, zoals we als jongens deden, een 

heuvel op lopen om van boven op de stad neer te kijken, misschien wel met een mondharmonica.  

 

De derde reserve is dat het altijd nog een roman is en dat de dialogen daardoor 

verzorgder zijn dan in echte gesprekken. Dat kunnen we meteen zien als we een 

vergelijking maken met het materiaal van het LIP: daar is het in sommige gevallen erg 

moeilijk het gebruik van cazzo te interpreteren, vanwege de typische performance-

effecten: onaffe zinnen, onderbrekingen, veranderingen van structuur midden in de 

zin. In vergelijking met die teksten zijn de dialogen van Lucarelli volmaakt door-

zichtig.  

Als we deze drie reserves samenvatten kunnen we zeggen dat het hier gaat om 

taalarmoede bij de sprekers, en bewuste taalarmoede bij de verteller, een geselecteerd 

milieu en een stylering van de dialogen. Dat zijn evenzovele variabelen die in andere 

teksten tot andere resultaten zouden kunnen leiden.  

 

Morfologische overwegingen 

De statistiek van de woorden die gevormd zijn op de basis [cazz] is als volgt: 

 
  Cazzo  108 voorkomens 103x enkelvoud, 5x meervoud 
  Cazzotto 3 voorkomens  2x enkelvoud, 1x meervoud 
  Cazzata  7 voorkomens  5x enkelvoud, 2x meervoud 
  Cazziatone 3 voorkomens  allemaal enkelvoud 
  Incazzarsi 9 voorkomens    

  Incazzato 7 voorkomens  waarvan 2x incazzatissimo 

 

Ondanks enkele onzekerheden in de woordenboeken ga ik er vanuit dat het sub-

stantief cazzo de basis van alle andere vormen is.  

Een van die onzekerheden betreft het woord cazzotto, dat ‘slag, klap’ betekent en 

in FA altijd refereert aan vuistslagen (een stomp, dus). In de woordenboeken wordt 

het meestal als apart woord beschreven, maar morfologisch is dit woord onmiddellijk 

te herkennen als een (lichtelijk) pejoratief diminutief van cazzo. Voor de betekenis 

verwijs ik naar de paragraaf waar etymologische kwesties aan de orde komen. 
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Theoretisch zou cazzata een deverbaal substantief van een hypothetisch werk-

woord *cazzare kunnen zijn, vergelijk het Nederlandse gelul, afgeleid van lullen. Maar 

ik geef de voorkeur aan een afleiding van cazzo via het polyvalente suffix –ata, dat hier 

geïnterpreteerd zou kunnen worden als ‘handeling als van een X’, waarin cazzo de 

betekenis zou hebben van een negatieve, inefficiente persoon, zoals de Franse con; een 

fraaie Franse vertaling van cazzata zou connerie zijn. In het Nederlands laten de voor-

beelden van cazzata vaak vertalingen toe waarin het werkwoord lullen optreedt (dire 

cazzate) of het adjectief lullig (fare cazzate, bijvoorbeeld doe niet zo lullig ‘non fare 

cazzate’).  

Het meest geheimzinnige woord is cazziatone, gebruikt in de uitdrukking fare of 

far prendere un cazziatone a qualcuno. De DISC geeft het als een recent napolitanisme, 

gebaseerd op een werkwoord cazziare ‘een serie vulgaire scheldwoorden of epitheta 

gebruiken’ (dus cazzo zeggen in de seriële repetitieve manier van punt 3a van de 

intensiveringsmiddelen), via het deverbale substantief cazziata, waarvan het de 

vergrootvorm is. Het voorbeeld van de DISC komt uit de militaire sfeer: il sergente ha 

fatto un bel cazziatone a tutte le reclute ‘de sergeant heeft alle recruten eens behoorlijk 

uitgekafferd’. Het Nederlandse equivalent, uitkafferen, berust op ‘iemand kaffer 

noemen’, ook dat misschien met enige herhaling. Voor cazziata zeggen Cortelazzo/ 

Cardinale dat de Zingarelli het vermeldt sinds 1983 (terwijl dit woordenboek in de 

voorafgaande drukken bij vergissing cazzata in deze zin presenteerde). Hoe dan ook, 

de late datering verbaast me en onthult waarschijnlijk een lacune in de documentatie 

van het populaire Italiaans.  

Incazzarsi. Dit is een denominaal werkwoord dat als vorming de betekenis zou 

moeten krijgen van essere preso di cazzo/dal cazzo ‘bevangen zijn door (de) cazzo’. De 

huidige betekenis ‘flink woedend worden’ veronderstelt dat dit werkwoord, dat al 

oud is, uitgaat van een betekenis van cazzo in de zin van woede. Als we zoeken naar 

historische voorbeelden dan komen we uit bij de parallelvorm incazzirsi, gebruikt in de 

zin van ‘ten prooi zijn aan sexuele opwinding’. De overgang van deze betekenis naar 

‘woedend’ lijkt niet onmogelijk te zijn, maar ook hier zou het prettig zijn als we een 

attestatie zouden vinden die deze overgang illustreert.  

 

Syntaxis van cazzo 

Hieronder geef ik de combinaties waarin cazzo voorkomt, met hun frequentie, een 

voorbeeld uit de tekst, soms in vereenvoudigde vorm, en een voorstel voor een 

conventionele vertaling in  het Nederlands:10 

 
26x cazzo als uitroep. Voorbeeld:  Cazzo, mi hanno colpito, Nederlands equivalent: 'verdomme'. 

4x het vraagwoord cazzo: Ma cazzo fai? Dit bestaat niet in het Nederlands. Globale betekenis: 

‘wat doe je verdomme?’ 

                                                 
10 Dit voorstel heeft de waarde van een lexicaal equivalent, niet van een vertaalequivalent in een 

specifieke tekst.  
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27x cazzo als versterking van een vraagwoord: che, chi, come of dove (‘wat’, ‘wie’, ‘hoe’ of 

‘waar’).11 Voorbeeld: che cazzo vuoi da me? Nederlands equivalent: verdomme, bijvoorbeeld: 

Wat wil jij verdomme van mij.12 

13x questo/quel cazzo di. Voorbeeld:  dove sta questo cazzo di discoteca? Nederlands equivalent: 

verdomd (als adjectief): waar is die verdomde discotheek dan? 

22x un cazzo in een negatieve contekst: non ci capisci un cazzo! Nederlandse equivalenten: (je 

snapt er) geen moer/geen zak/geen donder (van). 

4x cazzi + bezittelijk voornaamwoord. Voorbeeld: son cazzi tuoi. Er bestaat geen Nederlands 

equivalent; het kan weergegeven worden met 'dat zijn jouw zaken', (letterlijk: sono affari 

tuoi). 

1x da cazzo, waarin da de betekenis heeft van ‘typisch voor’. Voorbeeld: faccia da cazzo. 

Nederlandse vertaling: rotsmoel. 

2x onderdeel van de samenstelling testa di cazzo. Voorbeeld: quella testa di cazzo d'un fotografo. 

Voor het Nederlands geeft het Prisma woordenboek het equivalent 'eikel’, wat anatomisch 

gezien klopt, al zou ik in de gevonden voorbeelden liever 'zak' gebruiken.13 

3x  del cazzo in de betekenis van het bijvoeglijk naamwoord brutto 'lelijk’, alle drie keer in het 

voorbeeld fare una figura del cazzo. Nederlands equivalent: een pleefiguur slaan. 

1x il cazzo als uitroep. Gevonden voorbeeld: Carabinieri il cazzo! Nederlands equivalent: aan 

mijn reet, of iets dergelijks. 

4x col cazzo als adverbiale uitdrukking in de zin van per niente ‘helemaal niet’. Voorbeeld: col 

cazzo, che accetto. Een Nederlands equivalent dat de betekenis benadert is (dat doe ik) om de 

dooie donder niet. 

1x essere of stare sul cazzo  in de zin van essere addosso a qualcuno. Gevonden voorbeeld: mi 

sarebbe stato sul cazzo comunque. een iets onschuldiger Nederlands equivalent zou zijn: 

iemand op de huid zitten (dus: hij zou me toch al op de huid zitten) 

Totaal 108 x cazzo. 

 

De lijst van gebruiksmogelijkheden is lang en waarschijnlijk beperkt tot het woord 

cazzo. Als we namelijk kijken naar het synoniem minchia, dan kunnen we constateren 

dat de mogelijkheden daar veel geringer zijn: een voorbeeld als *Non ci capisco una 

minchia, of *sono minchie tue is niet denkbaar. Bij het nalopen van de 16 voorkomens 

van minchia, komen we drie types tegen: de uitroep, met als voorbeeld: minchia, una 

coca cola quattromila lire! ‘donders, een riks voor een cola!’, versterking van het vraag-

woord, voorbeeld: Chi minchia è questo Professore? ‘Wie voor de drommel mag die 

Professor wel zijn?’ en het gebruik als aanwijzend voornaamwoord: con quella minchia 

di tatuaggio ‘met die bezopen tatoeage’. Alleen al uit syntactisch oogpunt heeft het 

woord cazzo een veel centraler positie in het populaire Italiaans. 

Als we ons de vraag stellen tot wat voor woordsoort cazzo in deze voorbeelden 

behoort moeten we uitgaan van het zelfstandige naamwoord. Dat verklaart allerlei uit-

drukkingen waarin het gebruikt wordt met een lidwoord of een aanwijzend voor-

naamwoord. Maar vervolgens is het woord overgegaan naar de categorie van de 

tussenwerpsels, de zogenaamde oneigenlijke tussenwerpsels, die niet zoals de pri-

                                                 
11 De LIP geeft voor Rome een voorbeeld van 'ndo cazzo ...?, waar ‘ndo staat voor dove ‘waar’ in de 

standaardtaal. 
12 In ouder Nederlands kun je gemakkelijker voorbeelden vinden met uitdrukkingen die naar de duivel 

verwijzen: wat drommel ...? 
13 Deze samenstelling is al te vinden bij Belli, die kardinaal Testaferrata de bijnaam Testadecazzo geeft. 
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maire tussenwerpsels louter klank zijn, maar ook een lexicale betekenis met zich 

meevoeren. Deze lexicale betekenis kan geheel verdwijnen, en dan houden we alleen 

de associatie met vulgair register over. Door dat verdwijnen van de oorspronkelijke 

betekenis doet die er ook minder toe en kunnen talen zich specialiseren al naar de 

semantische velden waaruit ze hun tussenwerpsels halen: de Nederlandse voor-

beelden laten zien dat Nederlandse vloeken eerder een religieuze dan een sexuele 

oorsprong hebben. Dit geldt trouwens ook voor het Engels in een voorbeeld als bloody 

(wat een eufemistische substitutie is voor God's blood). 

Tussenwerpsels horen in principe niet tot de zinssyntaxis; de uitdrukking cazzo, 

che dici? bestaat uit een uitroep, die de irritatie uitdrukt, gevolgd door een vraagzin che 

dici, die de aanleiding tot die irritatie uitdrukt. Alleen dit tweede gedeelte heeft een 

eigen syntaxis, het eerste behoort tot een voorsyntactisch register. 

Maar dat emotionele element, dat hier los stond van de syntaxis, kan weer in de 

zin geïncorporeerd worden, en geeft dan een uitdrukking als Che cazzo dici?  Nu is de 

uitroep een soort versterking van het vraagwoord, en is daar syntactisch gezien aan 

verbonden als een soort aanhangsel: [che]SN  [che cazzo]SN, come [dove]SAvv  

[dove cazzo]SAvv.14 Met andere woorden, de hele combinatie vraagwoord + uitroep is in 

de zinssyntaxis geïntegreerd, maar binnen de vraagwoordgroep heeft het onderdeel 

cazzo geen syntactische waarde, alleen maar een syntactische positie, namelijk 

onmiddellijk na het woord dat het versterkt.15 

Een volgende stap is de syntactische herinterpretatie van che cazzo. Deze herinter-

pretatie kan plaatsvinden op grond van de equivalentie tussen de vraagwoorden che 

en che cosa. Zolang cazzo een versterkend expletief is kan het woord gezien worden als 

een uitbreiding van che. Maar dan is de combinatie che cazzo? zowel een vulgair syno-

niem van che? als van che cosa? en zo ontstaat er een nieuwe interpretatie waarin cazzo 

een vulgair equivalent van cosa wordt. Aangezien in het Italiaans Cosa? alleen ook als 

vraagwoord kan optreden, kan uit de equivalentie tussen cazzo en cosa het vraagwoord 

cazzo? ontstaan, dat we zagen in Ma cazzo fai? Het bestaan van het vragende cazzo is 

een syntactisch bewijs voor de equivalentie tussen cosa en cazzo: in che cazzo vuoi? 

hebben we nog de beide mogelijke syntactische interpretaties: de overgang van de 

eerste naar de tweede interpretatie is ongetwijfeld in de geest van de spreker al 

opgetreden, maar kan pas bewezen worden vanaf het moment waarop deze equi-

valentie creatief is geworden.  

Een andere syntactische ontwikkeling is de negatieve waarde van un cazzo, in de 

zin van niente. Dit is een verschijnsel dat we in veel talen terugzien: een nominale 

groep die ‘onbeduidende hoeveelheid’ betekent vervangt de ontkenning niente 

‘niets’:16 vergelijk het Italiaanse mica ‘heus niet’ (afgeleid van het zelfstandig naam-

                                                 
14 SN staat voor sintagma nominale ‘zelfstandig-naamwoordgroep’ en SAvv voor sintagma avverbiale 

‘bijwoordgroep’.  
15 Die functie zal ik expletief noemen, in de etymologische betekenis van ‘aanvullend element', dus niet 

in de algemene betekenis van taboewoord die we kennen uit de Nixon tapes. 
16 De ontkenning niente is zelf ook zo ontstaan, van nec-ente, niet één element (ente is het tegenwoordig 

deelwoord van  essere, dat tot zelfstandig naamwoord is geworden).  
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woord mica ‘kruimel brood’), het Toscaanse punto of het Franse point (als minimale 

meetkundige figuur), het Frans pas (dat wil zeggen stap, als minimale maateenheid) of 

het Italiaans un'acca in non ci capisco un'acca ‘ik snap er geen snars van’ (de acca oftewel 

h is een onbeduidende letter). Un cazzo past goed in deze groep van onbeduidende 

dingen.  

Uitdrukkingen van het type questo cazzo di parcheggio ‘deze rottige parkeerplaats’, 

quella minchia di tatuaggio 'die stomme tatoeage', zijn voorbeelden van de constructie 

quel matto di Giorgio17 ‘die gek van een Joris’, alleen is het bepalende element hier geen 

bijvoeglijk, maar een zelfstandig naamwoord, dat geen variatie in geslacht kent. Dat 

betekent dat we het alleen maar kunnen aanpassen in getal en niet in geslacht: terwijl 

men kan zeggen quella matta di Lisa, is noch *quella cazza di discoteca noch *quel minchio 

di tatuaggio mogelijk,18 terwijl er wel meervoudsvormen voorkomen, zoals in quelle 

minchie di numeri fosforescenti ‘die rare lichtgevende cijfers’ e quei cazzi di anfibi che porta 

‘die gekke sportschoenen die hij/zij draagt’. Het eerste voorbeeld laat ook zien dat het 

aanwijzende voornaamwoord zich richt naar het expletief, niet naar het daardoor 

bepaalde zelfstandig naamwoord.  

Ten aanzien van de syntactische functie van het expletief in deze constructie zien 

we dus dat de hele nominale groep quel cazzo of quella minchia functioneert als een 

uitgebreid aanwijzend voornaamwoord, dat de plaats inneemt van het simpele 

aanwijzende voornaamwoord, dus in schema: 
 

[[[quel]Det cazzo]SN]Det (di) discoteca]SN 

 

Hier wordt de aanpassing van het geslacht bepaald op het binnenste niveau, terwijl de 

aanpassing in getal plaatsvindt op het buitenste niveau.  

 

Semantiek 

Semantisch gezien is het wezen van het taboewoord dat de betekenis uitgehold wordt. 

Oorspronkelijk heeft cazzo een precieze anatomische betekenis, met een negatieve en 

vulgaire connotatie. Maar dan gebeurt wat Umberto Eco beschrijft in Kant en het 

vogelbekdier (p. 2): de extensie wordt onbegrensd en de intensie nadert nul. De extensie 

wordt steeds groter, dat betekent dat het woord betrekking kan hebben op steeds 

meer dingen en uiteindelijk ‘dingen’ in het algemeen gaat aanduiden. De intensie, dat 

wil zeggen de definitie van de betekenis, wordt steeds kleiner: van voorwerp met een 

vorm zus en een functie zo wordt het willekeurig welk object, en daarna  willekeurig 

welke zaak, ook als die abstract is. 

Laten we deze reductie eens in detail bekijken. 

Allereerst is er de letterlijke betekenis: de anatomische cazzo. In tegenstelling tot 

wat er gebeurd is met de uitdrukking shit! van de Nederlandse kindertjes, is deze 

                                                 
17 Zie Alinei 1971. 
18 Of liever, het is niet mogelijk in het register van deze roman, maar het is niet uitgesloten dat er 

herînterpretaties voorkomen in andere varianten van het Italiaans. Merk op dat er wel een vergrotend 

mannelijk substantief bestaat, namelijk minchione 'sukkel'. 
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letterlijke betekenis nog aanwezig in alle gebruikssituaties van het woord: het blijft een 

sterk taboewoord.19 Merkwaardig genoeg komt deze letterlijke betekenis in FA niet 

voor: Coliandro is tamelijk preuts: als hij er echt niet zonder kan gebruikt hij het 

kinderwoord pisello ‘piemel’.20 We zien dit in de volgende passage waar Coliandro 

optreedt als aarzelende 'jager': 
 

Nikita sospira e chiude gli occhi. Io appoggio un braccio alla spalliera del divano, con noncuranza 

e apro la mano. Sarebbe il momento di provarci... o no? Se ora abbasso la mano e gliela metto 

sulle tette? Nikita sospira, tra le labbra socchiuse.  

Chissà cosa pensa. Magari che sono un finocchio perchè non ci provo. Spingo un po' in avanti la 

mano, pronta a volare giù, come un falco, ma esito. Cazzo, se si è messa così; ci sarà pure un 

motivo, no? Le donne sanno sempre quello che fanno quando fanno certe cose... se ti mettono le 

gambe sul pisello, lo sanno bene a cosa vanno incontro... Dio bono, l'uomo è cacciatore! Ora le 

infilo una mano sotto alla maglietta. (FA, p. 72) 

‘Nikita zucht en sluit haar ogen. Ik leun met een arm tegen de rugleuning van de divan, met een 

onverschillige houding, en open mijn hand. Zou dit het goede moment zijn om wat te wagen< of 

niet? Als ik nu mijn hand laat zakken en die op haar tietjes leg? Nikita zucht, tussen haar half 

geopende lippen. 

Wie weet wat ze denkt. Misschien wel dat ik een flikker ben omdat ik niks probeer. Ik duw mijn 

hand nog wat verder naar voren, klaar om als een valk naar beneden te schieten, maar ik aarzel. 

Verdomme, als ze zo is gaan liggen, dan heeft ze daar vast wel een reden voor, niet? Vrouwen 

weten altijd wat ze doen als ze bepaalde dingen doen< als ze hun benen op je piemel leggen dan 

weten ze best wat er gaat gebeuren< Jezus nog aan toe, de man is jager! Nu laat ik een hand 

onder haar T-shirt glijden’. 

 

Van de letterlijke betekenis kan de eerste betekenis van incazzarsi afgeleid worden, dat 

we eerder genoemd hebben in zijn morfologische variant incazzirsi.  

In eerste instantie21 gaan we dan van de betekenis lichaamsdeel van de man over 

naar de man zelf. Dat is dan een voorbeeld van de sinecdoche: het deel wordt gebruikt 

voor het geheel; hier gaat het zelfs om het definiërend onderdeel. Die betekenis vinden 

we bijvoorbeeld bij Belli, wanneer hij met enig medelijden spreekt over de poveri cazzi: 

mannen die de ellende tegemoet gaan, die de oorlog in gestuurd worden, en dergelijke. 

Het Nederlandse equivalent is arme drommels, met dezelfde historische connotaties.22 

Het lijkt dat dat element van medelijden meer verbonden is met de negentiende eeuw, 

tegenwoordig wordt het eerder in beledigende zin gebruikt. In onze roman vinden we 

deze betekenis nog in de uitbreiding testa di cazzo. Verder kan het aan de basis liggen 

van uitdrukkingen als faccia da cazzo, of una figura del cazzo. DE overgang van de 

                                                 
19 Maar het valt te verwachten dat met de groeiende vuilbekkerij er een generatie opgroeit die het 

tussenwerpsel al eerder gebruikt heeft voordat ze de letterlijke betekenis leert kennen.  
20 Pisello is een substituut voor pene aangezien het de peulvrucht aanduidt en dus in de vorm aan een 

penis doet denken, maar het is ook een fonologische vervorming van pisciare ‘pissen’. Dit toont het 

orgaan in zijn andere functie, de enige die het heeft voor kinderen. De fonologische kant van deze uitleg 

geldt ook voor het Nederlandse equivalent 'piemel'. Een andere eufemistische vorm in het boek is pirla, 

maar alleen maar in de figuurlijke betekenis van fare la figura del pirla ‘klunzig optreden’ 
21 Het betoog dat ik hier houd is logisch van aard, niet chronologisch. Het zou interessant zijn na te gaan 

of de hier aangenomen stadia overeenkomen met historische stadia.  
22 Drommel is een substituut voor duivel, dus opnieuw de religieuze preoccupatie van de Nederlanders. 
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medelijdende betekenis naar de beledigende betekenis zou bestudeerd kunnen worden 

(en zo nodig geverifiëerd) in het kader van de theorie van Guiraud: het zou een over-

gang zijn van de cons naar de salauds. 

Vervolgens zijn er twee onafhankelijke ontwikkelingen: van negatief woord naar 

vulgair tussenwerpsel en van specifiek voorwerp met negatieve connotaties naar wille-

keurig welk negatief voorwerp. Deze ontwikkelingen staan los van elkaar, want de 

eerste geldt voor cazzo en synoniemen, en is dus louter op de betekenis gebaseerd, de 

tweede geldt uitsluitend voor het lemma cazzo en niet voor de synoniemen, en is, zoals 

we zagen, ook verbonden met de fonologische vorm.  

Als tussenwerpsel verliest cazzo zijn hele semantische inhoud, zodat het verwis-

selbaar wordt met elementen die taboes van diverse herkomst aanduiden, zoals de 

scatologische (Italiaans en Frans merda e Engels shit) en de religieuze (Nederlands 

verdomme). Het historische toeval bepaalt welke elementen de waarde van een 

vloek.krijgen. In het Italiaans zien we vervolgens de syntactische incorporatie van de 

vloek, die overeenkomt met die van bloody en fucking in het Engels. 

De tweede ontwikkeling, van penis naar een willekeurig voorwerp, kan ook in 

twee stadia hebben plaatsgevonden, waarbij eerst een concreet voorwerp ontstaat, en 

daarna een abstract voorwerp, dat beter uitgedrukt kan worden door de term affare 

’zaak’. Ontwikkelingen van het type non vedo un cazzo zijn beter te verklaren met een 

concrete oorsprong, terwijl sono cazzi tuoi eerder uitgaat van een abstract begrip. 

Als we de semantische kant van het gebruik van cazzo samenvatten, kan dat her-

leid worden tot de interactie van drie verschijnselen. Het eerste is reductie van de 

betekenis, het tweede is incorporatie van de negatieve pragmatische connotatie in de 

betekenis van het woord, het derde is het begrip substitutie, dat lexicaal van aard is, 

dat wil zeggen zowel op de semantische als op de fonologische kant betrekking heeft. 

In de nu volgende paragraaf wil ik de etymologieën bespreken die voor cazzo zijn 

voorgesteld. Deze bespreking zal niet tot een resultaat leiden, maar wie er dieper op in 

wil gaan moet er rekening mee houden dat alle syntactische en semantische opmer-

kingen die ik hier gemaakt heb onderdeel moeten uitmaken van de verklaring.  

 

Een etymologisch uitstapje  

In deze paragraaf wil ik de etymologieën bespreken die voor cazzo zijn voorgesteld. 

Het is een discussie die niet tot een resultaat zal leiden. Niet alleen zijn de etymologen 

het niet met elkaar eens, maar hun redeneringen zijn eerder intuïtief dan expliciet en 

wemelen van opmerkingen als 'etymon X is niet overtuigend’ of ‘etymon Y is onaan-

vaardbaar’ (respectievelijk Vidossi in Prati 1939 en Prati 1937). Wie niet opgegroeid is 

in het serail van de specialisten zou graag hypotheses zien die wat meer gemotiveerd 

waren.  

Het erotisch woordenboek van Baggioni e Casalegna (1996) citeert drie voor-

stellen. Het eerste is dat cazzo de mannelijke vorm is van het woord cazza, waarvan we 

twee attestaties hebben voor de betekenis van mannelijk lid, maar dat normaal 

‘pollepel’ betekent. Voor de auteurs moet dit de favoriete etymologie zijn, want ze 

zetten cazzo in de metaforische rubriek van de gebruiksvoorwerpen. Deze etymologie 
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wordt met kracht verdedigd door Angelico Prati (1937 en 1939) en geniet de voorkeur 

van Schweickard (1995), die veel dialectmateriaal citeert, vooral gebaseerd op de 

gegevens van de LEI. Een definitieve beoordeling van dit voorstel moet wachten op de 

publicatie van de aflevering in kwestie (onder het lemma *cattia).  

Het tweede verwijst naar het Griekse akátion, dat de betekenis zou hebben van 

mast van een schip. Maar in werkelijkheid ziet het ernaar uit dat de betekenis eerder het 

schip zelf is (zo in Lewis en Short, met een voorbeeld uit Plinius), dus hier is de 

fantasie van een etymoloog enigszins op hol geslagen. Deze etymologie geniet de 

voorkeur van de DEI van Battisti en Alessio, die hun fantasie projecteren in de 

gedachten van hypothetische zeelieden: ‚Misschien een obscene metafoor afgeleid van 

het Griekse akátion, grote mast van het schip (ákatos), ontstaan in de taal van de 

matrozen, die altijd opgewonden zijn vanwege het gebrek aan vrouwen” (mijn cursivering, 

MGdB). 

Het derde voorstel is dat het een afleiding van oco is, een veronderstelde 

mannelijke vorm van oca ‘gans’, dat ocazzo opgeleverd zou hebben, en met herinter-

pretatie van het lidwoord l’ocazzo  lo cazzo. De naam van een vogel zou semantisch 

gezien best kunnen. Wat mij moeilijker lijkt is de keuze van het pejoratief –azzo, en het 

ontbreken van andere variërende afleidingen van oca met dezelfde betekenis. Het 

grootste probleem is echter dat er gesproken wordt van een Venetiaanse ontwikkeling 

en dat in de Veneto het lidwoord niet lo, maar el is.    

Mijn conclusie kan geen andere zijn dan dat dit drie zwakke voorstellen zijn, en 

dat de hele kwestie opnieuw bekeken zou moeten worden. Een paar opmerkingen die 

nuttig zouden kunnen zijn  voor nader onderzoek zijn: 

1) Het woord lijkt panitaliaans te zijn: het is moeilijk om een dialectwoordenboek te 

openen zonder er een vorm van cazzo in tegen te komen: we vinden het van Piemonte 

en de Trentino tot in Sardinië en Sicilië. In het Italiaanse etymologische onderzoek lijkt 

het woord de grenzen van de laars niet te hebben overschreden. Hetzelfde verschijnsel 

kunnen we ook elders zien: Corominas citeert in zijn artikel dat gewijd is aan carajo 

een vorm cajo, maar hij is van mening dat de link met het Italiaanse cazzo toevallig is. 

Hij geeft geen verklaring voor deze verrassende uitspraak, maar zegt alleen maar 

parece ser paronimia casual (I, 850) ‘het lijkt een toevallige klankovereenkomst te zijn’. 

Aangezien het woord ouder is dan het Koninkrijk Italië is het niet duidelijk waarom 

het daar de grenzen van zou moeten respecteren.  

De DEI van Battisti en Alessio citeert verder een cas gebruikt door Brantôme, en 

al is het niet onwaarschijnlijk dat de Franse memorialist het woord uit het Italiaans 

heeft, toch zou ik graag iets meer willen weten over het sappige taalgebruik van de 

zestiende-eeuwse galants uit Gascogne.  

 2) De etymologie van Prati lijkt me kenmerkend voor een bepaald soort etymon-

vinding dat gebaseerd is op de vormen, waardoor de semantische overwegingen ad 

hoc bedacht lijken te zijn: geconfronteerd met de vorm cazzo/cazza bladeren we het 

Latijnse materiaal door in de hoop een vorm te vinden die fonologisch goed past. Als 

men dan in een glosse de vorm cat(t)ia vindt, onder meer verklaard als lepel, neemt 

men aan dat dat de gezochte vorm is. Daardoor berust het etymon op een regelmatige 
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fonologische ontwikkeling cattia  cazza, terwijl we voor de semantiek slechts enkele 

discutabele opmerkingen hebben: 

a) De vrouwelijke vorm – waarvan we slechts twee attestaties met een sexuele 

betekenis hebben – wordt geprefereerd boven heel veel attestaties van het mannelijke 

cazzo, die ook nog van eerdere datum kunnen zijn.23  

b) Het woord cazza, goed geworteld in de taal, met zijn afleidingen cazzuola ‘troffel’ en 

cazzeruola ‘pan’, betekent nooit iets anders dan een ‘bak met steel’ (die dient om 

metalen te smelten)24 of 'schuimspaan’. Zelfs in de zin van instrument om kanonnen 

mee te laden, dat op het eerste gezicht veelbelovend lijkt, is het een synoniem van 

cucchiaio ‘lepel’. En toch zou dat woord een metafoor voor de penis moeten op-

leveren!25  

c) Mestola ‘soeplepel’ zou een bevredigende metaforische basis zijn, omdat we overal 

synoniemen van mestola vonden die ‘domkop’ betekenen en dus een verborgen 

betekenis ‘penis’ veronderstellen.26 

3) We moeten een onderscheid maken tussen  de echte namen voor de penis, waarvan 

er niet meer dan drie of vier kunnen zijn, en de hele massa schertsende aanduidingen, 

vrucht van het cazzeggiare (geouwehoer) van allerlei mannelijke gemeenschappen, niet 

alleen van matrozen! De echte benamingen zijn vaak erg oud, ook al zijn ze vaak 

verborgen (occultate, om de term van Prati te gebruiken) in de loop van de geschie-

denis. De drie kandidaten voor Italië zijn cazzo, minchia en pinco (die van de bekende 

uitdrukking Pinco Pallino (voor Dinges), die overigens niet voorkomt in de roman 

over Coliandro). Nu heeft minchia een lange geschiedenis (zie de mentula van Catullus 

en Martialis), pinco zou in verband gebracht kunnen worden me het Nederlandse pik, 

wat een voorlatijnse historie waarschijnlijk maakt,27 maar de etymologieën die voor 

cazzo worden voorgesteld stammen uit slechts enkele eeuwen voor de eerste Italiaanse 

attestaties: de glosse catia is van de achtste eeuw na Christus (en zou ook een 

latinisering kunnen zijn van een reeds gevormd woord cazza);28 en het woord oca, dat 

afgeleid is van *avica uit het volkslatijn, kan niet veel ouder zijn, want het heeft zich 

niet meer gediftongeerd tot *uoca.   

                                                 
23 Zoals die veel geciteerde man uit Trentino van 1266, die de bijnaam Mezzo cazzo draagt.  
24 Een informatie die ons verwijst naar de taalgeschiedenis van de metallurgie als verdere bron. 
25 Schweickard (1995:606) noemt als analoge ontwikkeling een Duitse Ruhrlöffel, en verwijst daarbij naar 

de semantische component ‘Stab, Stock’. Het zou nuttig zijn om de exacte vormen te bestuderen van al 

het keukengerei dat aangevoerd wordt als basis voor de metafoor. Een soeplepel is, althans in de 

huidige taal, geen stok.  
26 Prati geeft ons een ander voorbeeld van een verborgen metafoor, met citrullo ‘dwaas’, dat zou veron-

derstellen dat de penis ooit citrullo geheten zou hebben. 
27 Aan de kusten van de Noordzee vinden we het wegvallen van n voor een consonant. De Duitse lezer 

komen ongetwijfeld andere associaties voor de geest (Bedoeld was uiteraard pinkeln). 
28 Cyathos wordt genoemd als verwijderd etymon. Ook dit voorstel is hoofdzakelijk op de vorm 

gebaseerd (ondanks de fonologische problemen die de DEI signaleert), met een semantische ver-

gelijking van nogal algemene aard. Het zou overtuigender zijn als er meer informatie gegeven werd 

over het semantische gedrag van cyathos in de oorspronkelijke taal.  



 357 

4) Van het verband tussen cazzo en cazzotto is maar weinig gebruik gemaakt. Corte-

lazzo en Zolli achten dat verband waarschijnlijk ‚met een semantische overgang die 

niet helemaal duidelijk is‛. Voor mij lijkt dat verband erg duidelijk. Denk maar aan de 

geciteerde opmerking van Guiraud: ‘het meest voor de hand liggende symbolisme van 

zo’n stomp bestaat uit twee beelden van geweld: de opgeheven hand en de penis in 

erectie’, en het verband legt zichzelf. Andere auteurs zijn nog explicieter en hebben het 

over een vrij concrete gelijkenis tussen de gebalde vuist en de penis in erectie.  

5) De mogelijkheid van een deverbale oorsprong is niet bestudeerd: een instrument 

dat penetreert. Plaatselijke vormen van cozzare ‘stoten’ en misschien van schiacciare 

‘verpletteren’ zouden in dit verband bestudeerd kunnen  worden.  

6) Iets wat mij intrigeert is dat de uitdrukking dire cazzo al cazzo bestaat voor ‘vrij-

moedig zeggen hoe de zaken ervoor staan’, en dat we in het Frans hebben appeler un 

chat un chat (zie de verzen van Boileau: Je ne peux rien nommer, si ce n’est pas par son 

nom/ J’appelle un chat un chat et Rolet un fripon, geciteerd door Nyrop 1914, §364), een 

toevallige overeenkomst die laat vermoeden dat het hetzelfde woord betreft en dat dit 

dus panromaans is. Hier helpt Guiraud ons niet verder, want hij verbindt chat met chas 

(Guiraud 1967) en ziet daar eerder het vrouwelijk orgaan in, wat natuurlijk ook meer 

voor de hand ligt.  

Maar als we de theorieën van Guiraud zelf toepassen, die uitgaan van een substi-

tutie op grond van een formele identiteit van de woorden: X = gatto en cazzo en dus 

kan gatto cazzo vertegenwoordigen in iedere mogelijke contekst, dan verplaatst het 

onderzoek zich naar dat X. Het Milanese woordenboek van Cherubini geeft een 

mogelijke oplossing, met de vorm catt zowel voor gatto als voor cazzo, maar natuurlijk 

kan de fonetische identiteit ook elders opgetreden zijn. 

7) Een ander onderzoeksveld betreft de metaforische diernamen. De olothuria  (Ne-

derlands ‘zeekomkommer’) heeft de vorm van een komkommer en heet overal cazzo 

marino:29 een onderzoek naar de nomenclatuur van dit dier zou ons oudere fasen 

kunnen opleveren dan de huidige distributie van de namen.  

Op dezelfde manier worden in veel bronnen kleine mannetjes genoemd die 

cazzotti of pinci pallini heten: ook hier zou de metafoor ons taalkundige feiten kunnen 

opleveren die in de grondbetekenis verborgen blijven.30 

8) De etymologie is dus op een doodlopende weg. Daarom zou het misschien zinnig 

zijn een nieuw voorstel te doen, al was het maar als stimulans voor een hernieuwde 

discussie. Ik bedoel de eigennaam Gaius, met de variant Caius. Het voorstel is niet 

zonder fonologische problemen, aangezien de vorm met de affricaat, die volgens de 

dialectkaart voor de gazza ‘ekster’ van de AIS frequent is in Noord-Italië, eigenlijk 

stemhebbend zou moeten zijn, zoals ook in de naam van die vogel. Maar op zijn minst 

in de Alpengebieden heeft de AIS vormen met een stemloze affricaat.  

                                                 
29 Redi heeft het in een citaat uit de Battaglia onder pinco over mentule marine, die de vissers pinci marini 

noemen: de motivatie gaat dus vooraf aan de verschillende vormen van het woord voor penis. 
30 We zouden dus een onderzoek moeten doen naar de namen van Klein Duimpje in de verschillende 

versies van het sprookje. En waar heeft Dick Laan zijn kabouter Pinkeltje vandaan? 
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Semantisch gezien zou dit een perfecte oplossing zijn. De penis aan te duiden met 

een mannennaam is vrij gebruikelijk en als we dit voorstel zouden kunnen accepteren 

dan zou de Latijnse Gaius een plaats kunnen vinden als broertje van de Engelse Dick 

en Peter. 

Het zwakke punt is de afwezigheid van een Latijnse documentatie. Niedermann 

1906, die de namen Gaius, Titus en Lucius heeft bestudeerd als namen van vogels – 

iets wat de aanhangers van het etymon ocazzo niet onwelgevallig zou moeten zijn! – 

heeft veel voorbeelden van Gaius en Gaia als vogels, van de Vlaamse gaai tot de ekster 

en de specht, maar alleen voor Titus noemt hij ook de sexuele betekenis.  

En zo mondt een historische uitweiding in een onderzoek dat niet historisch is, 

onverwachts uit in een onderzoeksplan voor etymologen. 

 

Andere taboewoorden 

Met behulp van het programma Microconcord heb ik een lijst opgesteld van de 

taboewoorden uit FA. Het zijn de volgende woorden (het getal geeft de frequentie aan, 

waarbij soms de afleidingen meegeteld zijn): 
 

cazzo 108 ( 137 met afleidingen), merda 66, tipo 36, stronzo 33, puttana 22, porco 21, culo 20, 

casino 28, bastardo 17, coglione 16, minchia 16, troia 13, fregare 11. tette 10, sega 9, scopare 8, 

(vaf)fanculo 7, tossico 7, cagare 6, finocchio 5, figa 4, un male caino 4, pula 3 

 

Natuurlijk kan men er over twisten wat precies een taboewoord is: een twijfelgeval is 

bijvoorbeeld tipo, dat mij haast neutraal lijkt: maar in ieder geval is het de meest fre-

quente manier waarop de personages een onbekende aanduiden. Het woord heeft een 

vrouwelijke vorm tipa (5x) en een verkleinwoord tipetto (1x), die ik in de berekening 

meegenomen heb. Zo wordt Nikita de eerste keer gepresenteerd als una tipa strana a 

cui ho già rotto le palle un'altra volta31 ‘een vreemd kind dat ik al eerder lastig gevallen 

heb’, en in een andere passage wordt gezegd dat: 
 

(a Coliandro) passa davanti una Mercedes nera con dentro un tipetto piccolino dall'aria sfigata, 

calvo e con gli occhiali, assieme a tre fighe da copertina che mi guardano come se fossi una 

merda. (FA, p. 8)32 

                                                 
31 Rompere le palle of rompere i coglioni zijn de uiidrukkingen van FA voor wat meestal rompere le scatole a 

una persona genoemd wordt, dat wil zeggen optreden als emmerdeur. Omdat het hier over een vrouw 

gaat spreekt het vanzelf dat de letterlijke betekenis van het woord volkomen verloren is gegaan. 
32 Ook de typologie van de figa (letterlijk ‘kut’) is erg ingewikkeld. Een figa della madonna is een bepaald 

type vrouw: voor filmkenners moet wel duidelijk zijn wat voor type als we lezen Steven Seagal che ... si è 

sposato una figa della madonna ‘Steven Seagal, die < een figa della madonna getrouwd heeft’. De fighe da 

copertina zijn de pin-up-girls die op de voorpagina’s van de tijdschriften staan. In FA vinden we verder 

de afleiding sfiga, als substituut voor sfortuna ’pech’ (de politieagente, die later gedood wordt, bracht 

ongeluk) en in het algemeen is een sfigato iemand die niet veel kansen gehad heeft in het leven, een testa 

di cazzo, dus. Naast de vier gevallen van figa zijn er in de tekst zes voorkomens van sfiga en acht van 

sfigato. Drie daarvan hebben te maken met een auto, die een keer una Panda sfigata  genoemd wordt. In 

penso al celerino. sfigato, che si è fatto ammazzare proprio per un fatto così ‘ik denk aan de ME-er, de stakker, 

die om zo’n zaak het loodje gelegd heeft’ (FA, p. 15), staat sfigato voor poveretto, dat wil zeggen het 

bijvoeglijk naamwoord dat gebruikt wordt voor iemand die dood is.. 
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‘een zwarte Mercedes Coliandro voorbij rijdt, met daarin een heel klein kereltje dat er nogal 

bescheten uitziet, kaal en met een bril, samen met drie pin-up wijven die mij aankijken alsof ik 

een stuk stront was. 

 

In deze passage worden de taboewoorden in serie gezet.  

Ook de tossico ‘verslaafde’ is een twijfelgeval: net als bij travestito (3x) zou je niet 

weten hoe je de bewuste personen anders zou kunnen aanduiden,33 maar in ieder 

geval worden deze woorden als scheldwoorden gebruikt. Bijvoorbeeld in het liedje dat 

de rapper zingt:  
 

Sparo a negri, prostitute, stronzi travestiti  

spacciatori, dipendenti, sporchi pervertiti,  

sparo addosso a chi mi pare, ho la legge dalla mia,  

posso fare quel che voglio: sono della polizia... (FA, p. 91) 

‘Ik schiet op negers, hoeren, rotzakken van travestieten 

drugsdealers, verslaafden, vuile geperverteerden, 

ik schiet wie ik wil overhoop, ik heb de wet aan mijn zijde, 

ik kan doen wat ik wil, ik ben van de politie.’ 

 

Porco wordt als adjectief gebruikt om verschillende scheldwoorden te versterken: porca 

troia (3x), porca vacca (1x), porca puttana (10x), porca merda (1x), uitdrukkingen die laten 

zien hoe de betekenis van troia, vacca, puttana en merda identiek is geworden: het zijn 

scheldwoorden gericht tegen vrouwen die je niet aanstaan. Naast deze combinaties is 

er ook nog porco zio, wat Galli de' Paratesi uitlegt als een vervorming van porco Dio, en 

één geval van porco ..., waarin dus het eigenlijke scheldwoord is weggelaten. In het 

gebruik staan ze allemaal los van de zin waarmee ze gecombineerd worden, maar het 

is niet altijd duidelijk of het tussenwerpsels of scheldwoorden zijn. Zo fungeert in 
 

mentre l'aria attorno a me comincia a frizzare e la poliziotta urla "Prendilo! Prendilo!", cado 

all'indietro, porca troia, rigido, con gli occhi aperti e il sorriso fisso, congelato sulle labbra. {FA, p. 

6) 

‘terwijl de lucht om me heen begint te tintelen en de politieagente schreeuwt: ‘Pak hem! Pak 

hem!’, val ik achterover, smerige teef, met open ogen en een strak glimlachje, bevroren op mijn 

lippen’ 

 
porca troia als uitroep, mar het feit dat hij juist over een politieagente heeft gesproken 

kan invloed gehad hebben op de keuze van de uitdrukking. Nog duidelijker is het 

volgende geval:  
 

Mi blocco, apro la bocca per chiamarla, ma, porca puttana, non mi ricordo più il suo nome (FA, p. 

31). 

‘Ik sta stil, en open mijn mond om haar te roepen, maar vuile hoer, ik weet niet meer hoe ze heet.’ 

 

                                                 
33 Tossico is een afkorting van tossicodipendente 'drugsafhankelijke'; het liedje kiest de andere helft van het 

woord voor de afkorting. 
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want Coliandro, die in een onplezierige situatie is terechtgekomen, kan zich niet meer 

herinneren hoe die vuile hoer heette, die hij later zal herkennen als Nikita. 

Voor mannen zijn de bekendste aanduidingen bastardo en stronzo, terwijl ook 

coglione gebruikt kan worden om een man te beschrijven, bijvoorbeeld als Coliandro 

tijdens zijn werk bij de paspoorten de volgende beschrijving van zichzelf geeft:  
 

sui documenti ce n'è un altro, Won Li Fung, che cazzo ne so, e mi chiedo: primo, perchè diamo il 

passaporto a un cinese? Secondo, chi è quel coglione che ha scritto male il nominativo? Poi 

guardo in fondo al foglio, dove c'è la firma del funzionario, e mi accorgo che quel coglione sono 

io, merda! (FA, p. 14). 

‘op de documenten staat een andere naam, Won Li Fung, weet ik veel, en ik vraag me af: in de 

eerste plaats, waarom geven we een pas aan een Chinees? Ten tweede, wie is die zak die zijn 

persoonsgegevens verkeerd heeft opgeschreven? Dan kijk ik naar onderaan het papier, waar de 

handtekening van de ambtenaar staat, en ik merk dat ik die zak ben, verdorie! 

 

Als het om homo’s gaat is het onvermijdelijke woord finocchio ‘flikker’, een 

mensensoort waar Coliandro kennelijk niet tegen kan:  
 

Giro sul ponte e scendo verso la Fiera, dove ci sono i travestiti e un traffico così intenso che 

sembra Rimini d'estate, ma a me i finocchi fanno schifo e mi basta vederne uno altissimo, con le 

gambe da calciatore e le tette finte che gli scoppiano dentro un bustino fucsia, per cambiare idea 

(FA, p. 9). 

‘Ik draai op de brug en ga verder naar het Jaarbeursplein, waar de travestieten zijn, en zo’n druk 

verkeer dat het net Rimini in de zomer is, maar ik heb een hekel aan flikkers, en ik hoef maar zo’n 

lange te zien, met voetballersbenen en neptieten die uit zijn fuchsiakleurig corset barsten, om van 

idee te veranderen.’ 

 

Het zeer frequente taboewoord merda wordt op heel verschillende manier gebruikt. In 

één enkel geval heeft merda zijn grondbetekenis, als er sprake is van de Uno color merda 

di piccione ‘Uno in de kleur van duivenpoep’, waar Coliandro helaas in moet rijden als 

zijn eigen auto het niet doet. In de meeste gevallen is merda! alleen maar een 

tussenwerpsel (45x), één keer uitgebreid tot Porca merda!, tweemaal gebruikt Colian-

dro deze uitdrukking aarzelend voor zichzelf (mi sento una merda ‘ik voel me als 

stront’; è come se fossi una merda ‘het is net of ik een stuk stront ben’). Fare una figura di 

merda is hetzelfde als a fare una figura del cazzo, en één keer roept Coliandro dreigend: 

sei in arresto, pezzo di merda! ‘je bent gearresteerd, misselijk stuk stront’ (FA, p. 83).34 

Verder dient di merda als negatieve kwalificatie voor alle soorten mensen waar Colian-

dro een grote hekel aan heeft: gente di merda (1x), een tossico di merda (2x) of een punk di 

merda (1x), quel cazzo di francese di merda (1x), die we al eerder zijn tegengekomen, een 

brutto finocchio di merda, twee studenti di merda en zeven maal de gioventù di merda in 

het algemeen. 

                                                 
34 Men zou pezzo di merda kunnen zien als een uitbreiding van het simpele merda, zoals testa di cazzo 

eigenlijk een uitbreiding van cazzo is. Ook al zou men het toegevoegde gedeelte semantische inhoud 

kunnen geven, toch is de belangrijkste functie fonologisch: het scheldwoord komt beter uit de verf. 
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Die punk di merda is dan Nikita, tijdens hun eerste ontmoeting, waarin ze ook een 

stronzetta wordt genoemd; Coliandro wil namelijk een serie scheldwoorden gebruiken, 

maar heeft wat moeite om ze te vinden: 
 

—Ohè, ragazzina!—ruggisco, facendo rombare il motore fuori giri per il resto di via Galliera—

mettiamo in chiaro le cose! Io sono un sovrintendente di polizia, e tu soltanto una stronzetta di 

coso... lì, come si dice... di punk di merda, e se mi rispondi ancora così ti do uno schiaffone che ti 

spiaccico la faccia sul poggiatesta! Chiaro? (FA, p. 33) 

‘Hé meisje! – loei ik, en ik voer de motor op voor de rest van Via Galliera – laat het meteen 

duidelijk zijn! Ik ben een brigadier van politie, en jij alleen maar zo’n snolletje van dinges< ja, 

hoe zeg je dat< zo’n strontpunk, en als je me nog eens zo’n antwoord geeft, dan geef ik je een 

oplawaai dat ik je gezicht tegen de hoofdsteun te pletter sla! Is dat duidelijk?’ 

 

Meestal zijn de stronzi antipatiek. En ze halen stronzate uit, wat iets anders is dan 

cazzate: die laatste worden gedaan uit naïeviteit, uit onervarenheid of uit onhandig-

heid (de cons van Guiraud), de stronzate zijn gemeen (en dus gaat het om de salauds 

van Guiraud).  

Lichaamsdelen worden veel genoemd in deze vuilbekkerij. Onder de meest 

frequente termen vinden we dan ook tette ‘tieten’ e culo ‘kont’. Als Coliandro een 

vrouw ziet kijkt hij naar haar tieten, ook als ze "weinig tieten heeft" zoals Nikita. Maar 

culo is een woord dat in verschillende combinaties voorkomt, vaak lijkt het alleen maar 

een variant van corpo35 ‘lichaam’ te zijn, of zelfs van het wederkerend voornaam-

woord.36 Bijvoorbeeld in S'appoggia col culo alla mia scrivania, toglie il culo dallo sgabello, 

alzando il culo dalla sedia, staccare il culo dalla portiera, togli il culo dalla macchina!  (Hij 

leunt zijn kont tegen mijn bureau, hij tilt zijn kont op van het krukje, zijn kont 

optillend van de stoel, zijn kont losmaken van het portier, haal je kont weg van de 

auto). Alzare il culo ‘zijn kont optillen’ staat gelijk met alzarsi ‘opstaan’.  Misschien 

hebben we dezelfde substitutie in ti c'infilo un fusto di birra, su per il culo, ‘ik smijt je een 

vat bier tegen je kont’, waarbij de anatomie niet letterlijk opgevat moet worden. Verge-

lijk ook: 
 

è meglio che ti levi dai coglioni subito, se no t'infiliamo quella birra su per il culo, con tutto il 

boccale (FA, p. 61). 

‘het is beter dat je je meteen uit de kloten maakt, anders smijten we dat bier over je kont, met glas 

en al’. 

 

Deze vriendelijke woorden, uitgesproken door een exemplaar van die gioventù di 

merda ‘strontjongelui’, laten ook zien hoe coglioni het substituut is van piedi. 

In andere gevallen gaat het echt om de kont, zoals in rompere il culo a qualcuno 

‘iemand op zijn kont timmeren’, prendere a calci nel culo ‘iemand in zijn kont trappen’, 

cacciar fuori dal suo ufficio a calci in culo ‘iemand zijn bureau uitzetten met een trap in 

zijn kont’ en in het vrouwelijke: Devo farmi toccare il culo da un carabiniere, porca vacca!’ 

                                                 
35 Ook hier wordt de substitutieregel nageleefd waarbij de beginklank gelijk blijft.. 
36 Net als 'son corps' in het Oudfrans. 
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Ik moet maar goedvinden dat een carabiniere me in mijn kont knijpt, godverdomme’.  

Zelfs een auto heeft een kont:  
 

l'auto si allontan[a] ondeggiando sulle ruote, mostrandomi il culo arrugginito con una decalco-

mania di Bob Marley appiccicata sopra (FA, p.8). 

‘de auto rijdt weg, soepel deinend op zijn wielen, en laat me zijn roestige kont zien met een vignet 

van Bob Marley erop geplakt.’ 

 

Van daar komen we tot de idiomatische uitdrukkingen: prendere qualcuno per il culo 

(2x), letterlijk ‘iemand bij de kont pakken’, in de zin van ‘hem voor de gek houden’. 

Auto’s zijn alles voor Coliandro, want zonder auto kan hij fare il culo a nessuno (p.13), 

vrij vertaald ‘tegen niemand zijn middenvinger opsteken’. Wat hij met de mensen wil 

doen is wel duidelijk: tegen ze te keer gaan, zoals zijn hoofdcommissaris, die hem 

incula ‘uitkaffert’. 

In de auto komen, zoals bekend, de ergste instincten naar boven: 

 
Il camion ci sorpassa, con l'autista in canottiera che si attacca al clacson, incazzatissimo, e ci 

manda a fare in culo col medio alzato. (FA, p. 79) 

‘De vrachtauto rijdt ons voorbij, met de chauffeur in zijn hemd, die zich vastklemt aan zijn 

klaxon, bijzonder pissig, en ons met opgeheven middelvinger naar de verdommenis wenst. 

corro alla macchina e parto rombando, mentre il dottore marocchino agita il pugno in mezzo alla 

strada, e mi manda a fare in culo prima in arabo, poi in francese e in italiano (FA, p. 11). 

'ik ren naar de auto en vertrek met een dreunend geluid, terwijl de Marokkaanse dokter midden 

op de weg met zijn vuist zwaait, en me naar de verdommenis wenst, eerst in het Arabisch, dan in 

het Frans en in het Italiaans’. 

 

In het eerste geval betreft het het vulgaire gebaar dat je richt tegen degenen die minder 

hard rijden dan jezelf, terwijl in het tweede geval de Marokkaan, die gefrustreerd is 

door de politie, niet alleen datzelfde gebaar maakt, maar dat ook nog gepaard doet 

gaan met een serie sodemieters in alle talen die hij kent.. 

Cagare ‘kakken’ wordt alleen in figuurlijke zin gebruikt: si manda a cagare una 

persona ‘je stuurt iemand te kakken’, dat wil zeggen je stuurt hem weg, of non si caga 

una persona, dat wil zeggen je luistert niet naar hem of accepteert niet wat hij wil.  

Het woord sega wordt gebruikt voor het masturberen, maar una sega komt ook 

overeen met un cazzo in de zin van niente ‘niets’ of per niente ‘helemaal niet’: in non ci ho 

ancora capito una sega ‘ik heb er nog geen zak van begrepen’, en in allora ciao - Ciao una 

sega, mormoro tra le dita, non mi hai ancora detto niente. ‘Nou dag dan – Aan je reet, 

mompelt hij tussen zijn vingers door, je hebt me nog niks gezegd’.  

Fregare krijgt de betekenis van rubare ’jatten’ in ti sta fregando la radio ‘hij jat je 

radio!’, maar meestal is het een substituut voor importare ‘kunnen schelen’, en dus 

hebben we uitdrukkingen als Non me ne frega un cazzo voor Non me ne importa niente 

’het kan me geen reet schelen’, waarin we de dubbele substitutie vinden van frega voor 

importa en un cazzo voor niente. 

Ook coglione is een onaardige toevoeging: de hoofdcommissaris zegt tegen 

Coliandro nadat deze laatste zich helaas gekwalificeerd heeft om in Bologna te blijven: 
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Confermo, Coliandro, lei è un coglione ‘Nogmaals, Coliandro, u bent een zak’, omdat hij 

hem liever naar L’Aquila had laten overplaatsen. En daarom wordt Coliandro kwaad 

als Nikita zijn naam verkeerd uitspreekt, en kwansuis verwijst naar een taboewoord: 
 

Ragiona, Coliandro...— dice il mio nome con il gl in mezzo, come coglione, e la cosa mi fa 

incazzare come una bestia (FA, p. 57). 

Denk eens na, Coliandro< – en ze spreekt mijn naam uit met een gl in het midden, zoals in 

coglione, en daar word ik beestachtig pissig over.’ 

 

En tot slot zijn er twee taboewoorden om een heftig adjectief uit te drukken, beide 

geassociëerd met pijn: een male puttano of een male caino (alle palle che mi fa venire voglia 

di vomitare) ‘een verrekte pijn in mijn kloten die maakt dat ik haast moet kotsen’, FA, p. 

16. Dit caino is een bijvoeglijk naamwoord, maar het is afkomstig van een negatief 

personage uit de Bijbel,37 en heeft daardoor de algemene betekenis van ‘gemeen, 

wreed’. 

 

Conclusie 

In dit hoofdstuk wilde ik de Italiaanse taboewoorden analyseren naar aanleiding van 

één enkele tekst. Dit is dus een andere aanpak dan meestal gebruikt wordt op het 

terrein van de sexualiteit: zo uitgebreid mogelijke verzamelingen aanleggen en die in 

te delen volgens de dominerende metaforen. Die aanpak vinden we in het erotisch 

woordenboek van Baggione e Casalegno, waarin tien metaforische bronnen voor-

komen om de penis te benoemen.38 We vinden die ook in het proefschrift van Radtke, 

die een inventaris van 381 termen opgesteld heeft om het mannelijk lid aan te duiden, 

allemaal met de bijbehorende documentatie.39 Dit onderzoek is onomasiologisch (uit-

gaande van de begrippen) en is geneigd de creativiteit voorop te stellen, en ook de 

metaforische activiteit in het algemeen. 

Mijn onderzoek heeft een ander doel: het is erop gericht om de meest frequente 

termen van nu te vinden, gebaseerd op een documentatie via teksten, en de nadruk 

leggend op de semasiologische aspecten (de verschillende gebruiksmogelijheden van 

de afzonderlijke lexemen). Als bron heb ik een roman gebruikt, die rijk bleek te zijn 

aan taboewoorden, ook al wordt er maar een een minimaal aantal afzonderlijke 

lexemen gebruikt. Het onderzoek had ook een contrastief karakter, waarbij naar de 

equivalenten in het Nederlands gezocht werd.  

Ik zie twee mogelijke voortzettingen van dit onderzoek.  Ten eerste de resultaten 

van dit onderzoek bevestigen met andere bronnen. Als we andere teksten nemen, 

vinden we dan dezelfde lexemen en zijn dan dezelfde gebruiksmogelijkheden van 

                                                 
37 Il massimo della malvagità ‘het hoogtepunt van slechtigheid’, zoals Beccaria (1999, 164), zegt in een 

paragraaf waarin hij veel vormen in verschillende dialecten noemt waar dit personage een rol speelt. 
38 Het betreft hier voorwerpen, plaatsen, onderdelen van gebouwen, dieren, planten, delen van het 

menselijk lichaam, personificaties, abstracte termen en andere woorden. 
39 De documentatie voor dit soort onderzoek is theoretisch gebaseerd op de drie beschikbare methoden: 

introspectie (van de taalkundige of van andere informanten), sociolinguistische enquêtes met 

vragenlijsten en documentatie in mondelinge of geschreven teksten. 
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toepassing? Een dergelijk onderzoek zou ook een sociolinguistische achtergrond 

kunnen hebben: veranderen de resultaten naar gelang van de sociale omstandigheden 

van de sprekers? Uiteraard zou het onderzoek uitgebreid kunnen worden met 

mondeling taalmateriaal of met sexbladen voor mannen of vrouwen.  

Een ander soort onderzoek betreft de contrastieve aspecten. Alleen al het feit dat 

het theoretisch kader betrekking had op het Frans liet allerlei verschillen zien, 

waarvan een deel hier ook ter sprake is gekomen. De overheersende positie van foutre 

in het Frans is een duidelijk verschil, terwijl ook het precieze onderscheid tussen de 

drie soorten negatieve personen nader uitgezocht zou kunnen worden. Van Italiaanse 

zijde zou het interessant kunnen zijn het veld van de hoorndragers te bestuderen, 

eventueel met Siciliaanse bronnen. Maar ook een vergelijking met andere Romaanse 

talen zou interessant kunnen zijn. Een klein puntje dat mij geïntrigeerd heeft: tijdens 

een verblijf in Spanje heb ik geleerd dat de café carajito zijn naam dankt aan de carajo, 

wat de Spaanse naam is voor de penis.40 Maar noch het Spaanse woordenboek van 

Larousse noch het woordenboek van María Moliner geeft dit woord. Uit preutsheid? 

En het etymologische woordenboek van Corominas waar ik in had willen opzoeken of 

carajo etymologisch verwant is met cazzo geeft dat woord niet eens. Terwijl het 

duidelijk is dat het in Spanje niet ontbreekt aan fonologische vervormingen. Caramba! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
40 Radtke 1980 vermeldt het terloops (noot 160 op blz. 278) in een overzicht van de ontleningen van 

seksuele termen uit de Romaanse talen naar het Duits. 
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SAMENVATTING 
 

Het internationalisme barak wordt in verband gebracht met de Tachtigjarige Oorlog en daardoor een 

eeuw geretrodateerd. Uitgaande van de kenmerken van het begrip (tijdelijke) woning wordt de se-

mantische ontwikkeling van het woord besproken. Tevens wordt de geografische verspreiding van 

deze betekenissen uiteengezet.  

 

RIASSUNTO 
 

L’internazionalismo baracca si mette in relazione con la Guerra d’indipendenza dei Paesi Bassi e così la 

parola viene retrodatata di un secolo. Partendo dai tratti inerenti al concetto di abitazione (tem-

poranea) si discute lo sviluppo semantico della parola. Inoltre si menziona la distribuzione geografica 

dei sensi. 

 

SUMMARY 
 

The internationalism barrack(s) is related to the Dutch War of Independence and thus the first attes-

tation of the word can be anticipated by a century. Starting from the features of the concept of (tem-

porary) dwelling the semantic development of the word is discussed. Moreover the geographic 

distribution of the senses of the word will be treated. 
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14. DE HELE BARAK  

 

 

 

Barak als internationalisme 

Het onderhavige onderzoek betreft een internationalisme, dat wil zeggen een woord 

dat ontstaat in een vernieuwend centrum en zich vandaar ook buiten de grenzen van 

de oorspronkelijke taalgemeenschap verspreidt. Met deze definitie wordt het accent 

gelegd op het proces van creatie en verspreiding van het woord, volgens een dyna-

mische zienswijze, terwijl men zich traditioneel baseert op attestaties in woorden-

boeken van de verschillende talen. Deze laatste aanpak is nogal statisch, omdat hij 

zich concentreert op al of niet gefossiliseerde resultaten van deze processen en bo-

vendien het pseudo-probleem invoert hoeveel talen noodzakelijk geacht worden 

voordat het etiket internationalisme van toepassing is. 

Een internationalisme veronderstelt een internationale taalgemeenschap, een 

speciale sector waar deze gemeenschap zich mee bezig houdt en een vernieuwende 

omgeving die nieuwe woorden vereist voor nieuwe begrippen. In het geval van het 

woord baracca (barak), het onderwerp van dit onderzoek, wordt aan deze drie voor-

waarden voldaan; het ontstaat in een militaire contekst na het begin van de Tachtig-

jarige Oorlog in de Nederlanden; de legers, bestaande uit huurlingen, waren bij uit-

stek internationaal, en de ontwikkeling van steeds grotere legers, die vooral gebruikt 

werden bij de belegering van versterkte steden, vereiste een nieuwe logistiek en een 

nieuwe discipline. 

 

Dateringsproblemen 

De datum waarop baracca is ontstaan is in de etymologische woordenboeken niet te 

vinden. Deze baseren zich op litteraire attestaties en zijn op zijn hoogst voor de eigen 

taal bijgewerkt. Voor de internationale carrière van de woorden berusten ze  op veel-

gelezen woordenboeken, die niet altijd recent zijn en daardoor veel verouderde in-

formatie bevatten. Ik noem slechts twee voorbeelden. Het Italiaanse etymologische 

woordenboek van Cortelazzo & Zolli geeft als eerste attestatie van het woord een 

tekst van Lippi, vagelijk gedateerd in de tweede helft van de 17e eeuw, en daardoor  

ongeveer een eeuw achter.1 Ook de eerste attestatie in een recente monografie over 

het Nederlands heeft het over 1673.2 Een vaktaalonderzoek naar het militaire vocabu-
                                                 

 Artikel verschenen in Iørn Korzen (red.). Lingua, cultura e intercultura: l’italiano e le altre lingue, Atti 

del VIII Convegno SILFI (Società Internazionale di Linguistica e Filologia Italiana), Copenaghen, 22-26 

giugno 2004. Kopenhagen: Samfundslitteratur Press, 2005, 389-397. Nederlandse vertaling van februa-

ri 2007. Het onderwerp was ingegeven door mijn studie over de woningterminologie (hoofdstuk 15 

van mijn Woordstudies II), waaruit bleek dat baracca in het Italiaans het algemene woord voor 

‘negatieve’ behuizing is. De kenmerken waarmee woningen volgens dat artikel kunnen worden 

vergeleken functioneren hier als algemene achtergrond voor de discussie.  
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laire brengt het er beter af: Piero Del Negro (1997) heeft een attestatie gevonden in 

een militair lexicon uit 1628.  

Maar ook die datum is te laat: barak was al een technische term onder de Aarts-

hertogen in Vlaanderen rond 1600, en hun leger zat vol Italianen. Het is ondenkbaar 

dat hun generaal Spinola deze term niet gebruikt zou hebben. Misschien komt 1628 

wel overeen met de overgang van de militaire naar de algemene taal als de oorlog in 

Noord-Italië komt, zoals de lezers van de Promessi Sposi van Manzoni en van het Isola 

del giorno prima van Umberto Eco weten. 

Het tweede voorbeeld: in de Nederlandse etymologische woordenboeken  

wordt gesproken over een Italiaanse herkomst en een Franse tussenfase voordat het 

woord in Spanje komt.3 Alleen al om klankredenen kan dat niet waar zijn; de 

dubbele rr van het Spaans moet oorspronkelijk zijn; de dubbele cc van het Italiaans 

laat zich prima verklaren vanuit een Nederlands barak dat uitgaat op een occlusief.  

 

Het woord en de zaak 

De oude school van Wörter und Sachen heeft ons geleerd dat we moeten letten op de 

materiële geschiedenis van de aangeduide zaken. We moeten dan ook bij een his-

toricus en niet bij een taalkundige te rade gaan om de geschiedenis van baracca te 

leren kennen. Dat is Geoffrey Parker, die in zijn boek The Spanish Road, gewijd aan de 

logistiek van de oorlog van de Spanjaarden in de Nederlanden, de ontwikkeling van 

de barakken heeft bestudeerd. Ik citeer de cruciale passage (Parker 1972, 134): 
 

Ook nadat de soldaten bewapend, gevoed en gekleed waren, moest er nog onderdak voor hen 

worden gezocht. Tijdens het oorlogsseizoen was dat niet echt een probleem. Het normale 

geïmproviseerde onderdak voor de soldaten uit de premoderne tijd was een ‘barrack’ of ‘hut’, 

meestal uit materiaal dat uit de verlaten huizen geplunderd was, eerder dan van maagdelijk 

hout. Na het beleg van Haarlem in de winter van 1572-1573 verklaarde een getuige namelijk dat 

‘de soldaten onder de grote vorst te lijden hadden en zich wel drie of vier mijl van hun kamp 

verwijderden om brandhout en bomen te zoeken voor een schuilplaats, waarbij ze de huizen 

verwoestten en ‘barracas’ maakten. *<+ Zo’n schuilplaats kon je gemakkelijk opbouwen en 

even gemakkelijk weer afbreken; als de soldaten verder marcheerden werden hun hutten 

verbrand (vertaling MGdB).  

 

                                                                                                                                                         
1 DELI, p. 178. De vermelding ‘L. Lippi, voor 1665’ volgt op een algemene, niet-militaire definitie: 

‘constructie van hout of metaal om voorlopig onderdak te verlenen aan personen, dieren, materialen 

of gereedschappen'. Deze definitie is in het Italiaans van de 17e eeuw anachronistisch.  
2 Van der Sijs (2002: 883): ‘barak eenvoudig gebouw, 1673’. 
3 Aldus nog in Franck & Van Wijk (1912). onder barak. Het hele verhaal bevindt zich in het WNT in het 

artikel over barak, met een verwijzing naar Hatzfeld-Darmesteter en naar Dozy, die een Berberse 

oorsprong vermoedt. Het nieuwe etymologische woordenboek van het Nederlands (Philippa et al., 

2003) corrigeert deze informatie op grond van een ongepubliceerde eerdere Nederlandse versie van 

dit artikel: ‘Spaanse oorsprong, eerste attestatie 1609’ (dat wil zeggen de datum waarop de eerste 

stenen barak in een document wordt geciteerd).  
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De geciteerde passage komt uit een getuigenverklaring van Alonso de Alameda voor 

het ‘Tribunal de las Quentas de Flandes’ op 11 juni 1582. Maar deze schriftelijke 

getuigenis attesteert tegelijk een mondelinge uit 1573 en bewijst dat in dat jaar op 

Hollandse bodem het woord ‘barraca’ in militaire zin gebruikt werd voor een 

onderkomen waarin de soldaten schuilden tegen de kou. De term had nog geen 

technische betekenis: we kunnen ons gemakkelijk voorstellen hoe deze arme 

soldaten hutten bouwden zoals altijd alle jochies ter wereld gedaan hebben. Maar 

toch zien we hier al een associatie tussen het woord barraca en een bouwsel van 

planken om zich tegen de kou te beschutten. Om geen gevaar te lopen soldaten kwijt 

te raken door desertie, moesten de commandanten zorgen voor onderdak, of, zoals 

Parker in het vervolg van zijn verhaal zegt, onderdak werd een serieus logistiek pro-

bleem. Er kwamen steeds meer soldaten en het feit dat ze planken stalen uit de 

verlaten huizen was niet bevorderlijk om de sympathie van de bevolking te winnen.  

Het cruciale moment in deze ontwikkeling breekt aan wanneer het militaire en 

het civiele bewind in dezelfde handen komen, dat wil zeggen in 1598, als na de dood 

van Philips II aartshertog Albert tot soeverein vorst van de Zuidelijke Nederlanden 

wordt benoemd. Zijn probleem was zijn soldaten onderdak te verschaffen zonder 

zijn onderdanen overlast te berokkenen en daardoor werd het bouwen van barakken 

een zaak van de overheid. Dit proces kunnen we volgen in de gemeentelijke docu-

menten van de voornaamste steden uit Vlaanderen en Brabant. Er kwam een stan-

daardregeling voor de bouw: iedere barak had twee bedden waarin vier soldaten of 

twee gezinnen konden overnachten. Naast deze normale barakken waren er ook 

dubbele barakken, met vier bedden voor acht personen. Deze barakken werden ook 

binnen de stadsmuren neergezet, en vanaf 1609 werd in ‚Bolduc‛ (Bois-le-Duc,  

oftewel ‘s-Hertogenbosch)  voor het eerst steen gebruikt.  

Gedurende de hele 17e eeuw was de vierpersoonsbarak de eenheid van onder-

dak, maar vaak werden deze barakken verenigd in grotere gebouwen, later ook ka-

zernes genaamd. Het schijnt dat het gebruik van het woord caserne voor deze 

gebouwen pas dateert van Vauban, de militaire architect van Lodewijk XIV; eerst 

werd waarschijnlijk het woord ‘barakken’ in het meervoud gebruikt.4 De Engelsen, 

die onder Lodewijk XIV niet langer bondgenoten van de Fransen waren, hebben het 

nieuwe woord niet overgenomen, wat verklaart dat in het Engels ook nu nog 

‘barracks’ voor kazerne wordt gebruikt.  

 

Taalkundige overwegingen 

Op dit punt aangekomen zou ik graag enkele taalkundige conclusies willen trekken. 

De internationale carrière van het woord baracca begint met een specialisatie van het 

begrip ‘voorlopig onderkomen’; verder wordt het kenmerk (voor soldaten) inge-

voerd, en het kenmerk (voorlopig) geneutraliseerd. Ook het kenmerk (materiaal) 
                                                 
4 In het WNT vinden we een aantekening uit de 18e eeuw dat de ‘barakken baraquen’ ook ‘casernen’ 

genoemd worden en waarin de oude betekenis van ‘hut’ verouderd blijkt  te zijn.  
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verandert; van (licht materiaal) naar (van steen), terwijl de afmetingen gestandaar-

diseerd worden. Vier kenmerken die behoren bij het begrip ‘woning’ zijn dus in 

beweging bij het ontstaan van een nieuw begrip. Het woord verspreidt zich alleen 

samen met dit nieuwe begrip; voor de oude betekenis van ‘hut’ hadden alle talen al 

bestaande woorden.5 De oorsprong van het woord is dus de taal van de dominerende 

militaire macht van die tijd.  

Ruim een halve eeuw later ontstaat een nieuw concurrerend begrip, waarin de 

kenmerken (permanent) en (van steen) al vast liggen en er een kenmerk (complex 

van kleinere eenheden) wordt ingevoerd: een kazerne verhoudt zich tot een barak 

zoals later de woonkazerne tot de afzonderlijke woning. Het nieuwe woord, dat 

overigens zelf in het begin ook ‘plaats voor vier soldaten’ betekend moet hebben (zie 

de etymologie quaterna, die zich heeft ontwikkeld via het Provençaals, waar een 

intervocalische /t/ verandert in /z/), wordt geassocieerd met de nieuwe dominerende 

macht, Frankrijk, en dringt overal door waar die macht zich doet gelden. Baracca 

trekt zich in deze betekenis terug naar de periferie, namelijk Engeland en Oost-

Europa.  

 

Nieuwe semantische ontwikkelingen 

Naast deze specialisatie zien we verschillende nieuwe ontwikkelingen, die ik hier 

slechts in grote lijnen kan vermelden. Voor details is nader onderzoek vereist.  

Een heel algemene ontwikkeling is de ziekenbarak. Deze kan op twee manieren 

zijn ontstaan. Allereerst om betere omstandigheden te creëren voor de gewonden: 

deze ontwikkeling kunnen we associeren met Florence Nightingale en de Krim-

oorlog. In het WNT vind ik de notitie ‘barakkenstelsel, volgens hetwelk de gewonde 

soldaten te velde in barakken werden verpleegd’. Het andere motief was het isoleren 

van lijders aan besmettelijke ziekten. In het Nederlands vinden we de samenstelling 

cholerabarak. Ook deze betekenis is afkomstig uit de 19e eeuw: Giovanni Verga heeft 

een verhaal Quelli del colèra (die van de cholera) uit een bundel van 1887, waarin we 

de baracca tegenkomen, en Manzoni heeft het in de Promessi Sposi over barakken voor 

de pestlijders. Als historische term moet dit een anachronisme zijn, maar in ieder 

geval is dit een bewijs voor het bestaan van deze betekenis in 1840.  

Een andere semantische ontwikkeling vinden we onder het zwerversvolk: 

marktkramers en acteurs. Ik neem aan dat dit een specialisatie is van de militaire be-

tekenis, omdat al dat volk zich in de tros van het leger ophield, maar de precieze 

details moeten nog onderzocht worden. In ieder geval gaan we van een stabiel gar-

nizoen naar een leger in beweging, met houten gebouwtjes die gemakkelijk weer af 

te breken zijn. Semantisch gezien overschrijden we hier de grens van het kenmerk 

(vast/mobiel). Ook hier kunnen logistische problemen de doorslag hebben gegeven.  
                                                 
5 In het Nederlands heeft ‘Spaanse hut’ ook een militaire betekenis, zoals blijkt uit het gebruik van die 

uitdrukking in Valerius’ lied ‘Merck toch hoe sterck <’ op het beleg van Bergen op Zoom. 
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Mijn aanvankelijke hypothese was dat we in de 17e eeuw al acteurs zouden 

tegenkomen die rondtrokken met barakken, maar de voor de hand liggende bron, Le 

roman comique van Scarron (1652), bleek een negatief resultaat op te leveren. Niet 

alleen ontbreekt het woord baraque in dat werk, zoals ik heb kunnen constateren met 

behulp van een concordans,6 maar de roman geeft zelf de reden hiervan aan: de 

komedianten werden ondergebracht in herbergen. Misschien moeten we daarom niet 

denken aan het onderkomen van de acteurs, maar aan de constructies die ze gebruik-

ten om hun stukken op te voeren. Een echo hiervan vinden we nog in de Baraccone 

(kermistent) van Mangiafuoco in Pinocchio (1881); trouwens in de hele 19e eeuw 

vinden we in deze betekenis zowel voorbeelden van baracca als van de vergrotende 

afleiding baraccone. 

De betekenis ‘marktkraam’ is sporadisch te vinden in Italiaanse dialecten. De 

Corriere della Sera van 27 december 1996 heeft het over een plein dat op dat moment 

(Kersttijd) bezet is door baracche, en legt uit ‘zoals de typische Kerstkraampjes 

genoemd worden, met snoep, speelgoed en figuurtjes voor de kerststal'. Plaats van 

handeling: Napels. 

De laatste twee ontwikkelingen betreffen andere semantische kenmerken. In het 

eerste geval verandert het kenmerk (bestemming), zoals we eigenlijk al in het geval 

van de kraampjes zagen: niet langer een woning, maar een magazijn, depot, schuur 

of loods. Deze ontwikkeling is typisch voor Frankrijk en voor de gebieden die taal-

kundig het meest door Frankrijk beïnvloed zijn. Ik ben het tegengekomen in het 

Roemeens, als typisch Frans leenwoord, en ook in België. In het WNT vinden we de 

opmerking dat deze betekenis ophoudt bij de Nederlandse grens. Deze opmerking 

levert ons een datering op: na 1830, als België zich van Nederland afscheidt. Ook in 

Italië heb ik trouwens deze betekenis gevonden in een combinatie ‘baracca per un 

cantiere edile’ (barak voor een bouwsteiger). 

In het laatste geval gaat het om het kenmerk (materiaal), dat een pejoratieve 

betekenis krijgt. Een barak wordt een slecht gebouwd huis. Dat is een typisch Ita-

liaanse ontwikkeling, waar, zoals ik vermeld heb in De Boer 2001, baracca het 

algemene woord is geworden voor een ‘slecht huis’. Deze betekenis is aanwezig in 

de 19e eeuw, zoals we zien in de uitdrukking mandar avanti la baracca. De metafoor 

doet me denken aan een soortgelijke uidrukking in het Nederlands ‘de tent runnen’ 

waarin  geen sprake is van een barak, maar van een tent. Zowel tent als barak zijn 

dysfemismen voor ‘bedrijf’ en tonen daardoor aan dat het woord een negatieve 

betekenis heeft. De algemene betekenis van ‘krot’ wordt erg productief in de 20e 

eeuw: niet voor niets wordt als Italiaans equivalent van de Franse bidonville of de 

Braziliaanse favela het woord baraccopoli gebruikt.  

 
                                                 
6 Gevonden in de Bibliothèque Nationale, maar helaas heb ik de titel van de concordans niet 

genoteerd. 
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Internationalismen en hun ecologische contekst 

Zoals we hebben gezien  waaiert een internationalisme uit vanuit een centrum om 

vervolgens een groot deel van de wereld te veroveren en zich met wisselend succes 

te nestelen in verschillende semantische categorieën. In de loop van dit proces 

worden vorm en betekenis aangepast met gebruikmaking van meer of minder 

gunstige omstandigheden.  

Dit proces heeft een opmerkelijke analogie in de biologie: we kunnen een 

woord zien als een biologische soort, die zich over de wereld verspreidt en zich dan 

met meer of minder succes nestelt in verschillende ecologische nissen. 

Als deze parallel meer is dan een boeiende metafoor dan heeft hij interessante 

gevolgen, want het verspreiden van soorten is een goed bestudeerde discipline, met 

hoog ontwikkelde theoretische discussies en gesofisticeerde modellen. Misschien 

kunnen we als taalkundigen nog wat leren van deze zusterwetenschap. 

Een nog niet opgehelder punt is hoe dit beestje eigenlijk in Haarlem terecht-

gekomen is. De etymologie van het Spaanse barraca is veel besproken maar nog aller-

minst opgelost. Er zijn zeer gevarieerde voorstellen, wat misschien te wijten is aan de 

enigszins curieuze gewoonte van etymologen – althans voor wie er van buiten naar 

kijkt – om op zoek te gaan naar vage formele analogieën met nog veel vagere seman-

tische equivalenties. Het laatste redmiddel is altijd een preromaanse oorsprong.  

In het algemeen ben ik nogal sceptisch tegenover ieder voorstel dat niet 

voorzien is van precieze regels van fonologische correspondentie en van plausibele 

semantische regels, dat wil zeggen regels die ook in andere conteksten opereren.  

Het eerste punt heb ik al geïllustreerd bij het behandelen van de relatie tussen 

het Spaanse barraca en het Italiaanse baracca.  Voor het tweede punt heb ik gebruik 

gemaakt van een bundel semantische kenmerken die horen bij woorden die wo-

ningen aanduiden: ik ben er hier niet nader op ingegaan, maar heb er uitvoerig over 

gesproken in De Boer 2001. Hoe dan ook: de etymoloog die uitgaat van barra als 

‘leemachtige substantie in de rivier’7 heeft meer uit te leggen dan degene die een 

verband legt met barricaden. 

 

Suggesties voor toekomstig onderzoek 

Voor verder onderzoek lijkt het me nuttig te wijzen op twee intuïties van de Ita-

liaanse linguist Mario Alinei. De eerste is het principe van de semantische dichtheid 

(Alinei 1984), volgens hetwelk leenwoorden meestal een selectie maken uit de 

betekenissen van het woord en alleen de uitgekozen betekenis op hun reis mee-

nemen. De oorsprong van een woord is dan die plaats waar we de meeste bete-

kenissen kunnen vinden. Het principe moet in dit geval niet toegepast worden op de 

huidige situatie, waarin Italië de meeste betekenissen heeft, want het ligt voor de 

hand dat deze allemaal voortkomen uit de militaire betekenis van het Spaanse leger. 
                                                 
7 Let wel dat het Spaanse woord voor deze substantie het mannelijke barro is. 
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Maar als we het toepassen op de situatie van de 17e eeuw, zien we dat de enige 

betekenis die we nog niet zijn tegengekomen in Zuid-Catalonië voorkomt. Alleen 

daar, in de huertas van Valencia en Murcia, bestaan barracas die geen eenvoudige hut 

zijn, maar eerder landelijke villas’s, of om het woordenboek van María Moliner te 

citeren: ‘Vivienda rústica propia de las huertas de Valencia e Murcia, con el techo de 

cañas, con dos vertientes muy inclinadas.8 [Een landelijke woning die karakteristiek 

is voor de landgoederen van Valencia en Murcia, met rieten dak en twee zeer schuine 

daken].9 

De andere intuïtie betreft de motivatie van de woorden (zie Alinei 1996). Voor 

de diachrone linguist bestaan er geen niet-gemotiveerde woorden, alleen maar 

woorden waarvan we bij gebrek aan informatie de motivatie nog niet hebben kunnen 

achterhalen. Morfologisch gezien lijkt het woord een afleiding te zijn. Barraca zou je 

moeten interpreteren als [[barra]+aca]. In een juiste methodologie zouden we dus 

moeten nagaan in welke gedeelten van het Romaanse taalgebied de uitgang –aca 

bestaat, of diachronisch gezegd, waar de Latijnse uitgang –acea gereduceerd wordt 

tot –aca. En dan moeten we het geheel van betekenissen van barra in dat gebied 

bestuderen, Als we het artikel barraca nalezen in het Dicionário Crítico Etimológico van 

Corominas, ziet het ernaar uit dat de etymoloog iets dergelijks heeft trachten te doen; 

alleen weet hij geen keus te maken en stelt hij deze onderzoekswijze naast een wild 

voorstel waarin een Sumerisch paleis door de Phoeniciërs naar Minorca wordt ge-

transporteerd.10 

 

Een voorlopige conclusie. 

Traditioneel worden internationalismen bestudeerd binnen het kader van de natio-

nale etymologie. Van sommige leenwoorden is het land van herkomst bekend; als 

dat niet zo is noemen we het woord uit verlegenheid een internationalisme. Deze 

aanpak gaat typisch uit van de resultaten zoals ze in de ontvangende taal te vinden 

zijn; het lijkt mij echter meer op te leveren om internationalismen in een inter-

nationaal kader te bestuderen, en uit te gaan van de plaats van ontstaan. Het betreft 

hier ingewikkeld onderzoek, want er zijn veel ontwikkelingen, die zich afspelen in 
                                                 
8 De stof waar deze villa’s oorspronkelijk van waren gemaakt, dat wil zeggen een mengsel van stro en 

leem, zou een argument zijn in het voordeel van de afleiding barraca < barro (zie de vorige noot), maar 

kan het onderkomen met houten planken niet verklaren. 
9 Het rieten dak maakt het verwant aan het Engelse cottage (zie de kenmerken in De Boer 2001). 
10 Deze etymologie komt uit een artikel van P. Aalto uit Neuphilologische Mitteilungen 1938. Ik ontleen 

dit gegeven aan de TLF, die als commentaar geeft: 'Cette hypothèse , séduisante, manque de 

fondements linguistiques', waarbij de lezer zich verbaasd afvraagt waaruit dan de séduction van het 

voorstel bestaat. De TLF geeft een uitgebreide literatuuropgave, die in ieder geval geraadpleegd moet 

worden als het om de hypothese 'afgeleid van barro=leem' gaat; voorts heeft dit woordenboek een 

vroege attestatie (1381) te Marseille van een Latijnse vorm baraca in de betekenis 'primitieve schuil-

plaats', wat erop kan wijzen dat de niet-militaire betekenis onafhankelijk is overgenomen. 
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verschillende vaktalen. De details van het onderzoek vereisen daarom de samen-

werking van specialisten uit verschillende vakgebieden.  

Maar het lijkt me belangrijk enkele modelgevallen uit te zoeken, dat wil zeggen 

woorden die een grote verspreiding kennen in velerlei conteksten en zien hoe we de 

verschijnselen die we tegenkomen theoretisch kunnen verantwoorden. Vier jaar ge-

leden heb ik het woord base (basis) als modelcasus behandeld, en ik heb iets soort-

gelijks gedaan met het woord spiaggia (strand); in dit artikel heb ik het woord baracca 

op deze wijze bekeken. Het zou goed zijn als anderen deze casussen nader willen 

bekijken met gebruikmaking van hun specifieke vakkennis. 

 

Nawoord 

Zoals zo vaak moeten we voor een precieze beschrijving van de betekenis naar een 

literaire tekst kijken. Voor de ‘prototypische’ Italiaanse betekenis van baracca hebben 

we een prachtige bron in het verhaal Il morso uit de Nuovi racconti romani van 

Moravia (eind jaren vijftig). De verteller is een straatzanger, die zijn verhaal begint 

met de woorden Avete mai vissuto in una baracca? ‘Hebt u ooit in een baracca 

gewoond?’ Hij geeft dan een uitvoerige beschrijving (il suolo è tutto un fango, cucinare 

in un bidone di benzina, all’aperto, e mangiare seduti sul letto, far luce con la lampada a 

carburo o con la candela, appendere i vestiti a chiodi o a corde, scaldarsi l’un con l’altro, come 

le bestie ‘de grond is één modderpoel, buiten koken in een benzineblik, op het bed 

zitten te eten, licht maken met een carbidlamp of een kaars, je kleren aan een spijker 

of aan touwen ophangen, je aan elkaar warmen als beesten’), die eindigt met een 

gepiep in een hoop vodden onder het bed, waarin zich een nest jonge muizen heeft 

verschanst. Dit geeft hem aanleiding tot de opmerking: La baracca è luogo da sorci non 

da cristiani ‘de baracca is een plek voor muizen, niet voor Christenmensen’, hetgeen – 

volgens de criteria die ik gehanteerd heb – dit onderkomen dus eigenlijk buiten de 

categorie woningen zou plaatsen.  

In de loop van het verhaal ontmoet de hoofdpersoon een welgestelde villa-

bewoner, aan wie hij vertelt dat hij in een baracca woont. Deze reageert met een vraag 

die verwijst naar zijn eigen prototypische beeld van de baracca: Una vera baracca, con il 

fango in terra e il tetto di bandone ondulato e le pareti di assi? ‘een echte baracca, met 

modder op de grond en een dak van golfplaten en houten planken als muur?’ Er zijn 

meer beschrijvingen van de primitieve onderkomens in de verhalen van Moravia van 

die jaren, en steeds komen daar diezelfde kenmerken in terug. 

 

 

 

 

 

 

 



376 

Bibliografia 
Alinei, Mario. ’Il concetto di ‚densità semantica‛ in geografia linguistica’, hoofdstuk 5 van Lingua e 

dialetti. Struttura, storia, geografia. Bologna: Il Mulino, 1984: 257-267. 

_____ . ‘Aspetti teorici della motivazione’ Quaderni di semantica, 17 (1996): 7-17. 

Boer, Minne G. de. ‘Su quali basi? Analisi di un internazionalismo’. Bijdrage tot het VIe Congres van 

de SILFI, Duisburg, 2000, vertaald als Wat is de basis? M.G. de Boer, Woordstudies II, 2010: 

hoofdstuk 19. 

_____ . ‘Dove abita la gente’, in Zs. Fábián, & G. Salvi (red.) Semantica e lessicologia storiche. Atti del 

XXXII Congresso Internazionale di Studi della Società di linguistica italiana [= SLI 42], Roma: 

Bulzoni, 2001: 71-84, vertaald als Een plaats om je hoofd neer te leggen. M.G. de Boer, Woordstudies 

II, 2010: hoofdstuk 15. 

_____ . ‘Sulla spiaggia: riflessioni sulla storia lessicale’, in B. Van den Bossche, M. Bastiaensen & C. 

Salvadori Lonergan (red.). E c’è di mezzo il mare, Atti del IV Congresso dell’AIPI, Spalato, 

augustus 2000. Firenze: Franco Cesati, 2002: 69-84, vertaald als Op het strand. M.G. de Boer, 

Woordstudies II, 2010: hoofdstuk 18. 

Cortelazzo, Manlio & Paolo Zolli. Il nuovo etimologico (= DELI), tweede editie, verzorgd door Manlio en 

Michele Cortelazzo. Bologna: Zanichelli, 1999. 

Del Negro, Piero. ‘Tra Italia ed Europa: la guerra nello specchio della lingua’, in A. Bilotto, P. Del 

Negro & C. Mozzarelli (red.), I Farnesi. Corti, guerra e nobiltà in antico regime. Roma: Bulzoni, 

1997: 245-266. 

Franck & van Wijk. Francks Etymologisch woordenboek der Nederlandsche taal. ’s-Gravenhage: Martinus 

Nijhoff, 21912. 

Moravia, Alberto. ‘Il morso’, in Nuovi racconti romani [1959]. Milano: Bompiani, I grandi tascabili, 

romanzi e racconti, n. 362 (1997): 199-205. 

Parker, Geoffrey. The Army of Flanders and the Spanish Road, 1567-1659. Cambridge: Cambridge 

University Press, 1972. 

Philippa, M., F. Debrabandere & A. Quak, Etymologisch woordenboek van het Nederlands, A-E. Amster-

dam: Amsterdam University Press, 2003. 

Sijs, Nicoline van der. Chronologisch woordenboek. De ouderdom en herkomst van onze woorden en beteke-

nissen. Amsterdam/Antwerpen, Veen, 22002. 

WNT = De Vries, M. et alii. Woordenboek der Nederlandsche taal. ’s-Gravenhage: Nijhoff, 1882-1998. 

 



377 

DE BOER, Minne Gerben, ‘Hoe de statolder het Italiaans is binnengekomen’. Hoofd-

stuk 15 van Woordstudies I. ITALIANISTICA ULTRAIECTINA 4. Utrecht: Igitur, Utrecht 

Publishing & Archiving Services, 2009. ISBN 978-90-6701-025-2. 377-388. 

 

 

SAMENVATTING 
 

Het woord stadhouder, dat in Nederland in 1572 een  gespecialiseerde betekenis krijgt en zich daarna 

als internationalisme verspreidt in  de wereld van de internationale politiek, wordt hier bestudeerd 

tegen de achtergrond van een leenwoordtheorie die zich vooral richt op het ontleningsproces en 

minder op het resultaat. Alle aspecten van dit proces: plaats en moment van ontstaan, aanleiding 

daartoe, vaktaalsector en kanaal van verspreiding, vormvariatie, oorspronkelijke en afgeleide 

betekenis, motivatie en verdwijnen van motivatie, alternatieven binnen het semantische veld, produc-

tiviteit en documentatie, komen aan de orde in dit hoofdstuk, dat bedoeld is als modelbehandeling 

van een leenwoord. 

 

RIASSUNTO 
 

La parola statolder, che nell’Olanda del 1572 prende un senso specializzato e in seguito si diffonde 

come internazionalismo nel mondo della politica internazionale, viene studiata qui nel quadro di una  

teoria dei prestiti che si concentra sul processo e meno sul risultato. Tutti gli aspetti di tale processo: 

luogo e momento della nascita, occasione, dominio settoriale e canale di diffusione, variazione 

formale, significato originario e derivato, motivazione e scomparsa della motivazione, alternative nel 

campo semantico, produttività e documentazione, vengono trattati in questo capitolo, inteso come 

trattamento esemplare di un prestito. 

 

SUMMARY 
 

The word stadtholder, which assumes a specialized meaning in 1572 in Holland and then spreads as an 

internationalism in the world of international politics, is studied here against the background of a 

borrowing theory more interested in the borrowing process and less in the results. All aspects of 

borrowing: place and moment of origin, occasion, sectorial domain and channel, formal variation, 

original and derived meaning, motivation and disappearance of motivation, alternatives within the 

semantic field, productivity and documentation, are treated in this chapter which is intended as a 

model treatment of a loanword. 
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15. HOE DE STATOLDER HET ITALIAANS IS BINNENGEKOMEN 
 

 

 

Leenwoorden 

Dit hoofdstuk maakt deel uit van een onderzoek naar Nederlandse leenwoorden in 

het Italiaans. Dat zijn er niet veel en bijna allemaal zijn het internationalismen. Met 

andere woorden, het is niet gemakkelijk een woord van Nederlandse herkomst in het 

Italiaans te vinden dat niet ook in andere talen voorkomt; ja het is zelfs waarschijnlijk 

dat ze bijna allemaal via een tussentaal in het Italiaans zijn opgenomen. Toch is het 

de taak van de Nederlandse italianistiek om er haar licht op te laten schijnen. Een 

van die woorden is statolder. Wat daarover beweerd wordt lijkt op het eerste gezicht 

bijzonder vreemd. De vorm wordt niet goed verklaard, de betekenis die gegeven 

wordt is erg vaag en de datum waarop het woord de taal binnen zou zijn gekomen 

lijkt absurd. En er ontbreekt een massa informatie die nodig is voor een goede, bijge-

werkte beschrijving, die zich niet beperkt tot het resultaat in de huidige woorden-

boeken. maar zich concentreert op het ontleningsproces. Hier volgt een korte lijst van 

de dingen die we hiervoor zouden willen weten: 

1) de plaats en het moment waarop het woord is ontstaan en de aanleiding daartoe. 

2) de vaktaalsector en het kanaal van verspreiding. 

3) de relatie tussen de oorspronkelijke vorm en de vorm in de nieuwe taal, met de 

variabiliteit die inherent is aan elk lexicaal proces. 

4) de betekenis, dat wil zeggen de architectuur van de oorspronkelijke betekenissen 

en de vaststelling welk gedeelte van die betekenissen op reis gaat. 

5) de motivatie van het woord, eventuele veranderingen van motivatie en de moge-

lijkheid om de oorspronkelijke motivatie toch nog te herkennen. 

6) vaststelling van het semantische veld waar het woord deel van uitmaakt en van de 

aanwezige alternatieven. Dit komt neer op de onomasiologische informatie. 

7) de productiviteit van het woord. 

8) de documentatie, gezien als een van de middelen om het woord te dateren, naast 

andere middelen die we nog moeten vaststellen. 
 

Bestaande kennis 

Voordat ik dit onderzoeksprogramma aanpak, wil ik eerst vermelden wat men in 

Italië weet over statolder. Daarvoor heb ik een aantal woordenboeken van het 

moderne Italiaans geraadpleegd.1 

Het woord komt voor in alle geraadpleegde woordenboeken, behalve in de 

DFD van 1975. Trouwens het ontbreekt ook in het etymologische woordenboek DELI 
                                                 
1 De keuze was afhankelijk van mijn persoonlijke bibliotheek, maar die lijkt me representatief. Het zijn 

Zingarelli 1971 en 1994, De Felice Duro 1975, Rizzoli/Larousse 1972, Devoto/Oli 1971, Palazzi/Folena 

1992, Garzanti 1965, 1987 en 1998, DISC 1997, Duro 1994 en De Mauro 2000. 
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van Cortelazzo/Zolli (eerste en tweede editie). Iedereen is het eens over de spelling 

en de uitspraak: statolder, /sta-tòl-der/.2 Enkele woordenboeken vermelden de 

afleiding statolderato. 

Wat de betekenis aangaat wijzen alle woordenboeken op de Nederlanden. Er is 

enige onzekerheid over de periode waarin de term actueel was. RL geeft geen data, 

Zing 1971 en PFol hebben het over de 16e en 17e eeuw, Garz, Zing 1994 en DeM over 

de 16e tot de 18e eeuw. DO en Duro vermelden alleen de laatste datum, namelijk 

1795, terwijl DISC te ver gaat met de opmerking ‘tot aan de 19e eeuw’. De correcte 

periode is natuurlijk 1572-1795.3 

Voor de definitie zien we verschillende strategieën. Een veel verbreide strategie 

is de etymologische: luogotenente del principe ‘plaatsvervanger van de vorst’ (Zing 

1971 del re ‘van de koning’); een andere is de functionele: governatore di una o più 

province ‘gouverneur van een of meer provinciën’. Duro onderscheidt twee fasen, 

expliciet van elkaar gescheiden door de vermelding in seguito ‘daarna’ en zegt voor 

de tweede fase titolo, per lo più ereditario, del supremo comandante militare ‘titel, meestal 

erfelijk, van de hoogste militaire leider’. DeM heeft dezelfde informatie, maar in 

plaats van een aanduiding dat de beide fasen elkaar opvolgen, zet het er alleen maar 

een schuine streep tussen. Niemand spreekt over de verhouding tussen de stad-

houder en de Provinciale Staten of de Staten-Generaal, ook al is de formulering van 

RL het meest compleet: nei Paesi Bassi, in origine governatore di provincia, scelto dal 

sovrano; poi capo del potere esecutivo di una provincia o dell’insieme delle Provincie Unite ‘in 

de Nederlanden, oorspronkelijk gouverneur van een provincie of van het geheel van 

de Verenigde Provinciën. Deze definitie onderscheidt dus de beide fasen en de beide 

domeinen van actie.  

Voor de etymologie verwijst men meestal naar het Nederlandse stadhouder, dat 

vertaald wordt als luogotenente ‘plaatsvervanger’, met de varianten che tiene il luogo 

‘die de plaats inneemt’ (Duro) of che tiene il posto (idem) (DeM). In twee gevallen 

wordt er een verschil gemaakt tussen een onmiddelijke etymologie (fr. stadhouder) en 

een verre (ned. stadhouder): Garz 65 en DeM. 

Wie een datum geeft heeft de bestaande documentatie gebruikt: 1838 voor PFol 

en DISC (een datum die afkomstig is van het historische woordenboek van Battaglia) 

en 1802-03 voor DeM (een datum die afkomstig is van de LIZ).4 

 

Kritiek op de bestaande kennis 

Er zijn verschillende elementen die opvallen in dit overzicht: 
                                                 
2 Ik heb geconstateerd dat de Nederlandse vorm stadhouder gebruikt wordt in de gespecialiseerde 

historische literatuur, zie bijvoorbeeld Clerici 2004. 
3 In 1572 bieden de Staten van Holland Willem de Zwijger het stadhouderschap aan, in 1795 gaat 

Willem V in Scheveningen aan boord van een vissersboot om het land definitief te verlaten. 
4 In een geschiedwerk van Colletto, waar de politiek van de stadhouder Willem V in 1793 besproken 

wordt; dat is dus de datum waar het eigenlijk om gaat. 
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1) Er is geen enkele uitleg over de vorm. Alleen Duro noemt naast de Nederlandse 

vorm het Nederduitse statholder, het Hoogduitse Statthalter en het Engelse 

stadtholder,5 maar hij geeft geen verklaring voor de verhouding tussen ‘l’ en ‘u’, wat 

zowel de Nederlandse als de Franse herkomst enigszins problematisch maakt. Hij 

wijst er ook niet op dat het eerste element van de Engelse vorm bewijst dat het 

woord ook in het Engels een leenwoord is.  

2) De voorgestelde definitie is de etymologische, die dus de motivatie analyseert en 

bovendien tamelijk algemeen is: ‘van de vorst’ in plaats van ‘van de koning’. 

3) De meeste definities hebben betrekking op de periode vóór de Nederlandse 

opstand, ook in die gevallen, waarin er twee fasen onderscheiden worden; de 

definitie voor de tweede fase is buitengewoon vaag en verwart de functies van de 

prinsen van Oranje. Zij waren meestal zowel stadhouder als kapitein-generaal en 

konden deze beide functies ook onafhankelijk van elkaar bekleden en in ver-

schillende jaren. 

4) Het allervreemdste is echter de datering, volgens welke men in Italië pas over een 

statolder zou spreken wanneer het ambt voorgoed tot het verleden behoort. De ver-

klaring van deze late datum is de uitsluitende afhankelijkheid van de geschreven 

documentatie, die zich dan ook nog beperkt tot literaire teksten.  

Ik wil nu tegenover deze statische presentatie van het leenwoord een dyna-

mischer onderzoeksprogramma stellen, dat zich concentreert op het ontlenings-

proces en de bovengenoemde acht vragen. 

 

Het ontstaan van het woord 

Natuurlijk moeten we het dan hebben over het ontstaan van het internationalisme. 

Om dit punt toe te lichten maak ik een uitstapje naar de huidige tijd en een voorbeeld 

dat ook gekozen is in het domein van de internationale politiek, het internationa-

lisme intifada. Het ontstaan van dat woord kan met grote precisie beschreven 

worden. Plaats: Palestina, datum: 8 december 1987, aanleiding: de opstand van de 

Palestijnen tegen de bezetting tijdens de begrafenis van vier slachtoffers van een 

verkeersongeval dat veroorzaakt was door de Israëlische tanks. Het kanaal is de 

internationale (Engelstalige) pers. Op dat moment ontstaat de associatie van een 

nieuwe vorm met een heel precieze betekenis. Het woord zelf bestond al in het 

Arabisch, in de betekenis opstand. De oorsprong van het Arabische woord is een 

ander probleem, verre (of verwijderde) etymologie (etimologia remota) genaamd, dat 

geen verband houdt met de onmiddellijke etymologie (etimologia immediata) die ons 

hier bezighoudt. Trouwens de oorspronkelijke betekenis was algemener. En voor 

1987 zou een journalist, als hij het woord intifada in een Arabisch document tegen-

gekomen was, het zeker vertaald hebben.  
                                                 
5 Het Engelse woord komt ook voor in de spelling stadholder. 
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Als we deze redenering willen toepassen op statolder dan moeten we dus 

ontdekken wanneer het woord als internationalisme ontstaan is. Het is niet een-

voudig de exacte datum te bepalen. Het betreft het moment waarop het woord zich 

specialiseert in een nieuwe betekenis: mogelijke data zijn het moment waarop 

Willem van Oranje zich opwerpt als leider van de opstand (in 1572), of het moment 

waarop Nederland Filips II afzweert (1581). Alleen dan ontstaat er een nieuwe 

functie; voor die tijd werd het woord normaal vertaald. De aanleiding is dus de 

nieuwe politieke situatie. Het kanaal is het toenmalige equivalent van de internatio-

nale pers, dat wil zeggen de diplomatieke correspondentie. Maar daarin kan de 

invoering van het nieuwe begrip afhangen van de ideologische acceptatie door de 

tegenstanders. Voor de Spanjaarden is de Prins van Oranje een usurpator; de nieuwe 

functie is een rebellie en de naam van de functie blijft weergegeven worden als 

governatore.  

 

Etymologische achtergrond 

Laten we nu kijken naar de verre etymologie. We willen weten wat de betekenis van 

het woord was in de oorspronkelijke taal en welke Italiaanse woorden daarmee 

correspondeerden. Dat is dus een semasiologische vraag. De term zelf is niet 

ontstaan in de Germaanse landen; het is de vertaling van lieutenant of locum tenens. 

Dat is dus een leenvertaling, waarin de beide elementen die het woord samenstellen 

afzonderlijk vertaald worden; de vertaling van ‘persoon die houdt’ en de vertaling 

van ‘plaats’. Het werkwoord tenir/teneo komt overeen met halten in het Hoogduits, 

met holden in het Nederduits en met houden in de dialecten van de Nederlanden. 

Dezelfde correspondenties vinden we terug in andere woorden, Zo hebben we: kalt, 

kold, koud en salz, zolt, zout. De familie Nassau kwam uit Dillenburg in Hessen, 

Willem van Oranje was vanaf elfjarige leeftijd aan het keizerlijk hof te Brussel 

opgevoed, waar Frans de dominerende taal was, en van zijn eerste vrouw had hij 

uitgestrekte bezittingen geërfd in Brabant en Zeeland. Zijn broer Jan werd later 

stadhouder van Gelderland, de laatste aanwinst van Karel de Vijfde in de Neder-

landen, een provincie die een politieke unie met Gulik en Berg had gekend en 

waarvan de kanselarijtaal duidelijke Nederduitse invloeden vertoonde. Jan noemde 

zich statholder en ook zijn zoon Willem Lodewijk, de latere stadhouder van Friesland, 

tekende zijn naam wel eens volgens die spelling. In de provincie Holland, het 

kerngebied van de opstand, werd het woord geschreven en uitgesproken als stad-

houder, en zo is het gebleven in de officiële Nederlandse taal, die zich juist op dat 

moment aan het vormen was. We kunnen daarom concluderen dat het woord, dat 

later in andere talen overgenomen zou worden, enige variatie in uitspraak en 

spelling kende: sommigen zeiden statholder en anderen gebruikten stadhouder. De 

spelling stadhouder paste in het Franse fonologische systeem, zoals de spelling 

stadtholder in het Engelse paste. Ook in het Italiaans ontbrak de tweeklank ou, het-

geen een voorkeur voor statolder kan verklaren. 
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Dan blijft er nog het eerste element. Statt, in zijn verschillende spellingen, is een 

deverbaal substantief van staan (stehen), dat verschillende betekenissen kon hebben, 

van ‘plaats’ tot ‘positie’. De woorden die ‘plaats’ aanduiden krijgen gemakkelijk de 

betekenis van bewoonde en versterkte plaats. In het Duits zijn de beide betekenissen 

later alleen maar in de spelling onderscheiden: Stadt ~ Statt(e). In het Nederlands is 

stad, meervoud steden, gebleven in de zin van bewoonde plaats (città), in de betekenis 

van plek (luogo) hebben we de Umlautvorm stede, vaak gereduceerd tot stee. De 

dichter en historicus Pieter Hooft heeft het over een kapitein en zijn steehouders 

(luitenants) en ook nu nog kan de vicaris van God zich stedehouder Gods noemen. 

Alleen al om die reden is het duidelijk dat de term stadhouder in Nederland een 

geïmporteerde vorm is.  

In teksten uit de Republiek vinden we nog de functie van stedehouder van de 

schout (modern ‘loco-burgemeester’). En tijdens de annexatie van de Nederlanden bij 

Frankrijk (1810-1813) stuurt Napoleon zijn vroegere collega uit de tijd van het 

consulaat, Charles-Alexandre Lebrun, graaf van Piacenza, als lieutenant-général de 

l’empereur, een titel die toen in officiële documenten vertaald werd als Prins stede-

houder des Keizers. Deze titel bewijst dat de vertaling stedehouder nog productief was 

als equivalent van lieutenant, en dat ze in oppositie was met het monofunctionele 

gespecialiseerde woord stadhouder, dat overigens onbruikbaar was om de ideolo-

gische reden dat het deel had uitgemaakt van het ancien régime. 

 

Betekenissen 

Wat de betekenis betreft vinden we een hele scala van deelbetekenissen. Op grond 

van de gegevens van het WNT kunnen we er tenminste vijf onderscheiden: 

1) substituut. We vinden deze betekenis al rond 1500, maar er is een expliciet gebruik 

in het Groot Placaetboek van de Zuidelijke Nederlanden in 1636: drosten ende 

schouttetten, ende hare stadthouders of substituyten’, waarbij het voegwoord ‘of’ een 

geleerd synoniem aanduidt. 

2) Plaatsvervanger van God, oftewel de paus. In die zin is het zeer frequent in de 

antipapistische literatuur van de Protestanten in de hele 16e eeuw. 

3) Verschillende Bijbelse personages, waaronder Pontius Pilatus, die afhankelijk van 

de vertalingen landvoogd of stadhouder is. Het Grieks had ἡγεμών, het Latijn praeses of 

praefectus, en de Romaanse talen meestal gouverneur, governatore of gubernador. Dit is 

dus de vervanger van de Romeinse keizer, maar we vinden ook verschillende 

stadhouders in het Oude Testament. De betekenis is dan dus een algemene: 

‘vervanger van de vorst’. 

4) In de Nederlanden treedt er een stadhouder op in alle gevallen waarin de normale 

vorst niet kan regeren, wegens afwezigheid of incapaciteit. De eerste vermelding in 

het Middelnederlands woordenboek van Verwijs/Verdam gaat over de Rooms 

koning (dat wil zeggen aspirant keizer) Willem II, graaf van Holland omstreeks 1250: 

zijn aspiraties maken dat hij vaak afwezig is van zijn graafschap. Maar stadhouder is 
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dan in concurrentie met andere woorden: zo draagt Albrecht van Beieren, die in de 

tweede helft van de 14e eeuw zijn krankzinnige broer Willem V vervangt, de titel 

‘ruwaerd’.6 De functie wordt steeds frequenter met de schepping van uitgestrekter 

politieke eenheden, en is bijna continu onder het Boergondische Huis, dat hertog-

dommen en graafschappen verzamelt en niet overal zijn residentie kan hebben. Dan 

worden er stadhouders gekozen uit de plaatselijke hoge heren. Onder de 

Habsburgers breidt de omvang van het Rijk zich nog meer uit en zo ontstaat er een 

vervanging op twee niveau’s: op het niveau van alle Nederlanden een figuur die tot 

het koninklijk huis behoort, en daarnaast verschillende locale heren op het niveau 

van een of meer provinciën. De beide woorden die ik boven genoemd heb voor 

Pontius Pilatus specialiseren zich: landvoogd in Brussel, en stadhouder op het locale 

niveau. Zo laat Filips II in 1559, als hij naar Spanje vertrekt, te Brussel Margaretha 

van Parma als landvoogdes achter, en benoemt hij bijvoorbeeld Egmont, Hoorne en 

Oranje als stadhouders respectievelijk in Vlaanderen, in Gelderland en in de 

combinatie Holland, Zeeland en Utrecht. Het lexicale onderscheid is nog niet perfect; 

zo vinden we vermeldingen van de hertog van Alva, die naar de Nederlanden 

gestuurd is als stadhouder. Het Italiaanse woord is in al deze gevallen governatore en 

op het plaatselijke niveau besturen (governano) ze dan ook, dat wil zeggen ze 

vervullen de taken van de koning.  

5) De grote nieuwigheid ontstaat met de opstand. Willem de Zwijger, die in 1567 zijn 

ambt neergelegd had om niet de eed aan de koning te hoeven af te leggen die van 

hem gevraagd werd, werd in 1572 aangezocht als hoofd van de opstand in zijn 

vroegere provincies, op initiatief van de Provinciale Staten, later bevestigd door de 

Staten-Generaal, met de dubbele fictie dat hij zijn ambt nooit verlaten had en dat hij 

het nog altijd uitoefende uit naam des konings.7 Zo is hij voor de opstandelingen 

stadhouder als vanouds, ook al komt de benoeming nu van de Staten, en is hij voor 

de Spanjaarden een usurpator. Deze situatie wordt nog ingewikkelder wanneer de 

Hollanders de koning afzweren (in 1581) en tegelijkertijd de functie van stadhouder 

continueren. Deze wordt nu benoemd door de nieuwe soeverein, dat wil zeggen de 

Provinciale Staten, met bevestiging door de Staten-Generaal.8 

En zo ontstaat er een nieuwe leidende functie sui generis en het woord 

stadhouder krijgt een nieuwe betekenis om een begrip aan te duiden dat daarvoor 

niet bestond. Wat belangrijk is, is dat alleen in die betekenis het woord zich buiten de 

Nederlanden verspreidt. Voor de andere betekenissen bestonden er al andere 

woorden en was er geen ontlening aan het Nederlands nodig. Maar hier hebben we 

een nieuw begrip, waarvoor men een nieuwe term leent. 
                                                 
6 Door de etymologen verklaard als aanpassing van het Franse reguart.  
7 Deze fictie verklaart de regel uit ons volkslied, dat juist uit die periode dateert: Den Coninck van 

Hispangien heb ick altijt gheëert. 
8 Beter gezegd, in het opkomende federalisme zijn de Provinciale Staten autonoom, maar de Staten-

Generaal nemen als vertegenwoordigers van de Unie de plaats in die de koning opengelaten had. 
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Motivatie 

De motivatie is datgene wat de samenstelling doorzichtig maakt. Luogotenente is 

degene die de plaats houdt, de vervanger dus. Plaats opgevat als ambt, niet als 

fysieke plaats. We hebben hier een leenvertaling, wat een manier is om een woord 

over te nemen met behoud van de motivatie. Het ontstaan van het woord stadhouder 

kan niet verklaard worden zonder deze continuïteit in de motivatie. Wat we nu zien 

gebeuren is dat in de Hollandse omgeving de motivatie gaat ontbreken, enerzijds 

verliest stad de betekenis van ‘plek’. anderzijds vervangt de stadhouder na de af-

zwering van Filips II niemand meer. Zo is het uitgesloten dat het woord overge-

nomen wordt in de vorm van een leenvertaling: luogotenente (of lieutenant) is nu een 

onmogelijk equivalent.  

Ik maak even een uitweiding naar de woorden die ‘substituut’ aanduiden. 

Zoals we gezien hebben is in het 16e en 17e-eeuwse Nederlands het equivalent van 

lieutenant stedehouder, een algemener woord dan stadhouder, waarvan het gebruik 

dan ook op creatieve wijze uitgebreid kan worden. Maar ook de doorzichtigheid van 

dit woord verdwijnt, aangezien stede voor locus/lieu vervangen wordt door plaats. Het 

huidige equivalent van substituut is een vorming van het type locum substituens (als 

ik het Latijn even als semantische metataal gebruik), dus plaatsvervanger (we zien 

hetzelfde type in het Duitse Stellvertreter). Wat gebeurt er nu met het type locum 

tenens? De huidige leenvertaling zou plaatshouder zijn, dat op creatieve wijze kan 

worden gebruikt. Zoekend via Google heb ik twee gevallen gevonden waar het een 

persoon aanduidt, in de officiële taal: die van een vaste abonné in teksten die het 

toneel betreffen, en die van rechthebbende op een plaats in gemeentelijke docu-

menten die te maken hebben met de openbare markt. Bovendien heb ik twee 

betekenissen gevonden waarin het woord een plaats aanduidt: in electronische 

programma’s als een vertaling van het Engelse placeholder om een categorie in de 

database aan te duiden die wel aanwezig, maar niet gevuld is, en in de tandtechniek 

een element dat voorlopig een gat in het gebit vult.  

Het doel van deze uitweiding was om het verschil aan te tonen tussen een 

semantisch productieve samenstelling en een niet-productieve samenstelling zoals 

stadhouder.  

 

Onomasiologische analyse 

Terugkerend naar het woord stadhouder kijken we naar de mogelijke synoniemen. Dit 

is dus een onomasiologische analyse.  

Het begrip is ‘vervanger van de koning’ of nog algemener ‘vervanger van een 

vorst’. Als we zijn functie expliciet willen uitdrukken dan kunnen we zeggen ‘die het 

land bestuurt in plaats van de vorst’ De semantische kenmerken die in deze definitie 

schuil gaan kunnen alle drie geactualiseerd worden in de motivatie van het woord 

dat gekozen wordt om de functie aan te duiden. Het kan gaan om degene die zich op 
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de plaats van de vorst bevindt (van vicekoning tot luitenant van de koning). Het kan 

ook gaan om degene die zich met het land bemoeit als een vorst, hetgeen landvoogd 

verklaart, als voogd van het land in een contekst die de vaderlijke rol van de koning 

tegenover zijn volk accentueert. En tenslotte kan het gaan om degene die bestuurt, de 

gouverneur. Ook ruwaard kan op deze manier verklaard worden.  

Al deze vormingswijzen zijn gelijkwaardig.9 Zo kunnen we verklaren dat 

Margaretha van Parma tegelijk landvoogdes en governatrice is, terwijl Willem van 

Oranje tegelijk stadhouder en governatore is. Overigens heeft ook Oranje zelf de 

woorden door elkaar gebruikt, want in zijn Apologie, geschreven om het afzweren 

van de koning te rechtvaardigen. noemt hij zich Gouverneur van Holland, etcetera, 

en Stadhouder van de Staten-Generaal.10  

Hierna zijn er twee politieke ontwikkelingen. In de eerste plaats de diffe-

rentiatie tussen vervanger op het niveau van alle Nederlanden en vervanger op het 

niveau van de provinciën. Hier vormt zich geleidelijk een specialisatie in het 

Nederlands tussen landvoogd en stadhouder, maar deze ontwikkeling gaat lang-

zaam en heeft nog geen betrekking op de Zuidelijke provincies. En dan is er de 

specialisatie van het ambt van stadhouder waarover we gesproken hebben, die nog 

niet erkend wordt door het Spaanse gedeelte van het land.  

 

Productiviteit 

Ik zal kort zijn over de productiviteit, al is dit een belangrijk onderdeel van iedere 

taalinnovatie, want de productiviteit toont de verankering (entrenchment) van het 

woord in de taal aan. We kunnen onderscheiden tussen een gemeenschappelijke 

afleiding en een afleiding die alleen in het Nederlands en niet in het Italiaans bestaat. 

Het eerste is het stadhouderschap, dat correspondeert met statolderato, tot dusver eer-

der geattesteerd dan het basiswoord statolder (bij Muratori, volgens de Battaglia). Het 

bestaan van deze vorm wijst erop dat het politieke ambt van stadhouder voorwerp 

van discussie is. Dat gebeurt bijvoorbeeld wanneer de Onafhankelijkheidsverklaring 

van de Verenigde Staten van Amerika onder meer gerechtvaardigd wordt door een 

verwijzing naar de politieke situatie van de Verenigde Provinciën. Het is verder 

opvallend dat Mirabeau zelf een werkje over het stadhouderschap geschreven heeft, 

toen hij politieke oplossingen voor Frankrijk bestudeerde.  

Maar er is nog een andere afleiding, die we in het Italiaans niet terugvinden. 

Dat is stadhouderloos, een term die twee perioden in de geschiedenis van de Verenig-

de Provinciën kenmerkt, waarin de Provinciale Staten van Holland en andere 

provincies besluiten om geen nieuwe stadhouder te benoemen., om hun zelf-
                                                 
9 Dat wil zeggen dat de semantische inhoud, die door de definitie wordt gegeven, gelijk is, terwijl de 

motivatie, die een deelverzameling van de definitiekenmerken vormt, kan variëren. 
10 Ongetwijfeld is deze verwarring opzettelijk, want zo erkent de Prins de Staten Generaal als de ware 

soeverein, ook al hebben de Provinciale Staten het recht om een kandidaat voor te stellen die de 

soeverein moet vervangen. 
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standigheid van handelen te behouden (respectievelijk 1650-1672 en 1702-1747). Het 

woord kan zonder moeite overgenomen worden in het Engels, waar men kan 

spreken van stadtholderless. In het Italiaans, waar senzatetto het equivalent is van 

dakloos of homeless, zou men kunnen proberen ‘periodo senza statolder’. Maar die 

combinatie bestaat niet, zodat men moet terugvallen op een algemeen woord als 

interregno. Het begrip is eenvoudig niet opvallend (salient) genoeg.  

Maar er is wel een curieuze episode die de Europese weerklank van de Neder-

landse gebeurtenissen laat zien. In 1647, als Masaniello zijn revolutie te Napels heeft 

uitgevoerd, ziet de stad zich na de dood van de revolutionair genoodzaakt om de 

militaire hulp van de hertog van Guise in te roepen. In de brief waarin men hem de 

functie van commandant aanbiedt laat men hem weten dat hij zijn functie moet 

uitoefenen ‘come fa il Principe di Orange in Olanda’. De hertog, die begrijpt welke 

beperkingen men aan zijn activiteiten wil stellen, weigert dan de functie.11 Dit 

verhaal toont aan dat de semantische inhoud van statolder goed bekend is, maar dat 

er een woord ontbreekt om deze uit te drukken. 

 

Documentatie 

Het laatste punt betreft de documentatie. In de conventionele praktijk is de 

documentatie gebaseerd op het historische woordenboek van de taal, waaraan nu 

een verzameling teksten zoals de LIZ kan worden toegevoegd. Dit is een passieve 

manier om zich te documenteren. Hier kan men een dynamische documentatie 

tegenoverstellen, dat wil zeggen daar te gaan kijken waar men kan verwachten een 

vermelding van de nieuwe term te vinden. Dat komt dus neer op het herkennen van 

het kanaal. Mogelijke bronnen zijn dan: literatuur voor toeristen, waarin men 

bijvoorbeeld de Stadhouderspoort kan beschrijven, de pers, speciaal van de 

gazzettieri, de diplomatieke correspondentie, of de publicistiek in pamflet- of 

boekvorm die belangrijke momenten begeleidt, zoals de tijdelijke afschaffing van het 

ambt of zijn geruchtmakend herstel na een stadhouderloos tijdperk. Al dit werk moet 

nog gedaan worden, maar ik kan al een storia dell’anno 1747 signaleren, uitgegeven 

op kosten van Francesco Pitteri, boekhandelaar te Venetië, in datzelfde jaar, dove si 

vedono onder meer l’occupazione della Fiandra olandese, l’elezione dello Statouldre 

d’Olanda [e] l’assedio e la presa di Berg op Zoom ‘waarin men ziet: de bezetting van 

Zeeuws Vlaanderen, de verkiezing van de Statouldre van Holland [en] het beleg en 

de inname van Berg op Zoom’. Deze brochure beschrijft het oorlogsgebeuren dat 

geleid heeft tot de proclamatie van Prins Willem IV tot stadhouder, en geeft 

vervolgens een uitleg van de historie van dit ambt sinds de Zwijger. In dit verhaal 

komt ook de afleiding statoulderato voor.  

Zo kunnen we alleen al op grond van de documentatie de eerste attestatie van 

statolder in het Italiaans retrodateren van 1802/03 tot 1747.  
                                                 
11 De episode wordt verteld in de inleiding van de Relazione van Bentivoglio. 
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Conclusie 

Samenvattend hebben we gezien dat het woord stadhouder, ontstaan als leenvertaling 

van lieutenant in het Nederduits (dat toendertijd slecht te onderscheiden was van het 

Nederlands), maar gebruikt in de nieuwe betekenis van voornaamste dienaar van de 

soevereine vorst, en dus nu van de Provinciale Staten of de Staten-Generaal van de 

Unie, zijn internationale carrière begint in 1572/1581, maar een zekere ideologische 

weerstand ontmoet in de kringen van de Spaanse tegenstander. Met de Vrede van 

Westfalen (1648) verdwijnt het ideologische motief om de term niet te gebruiken, 

maar de eerste attestatie in het Italiaans die we tot nog toe gevonden hebben dateert 

uit 1747, het jaar waarin het Tweede Stadhouderloze Tijdperk eindigt. Deze laatste 

datering zou voorlopig in de plaats moeten komen van de datering van de woorden-

boeken. 

Met dit hoofdstuk hoop ik een begin gemaakt te hebben met een nieuw 

onderzoek naar de Italiaanse leenwoorden uit het Nederlands, dat tegelijkertijd het 

onderzoek naar de internationalismen kan vernieuwen en zelfs het onderzoek naar 

leenprocessen in het algemeen.  
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SAMENVATTING 
 

Het Engelse leenwoord kids is een voorbeeld van een ontleningsproces in actie. Het wordt hier 

gebruikt om alle relevante aspecten van de bestudering van leenwoorden aan de orde te stellen. 

 

RIASSUNTO 
 

Il prestito kids in olandese è un buon esempio di un processo di mutuazione in atto. Qui è stato 

utilizzato per discutere tutti gli aspetti rilevanti dello studio dei prestiti. 

 

SUMMARY 
 

The English loanword kids in Dutch is a good example of a borrowing process in action. It is used here 

for a discussion of all relevant aspects of the study of loanwords. 
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16. DE GROETEN AAN DE KIDS! 
GEDACHTEN OVER LEENWOORDEN  

EN LEENWOORDTHEORIE 
 

 

 

Inleiding1 

Het is al ver over middernacht. De visite bij de buren vertrekt en de gastheer doet 

hen uitgeleide. Luid klinkt zijn afscheidsgroet: ‘De groeten aan de kids’. Ik draai me om 

en mompel; ‘die verdomde yuppies’.  

Waarom vertel ik deze episode, die ik om retorische redenen een beetje ver-

fraaid heb? Omdat hij twee dingen laat zien. In de eerste plaats dat in het Nederland 

van 2002 spontaan een Engels leenwoord gebezigd wordt voor een begrip dat onmis-

kenbaar tot het basisbestand van de taal behoort. ‘Kinderen’ is niet zomaar een 

woord: het komt in alle frequentietellingen op een hoge plaats.2 Ten tweede dat het 

proces van ontlening nog niet afgesloten is: er is nog verzet tegen, al wordt de 

generatie die zich aan het woord stoort steeds ouder.3 

 

Leenwoordtheorie 

 Ik wil dit leenwoord gebruiken als kapstok om een aantal overwegingen over leen-

woorden aan op te hangen, en dus als een bijdrage tot de leenwoordtheorie. En dan 

is het eerste waar ik de nadruk op wil leggen het feit dat woordontlening een proces 

is, niet een resultaat. Leenwoordonderzoek is vaak resultaatgericht: het is gebaseerd 

op woordenboeken en die berusten op schriftelijke documentatie. Meestal tenminste: 

want in ons geval zal het niet moeilijk zijn de vereiste drie onafhankelijke attestaties 

te vinden en toch staat het woord niet in de woordenboeken. Ik kom nog op dit punt 

terug.  

Een mooi voorbeeld van de documentatiegerichte aanpak is de mededeling die 

alle kranten gehaald heeft.4 Wat is het oudste Nederlandse woord? Het is het woord 

‘wad’, enkelvoud van ‘wadden’. Dit antwoord berust op documentatie: een vind-

plaats bij Tacitus. Afgezien nog van de benaming ‘Nederlands’ voor deze voorganger 
                                                 
1 Tekst gepresenteerd op de TIN-dag op 01.02.2003. Ik dank Nicoline van der Sijs en Jan Posthumus 

voor hun commentaar. 
2 Bij Uit den Boogaart (1975) staan van de substantieven alleen ‘man’ en ‘mens’ hoger, bij De Jong 

(1979) alleen ‘mens’. Dit is een belangrijk punt. Taalkundigen die zich met de Engelse invloed 

bezighouden onderschatten meestal de lexicale veranderingen en wijzen op de fonologische en 

morfologische continuïteit. Maar relexifying verandert de taal, zie maar wat er met de dialecten 

gebeurt. Er is een continuüm tussen de oude dialecten en de standaardtaal met een dialectaccent.  
3 Dit is Jakobsons visie op Saussures synchronie: iedere synchronie veronderstelt het samenleven van 

een aantal generaties.  
4  Bron: Van der Sijs 2002, 100. 
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van onze taal kunnen we ons afvragen of de Germanen van 100 na Christus geen 

ander woord van de Romeinen hadden overgenomen dan juist het woord ‘wad’. Hoe 

zit het dan met de hele terminologie van de bouw van stenen huizen? Langs andere 

weg5 kunnen we beredeneren dat al die woorden overgenomen zijn voor het jaar 402, 

toen de Romeinen uit onze streken verdwenen: de terminus ante quem.  En het is zelfs 

waarschijnlijk dat ze al overgenomen zijn omstreeks 50 voor Christus: de terminus a 

quo, want de sociolinguïstische situatie was in 50 voor niet anders dan in 400 na. 

Kortom, het oudste woord is een artefact van de dateringsmethode.6  

Woordontlening is een proces, in dit geval een proces dat uitgaat van een cul-

tureel dominerende taalgemeenschap naar een cultureel afhankelijke taalgemeen-

schap, op een bepaald terrein, bijvoorbeeld bouwkunde. Wat willen we precies 

weten als we de nadruk op het proces leggen? Ik doe een poging.  

In welke omstandigheden wordt een leenwoord ingevoerd? Wie doet het? 

Wanneer is het woord overgenomen, welke etappes zijn er en wanneer is er sprake 

van volledige verankering in de doeltaal? (Verankering is de vertaling van entrench-

ment, een term afkomstig uit de cognitieve semantiek). Welke aspecten van het 

leenwoord worden overgenomen? Hoe is de status van het leenwoord in de nieuwe 

taal? 

Leenwoorden veronderstellen taalcontact tussen een brontaal en een doeltaal. 

Maar taalcontact is niet iets abstracts, het is contact van taalgebruikers. Deze taal-

gebruikers, of liever een deel van hen, moeten tweetalig zijn, en hierbij kunnen 

verschillende situaties optreden: gelijkwaardigheid van beide taalgemeenschappen, 

dominantie van een van beide, eenzijdige of wederzijdse kennis van elkaars taal, 

enzovoorts. De leenwoorden moeten behoren tot een communicatieve situatie die 

voor de taalgebruikers in kwestie relevant is. Al deze variabelen moeten we bij de 

individuele gevallen boven tafel zien te krijgen. 

 

Toepassing van de theorie 

Hoe zit dat in het geval van ‘kids’? 

Er is taalcontact tussen een cultureel dominerende taalgemeenschap, de Ameri-

kanen, en een niet-dominerende taalgemeenschap, in dit geval de Nederlanders. De 

eerste groep is eentalig, de ander tweetalig en het contact is alleen mogelijk via de 

taal van de eerste groep, het Engels. In zo’n situatie gaan de leenwoorden van de 

dominerende taalgemeenschap naar de niet-dominerende, en niet omgekeerd. Met 

andere woorden: uit de situatie volgt dat er Engelse woorden ontleend worden. 
                                                 
5  Dat wil zeggen historische informatie omtrent het kanaal van overdracht. 
6
 Van der Sijs maakt duidelijk dat het bij ‘wad’ om de oudste geattesteerde term gaat, maar 

accepteert ook ezel uit asinus als leenwoord uit de Romeinse tijd, ook al is het dan nog niet 

geattesteerd. Dat is dan een datering op grond van de etymologie, om binnen de categorieën van 

Alinei 1991 te blijven. 
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In die contactsituatie wordt over het vak gesproken en er is ‘small talk’. Het 

woord ‘kids’ hoort uiteraard tot de ‘small talk’. Ik veronderstel nu dat de ontlening 

in drie stappen plaatsvindt.7 De eerste stap is ‘small talk’ tussen vakgenoten die met 

hun buitenlandse collega’s in contact komen. Het gaat dan om zogenaamde casuals, 

woorden die terloops gebruikt worden. Zijn er veel contacten van dit type, dan 

zullen die casuals zich vermenigvuldigen: bepaalde woorden gonzen in het rond. 

Maar het blijven casuals, zoals de namen van bepaalde eethuisjes8 rondgonzen onder 

toeristen die vaak in hetzelfde land komen. De tweede stap is uitbreiding naar het 

thuisfront.9 Mensen die gewend zijn aan het gebruik van die casuals blijven ze 

gebruiken in soortgelijke situaties, ook als er geen buitenlanders aanwezig zijn. 

Gewoonten blijven hangen. De woorden in kwestie horen bijvoorbeeld bij bepaalde 

vergadercircuits. De derde stap is uitbreiding naar de buitenwereld. In het geval van 

vaktermen gaat dit gepaard met de uitbreiding van de vakkennis naar die 

buitenwereld. In het geval van small talk zijn er twee condities nodig: de bevolking 

moet vertrouwd zijn met de vreemde taal, en deze moet prestige hebben. Beide 

voorwaarden zijn aanwezig in het geval van het Engels in Nederland.  

Laten we even vasthouden dat we een onderscheid gemaakt hebben tussen 

verschillende gebruikssituaties. En bovendien dat we objectieve condities gecreëerd 

hebben: als er zich een situatie van tweetaligheid voordoet zijn bepaalde woorden 

potentiëel uitwisselbaar. Leenwoorden hebben niet alleen een vraagkant, maar ook 

een aanbodkant. De dominerende taal levert een woordaanbod en de ontvangende 

talen maken daar gebruik van. In ons voorbeeld geldt dat voor het Nederlands, maar 

ook voor het Duits.10 

 

Terug naar ‘kids’ 

Wat gebeurt er precies met het woord ‘kids’? Het vervangt het woord ‘kinderen’.  

Maar niet in alle betekenissen en ook niet in alle gebruikssituaties. Ik breng drie 

nuanceringen aan. 

1) Het Nederlandse woord ‘kinderen’ is dubbelzinnig. Het kan een leeftijdsgroep 

aanduiden (jongens en meisjes, niet volwassenen) en het kan een relatie aanduiden 

(zoons en dochters, in relatie tot de ouders). Deze dubbelzinnigheid kan in meer 
                                                 
7 Preciezer gezegd: de eerste stap speelt zich in het Engels af: ‘How are the kids?’ de Nederlanders 

pikken dat typische woord op, dat couleur locale heeft, en gebruiken het ook onderling. Pas dan wordt 

het een casual.  
8 En namen van gerechten! 
9 Of liever, het gaat niet om de gezinnen van de internationale vergaderaars maar om de groep uit het 

vergadercircuit aan het thuisland.  
10 Bij internationalismen hanteer ik een model waarbij de brontaal het leenwoord schept en de 

verbreiding over talen betrekkelijk willekeurig is. Nicoline van der Sijs hanteert een ander model, 

namelijk verspreiding van taal tot taal (zie Van der Sijs 1998, 198-199). Beide modellen kunnen gelden 

voor individuele gevallen. Bikini (1946) is een mooi voorbeeld van onmiddellijke internationale 

verspreiding. 
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talen voorkomen, denk aan Kinder, children of enfants. Maar het hoeft niet, vergelijk 

Italiaans bambini tegenover figli, of Spaans niños tegenover hijos. De overname van 

‘kids’ geldt alleen voor de leeftijdsgroep, althans in de initiële fase. We zeggen ‘de 

kids’, niet ‘jouw kids’. 

2) Kids is een meervoudswoord, het duidt een collectief begrip aan. De hele kinder-

schaar. We zeggen niet: de groeten aan de kid of het kid. Ja, als taalgebruiker weet ik 

niet eens of het een de- of een het-woord is.11 

3) Kids is niet het enige woord dat gebruikt wordt. Alle teksten die ik geconsulteerd 

heb bevatten naast kids ook kinderen, ja dat laatste woord heeft zelfs een groter 

tekstfrequentie. 

Al deze factoren zijn markeringsindicaties. Mijn conclusie is dat kids een gemar-

keerd woord is voor kinderen. Het gebruik van het woord is gebonden aan bepaalde 

connotaties, bijvoorbeeld identificatie met een dominerend cultuurmodel. Een 

kwestie van lifestyle.12 

In deze situatie kan men voorspellen dat met verloop van tijd de markering 

gaat verdwijnen. De verwachting bij het verdwijnen van de markering is daarom 

drieledig: we zullen in de toekomst ‘jouw kids’ horen, we zullen ‘de’ of ‘het kid’ 

horen, en de culturele connotatie gaat verdwijnen. Zo’n ontwikkeling is een kwestie 

van de opeenvolging van generaties, en inderdaad zijn er bij de jongste generatie 

aanwijzingen dat de gemarkeerdheid aan het verdwijnen is. De gegevens van Google 

laten zien dat dit proces al aan de gang is, vooral in de wereld van chatclubs en jonge 

gezinnetjes, maar ook in de Gooise poehawereld. Een paar voorbeelden: 

Jouw kids: op de website van Ouders online: ‚Neem nou die Sire-campagne over 

kinderen die het te druk zouden hebben. Bedacht in een achtertuin in het Gooi, toen 

ze achter de barbecue tegen elkaar zeiden: ‘Goh kerel, hebben jouw kids het ook zo 

reuzedruk?‛ 

De kid: in een site over hulp aan Afrika: ‚(dank voor) onze interesse in de toe-

stand van de kid.‛ 

Verder een obligate woordspeling in KID-kids, waarvan het enkelvoud overi-

gens ‘een KID-kind’ lijkt te zijn. 

 

Vorm 

De formele aspecten van de ontlening zijn interessant. Als gebruikelijk wordt het 

woord fonologisch en morfologisch geïntegreerd, De fonologische integratie zorgt 

voor wat in het Engels final devoicing heet: Engels /kidz/ wordt Nederlands /kits/. En 

meteen genereert deze klankontwikkeling de potentiële woordspeling: alles kits met 

de kids? Google geeft erg veel voorbeelden hiervan: de meeste zullen wel gein-

spireerd zijn door een TV-programma van die naam, maar mijn punt is dat iedereen 
                                                 
11 Na dit onderzoek weet ik het wel. Billy de Kid is ongetwijfeld een motiverende tussenschakel.  
12 Of een aantal lifestyles. Die van zakenlieden is ongetwijfeld anders dan die van tieners, en uit zich 

ook anders in het gebruik van ‘kids’. 
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die Nederlands kent deze woordspeling kan maken. Trouwens de Socialistische 

Partij vereenvoudigt de woordspeling grafisch nog eens in zijn Plan voor de jeugd, dat 

Alles kids heet, waarin het woord kits met ds gespeld wordt.  

De morfologische ontwikkeling schept een voorwaarde voor de ontlening. Het 

woord is morfologisch ontleedbaar als stam+s. maar de stam komt oorspronkelijk niet 

los voor. Toch is de -s onmiskenbaar een meervouds-s. Dat betekent dat het woord 

alleen maar overgedragen kan worden naar talen die ook een meervouds-s kennen: 

het Nederlands en het Duits. Immers, het enkelvoud bestaat niet en kan dus ook niet 

ontleend worden. Hoe zou het in het Zweeds moeten? kiddar of kidsar?13 

 

Verankering 

Een woord is verankerd in een taal als men er gemakkelijk over beschikt. Daarvoor 

zijn  verschillende tests. We kunnen afgaan op gebruikersoordelen, op frequentie, op 

mogelijkheden van woordafleidingen en samenstellingen en zelfs op woordspe-

lingen. Gebruikersoordelen zijn over het algemeen positief; mensen zeggen dat ze 

het woord vaak horen, ook al is er nog resistentie, zoals ik aan the begin van dit 

verhaal heb laten zien. Een simpele proef met Google laat zien dat het woord erg 

frequent is, al heb ik al vermeld dat het nog onderdoet voor het alternatief ‘kinderen’. 

Verkleinwoordjes zijn er nog niet: noch *kidjes, noch *kidsjes. Dat hangt ongetwijfeld 

samen met het feit dat het enkelvoud ontbreekt. al is dat geen harde wet, want je 

kunt het tenslotte over mazeltjes hebben. De zojuist gemaakte opmerking geldt niet 

voor het geavanceerde Nederlands van de chatboxen: in één tienerchatgroep zegt ie-

mand geen kleine kidjes pesten, hè? en in een vriendinnengroep schrijft iemand over 

(jij) en je twee kidsjes, al komt in dezelfde text ook ‘kindertjes’ voor.14  

Samenstellingen zijn er des te meer, maar die kunnen dan ook op het collectief 

betrekking hebben: kidsprogramma, kidsshop, kidskleding.15 De KidsWinkel levert 

speciale KidsTegenGeweld-spulletjes, iemand klaagt dat de races op de tv moeten 

wijken voor ‘een stom kidsprogramma’, de firma kidskleding heeft ‘kinderkleding in 

alle maten’ en kidsshop-online definieert zichzelf als ‘Het kinderwarenhuis op inter-

net, terwijl hun Duitse equivalent Kidsshop zich ‘Das Fachgeschäft für Baby und 

Kinderartikel’ noemt.  
                                                 
13 In 2008 vind ik enkele gevallen van Zweeds kidsarna en Deens kidsen. Beide bedoeld als meervouden: 

het lijkt dus dat het Engelse meervoud als een basiswoord wordt opgevat. Zoals het Italiaanse 

meervoud tosti in het Nederlands tosti’s geeft. 
14 Maar de ontwikkeling gaat snel. Op 23.02.2008 noteer ik op Google 284 kidjes en 32 kidsjes. Wel 

allemaal in hetzelfde type teksten, vooral blogs van vrouwen over hun gezinnetjes. Maar er zijn meer 

dan een miljoen kindjes.  
15 Na de lezing werd de vraag gesteld of ‘kid’ ook het tweede lid van een samenstelling kan zijn. 

Iemand kwam met het woord kutkid en schijnt daarbij gebromd te hebben: ‛dat zeggen mijn kinderen 

altijd‛. Commentaar van 2008: dit woord schijnt zich flink ontwikkeld te hebben, met 55 hits, bijna 

allemaal in verongelijkte zinnetjes waar je niet vrolijk van wordt. Overigens kwam ik ook het woord 

party-kids tegen, voor kinderen die op een verjaarspartijtje zijn uitgenodigd. 
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En ik heb al een woordspeling genoemd, maar er is er nog een: dat is de 

kidsgids. Dit rijm is, evenals de equivalentie tussen kits en kids in het lexicon aan-

wezig: de woordspeling is dan ook potentiëel gegeven en heeft daarom geen auteur: 

iedereen kan hem gemaakt hebben. 

 

Datering 

Er zijn verschillende manieren om woorden te dateren, waarvan de attestatie in de 

schrijftaal er slechts één is. In wezen geeft zo’n attestatie alleen een terminus ante 

quem: het woord moet voor die datum ingevoerd zijn. Voor de terminus a quo moeten 

we andere middelen gebruiken dan de schriftelijke attestatie.16 Een van de middelen 

is aandacht voor het kanaal.17 Voorwaarde voor de ontlening was immers het bestaan 

van een tweetalige contactsituatie. Voor de Engelse invloed, met name de Ameri-

kaanse invloed op Nederland is dat 1945. Althans voor het gros van de gebruiks-

situaties: vóór 1945 zou men in vergelijkbare situaties Duits gesproken hebben.18 

Idealiter zouden we nu de terminus a quo en de terminus ad quem zo dicht mo-

gelijk bij elkaar moeten brengen. Om betere attestaties te vinden zouden we dan 

gericht moeten zoeken. In het onderhavige geval zou ik kijken naar briefwisselingen 

van mensen met geregelde Amerikaanse contacten. Maar er treden twee complicaties 

op. Ten eerste de zelfcensuur. Casuals kunnen ontbreken wanneer de geadresseerde 

nog niet tot de groep hoort die Engels kent en/of die taal prestige toekent. Ik heb 

twee romans doorgebladerd van auteurs die de oorlogstijd in Amerika hebben 

doorgebracht: Spelen in het donker (uit 1953) van Adriaan van der Veen en De kat in 

den boom (uit 1962) van Marnix Gijsen Maar het resultaat was negatief. Òf ze 

gebruiken het woord niet, òf de uitgever heeft het geschrapt.19 

Een tweede complicatie treedt op wanneer we kijken naar attestatie in woor-

denboeken. Ik heb al opgemerkt dat kids niet in de woordenboeken voorkomt. De 

algemene regel is dat woordenboeken niet graag Engelse leenwoorden opnemen. 

Tweetalige woordenboeken helemaal niet. Toch zouden ze moeten vertellen dat het 

Nederlandse woord kids in het Duits met Kids vertaald moet worden. Een soortgelijk 

probleem ben ik kort geleden tegengekomen toen ik zocht naar een vertaling van 

flash back in het Italiaans. Het antwoord is flash back. Woordenboeken zullen dat gauw 
                                                 
16 Voor dateringsproblemen verwijs ik naar Alinei (1991), Italiaanse of Engelse versie. 
17 Zie voor dat onderwerp hoofdstuk 14 van deze bundel: De hele barak.  
18 Voor het doorwerken van deze verandering moeten we een generatie bij de datum optellen. Eind 

jaren vijftig verplaatst zich de culturele hoofdstad van de wereld van Parijs naar New York (ik heb 

daar wel eens  de datum van 1957 voor gelezen), in 1958 begint de Mammoetwet met het uithollen 

van de Nederlandse talenkennis. Aan het eind van dit culturele proces is de onderwijssituatie van drie 

gelijkwaardige vreemde talen veranderd in die van één dominerende taal. Dit proces is afgesloten 

omstreeks 1980; een mooie indicatie vind ik dat de Italiaanse schrijvers Eco en Calvino ons land 

bereikt hebben via de New York Review of Books.  
19 Noot van mei 2008: inmiddels heb ik via dbnl als oudste vindplaats van kid (in het enkelvoud) een 

passage uit De wereld van Bob en Daphne van  Han Aalberse gevonden, jaartal 1965. 



396 

overbodige informatie vinden, maar hoe moet ik weten dat het Italiaans dit 

anglicisme wel gebruikt, maar het Spaans bijvoorbeeld niet (daar zeggen ze escena 

retrospectiva).20 

Wat dateren we eigenlijk? In mijn zoektocht bij Van der Veen en Gijsen zocht ik 

naar casual gebruik. Maar in wezen moeten we alle fasen dateren: datering van de 

casual, datering van de uitbreiding van de gebruikerskring, datering van nieuwe 

betekenissen of gebruikssituaties, en datering van verschijnselen die op verankering 

wijzen. En uiteindelijk de datering van de periode waar alle weerstand is opge-

houden. Voorbeelden vinden we als we de strijd van Onze Taal tegen germanismen 

bekijken: ergens tussen 1930 en nu is de weerzin tegen hoogbouw, het woord althans, 

verdwenen.  

Ook in het omgekeerde geval, datering van de verdwijningen, zijn hetzelfde 

soort vragen mogelijk: denk aan de Maleise woorden in het Nederlands, die zo lang-

zamerhand niet meer begrepen worden.  

In de meeste gevallen zullen we niet een moment kunnen aanwijzen, maar een 

periode. En dat is voor de hand liggend als we uitgaan van de aanbodkant: het op-

pikken van een potentiëel leenwoord kan een tijd duren.21 

 

Andere onderwerpen 

Ik heb nog een paar onderwerpen die ik kort wil aanstippen. 

Het eerste is de parallellie met het Duits. De indruk die ik krijg uit voorbeelden 

is dat de inburgering van kids ongeveer dezelfde is als in Nederland.22 Dat blijkt uit 

een zoektocht met Google: voor niet-ingewijden, een dergelijk onderzoek doe je het 

gemakkelijkst door het gezochte woord te combineren met een zeer frequent woord 

dat alleen maar aan de bewuste taal kan toebehoren, bijvoorbeeld de derde persoon 

meervoud van het werkwoord zijn. 

Het tweede punt is het onderscheid tussen leenwoordvriendelijke en leen-

woordvijandige categorieën. De woorden die een relatie tussen mensen aanduiden 

zijn betrekkelijk stabiel, tenminste bij de kern:23 een woord als dochter is in bijna 

dezelfde vorm aanwezig in de meeste indo-europese talen. De woorden die leeftijds-
                                                 
20 Dit is eigenlijk een pleidooi voor een vergelijkend anglicismenonderzoek in de Europese talen, 

waarbij vooral de verankering centraal zou moeten staan. 
21

 Jan Posthumus geeft mij uit zijn leenwoordenverzameling als oudste citaat 'De groep jongens en 
meisjes (Akkerman: "Een stelletje leuke kids")’ uit het Nieuwsblad van het Noorden van 06.04.83, 
en concludeert daaruit dat het leenwoord in de jaren tachtig populair begint te worden. 
22 Het interessante is dat aldus de potentieel beschikbare literatuur verdubbeld wordt: het lijkt me 

onwaarschijnlijk dat de Duitse leenwoordonderzoekers dit onderwerp hebben laten schieten. 
23 In de periferie van de categorie gaat de mode een grotere rol spelen: denk aan ‘tante’ dat ‘moei’ 

heeft vervangen. Dit voorbeeld heb ik gebruikt in mijn antwoord op een vraag: de vraagsteller vroeg 

zich af of een woord als ‘kids’ het woord ‘kinderen’ wel vervangt. Nu ongetwijfeld niet, maar het 

voorbeeld van ‘tante’ laat zien dat een dergelijke vervanging niet ondenkbaar is. Het zou overigens 

interessant zijn dit voorbeeld eens na te gaan, om de etappes van het proces vast te leggen. 
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categorieën aanduiden zijn minder stabiel, meer modegevoelig. Als die constatering 

klopt, dan is die van invloed voor de herkenning van potentiële leenwoorden. 

Ook de etymologie is een interessant aspect. Er zijn voorkeursdomeinen waar-

uit de woorden voor ‘kind’ worden gehaald.24 Voorbeelden zijn woorden voor 

‘schepsel’. (Zuiditaliaans creatura, Portugees criança) of voor ‘geboren’: Fries bern en 

de Scandinavische equivalenten. Of woorden die hulpeloosheid aanduiden: Frans 

enfant, afgeleid van ‘niet spreken’. Ook klankprobeersels uit de kindertaal, vergelijk 

het Italiaanse bambino en de koosvariant bimbo. Wat je niet gauw vindt zijn ‘jonge 

dieren’. En daarom is het verrassend dat het leenwoord ‘kids’ in de taal van oor-

sprong ook ‘geitjes’ kan betekenen. Of is dat wel zo? 

Mijn suggestie, die uiteraard nog getoetst moet worden in de literatuur over het 

Engels, zou zijn dat kid de n-loze variant van kind is, meegenomen door Nederlandse 

of Duitse dialectsprekers.25 Tenslotte was ten tijde van de Pilgrim Fathers child maar 

een van de concurrenten, getuige het voorbeeld uit Shakespeare’s Winter’s Tale (± 

1610), geciteerd in het etymologische woordenboek van Weekley: What have we here! 

Mercy on ‘s, a barne, a very pretty barne! A boy or a child, I wonder? De oorspronkelijke 

betekenis van child was dus ‘meisje’. Overigens zegt Weekley over ‘kid’, in een artikel 

dat zowel ‘geitje’ als ‘kind’ bespreekt: Slang sense of child … is partly due to Ger. Du. 

kind, child. En zo zien we dat kids een voorbeeld is van het verschijnsel waar 

leenwoordstudies altijd zo moeilijk over doen: een geleend woord dat teruggegeven 

is.26 

 

Conclusie 

In dit verhaal heb ik geprobeerd na te gaan hoe een leenwoordstudie eruit zou 

moeten zien als je uitgaat van de proceskant, niet van de resultaatkant. De vragen 

worden anders, en de antwoorden worden meer genuanceerd. De bron is niet langer 

het woordenboek, dat het gestolde resultaat van de processen weergeeft, maar we 

zoeken naar taalcontactsituaties in tweetalige gemeenschappen. 

Leenwoordenonderzoek wordt deel van de sociolinguïstiek en het wordt moge-

lijk om, via een gerichtheid op het aanbod, potentiële leenwoorden te onderkennen, 

en te bestuderen welke factoren ze tot werkelijke leenwoorden hebben gemaakt. Ook 

resistentie tegen leenwoorden en mislukking van de integratie kunnen aldus aan de 
                                                 
24  Dit is het punt van de motivatie, ook door Alinei behandeld. Ik heb het iets uitgewerkt in mijn 

artikel over de historie van de term ‘conditionalis’ in De Boer 2001, 14-19, vooral p. 18. 
25 Een vraag ging over de verspreiding van dergelijke ingwaeonismen in Amerika. Ik heb daar geen 

antwoord op, maar zie mijn artikel De Boer (2000), waar ik verband heb gelegd tussen Ned. ‘pik’, 

Duits ‘pinkeln’ It. Pinco Pallino. 
26 Ze doen moeilijk over het begrip ‘lenen’ dat teruggave suggereert, niet beseffend dat de motivatie 

van woorden, inclusief vaktermen, maar van secundair belang is voor hun betekenis. 
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orde komen. In dit verhaal heb ik geprobeerd wat theoretische bespiegelingen aan 

deze aanpak te wijden.27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
27 In deze conclusie ben ik niet ingegaan op de eerder genoemde kwestie van de parallelle 

verspreiding in meer talen. Zie hiervoor mijn artikel over ‘basis’ (Woordstudies II, hoofdstuk 19: Wat is 

de basis?, waar ik betoogd heb dat het woord in zijn architectonische betekenis beschikbaar was voor 

alle lezers van Vitruvius, in welke taal dan ook.  

Nieuwe noot: aldaar heb ik ook gezegd dat er weinig taaloverschrijdend leenwoordonderzoek is 

gedaan; iedereen blijft binnen zijn eigen taal werken. Nicoline van der Sijs sprak dat tegen, met 

verwijzing naar de bundel van Görlach 2002. Maar die bundel bewijst mijn stelling: het is een 

verzameling van eentalige studies en de enige vermelding van ‘kids’ (Busse & Görlach 2002, 18) bevat 

een fout: het is de opmerking dat leenwoorden elkaar kunnen vervangen, zoals teenager vervangen is 

door kids. Maar kids betekent ‘kinderen’, niet ‘tieners’ (die heten tegenwoordig pubers).  
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SAMENVATTING 
 

In de laatste halve eeuw is het nevenschikkende voegwoord of in het Nederlands vervangen door dan 

wel. In dit hoofdstuk wordt getoond hoe een dergelijke ingrijpende grammaticale verandering in zijn  

werk is gegaan.  

 

RIASSUNTO 
 

Nell’ultimo mezzo secolo la congiunzione coordinativa of (‘o’) del nederlandese è stato sostituito da 

dan wel. In questo capitolo si mostra come un cambiamento grammaticale così radicale sia potuto 

avvenire. 

 

SUMMARY 
In the last fifty years .the coordinating conjunction of (‘or’) of Dutch has been replaced by dan wel. In 

this chapter it is shown how such a radical grammatical change could take place. 
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Dutch language, conjunctions, grammatical change  
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22. DE FRAAIE CARRIÈRE VAN HET  

VOEGWOORD DAN WEL1 
 

 

 

Inleiding 

Wie in de zoekmachine Google.com de combinatie dan-spatie-wel intoetst, krijgt een 

enorm aantal voorbeeldpassages, die gerangschikt kunnen worden onder vier types: 

1)  Wat heeft hij dan wel gedaan? 

2) Ik kan nu niet, maar dan wel. 

3) In dit boek leert u niet zozeer werken met Windows 95, dan wel met de software die onder 

Windows 95 draait (net.info.nl/ci/601/boeken.html). 

4) Het is dus beslist uit den boze om uw jonge vriend mee te nemen op lange wandelingen, te 

laten raggen met andere honden, achter stokken aan te laten vliegen danwel om hem 

trappen te laten lopen 

(www.nederlandselabradorvereniging.nl/pupverkoop.htm). 
 

Wie zoals ik moedertaalspreker is van het ABN uit de jaren veertig, zal op deze voor-

beelden ongeveer als volgt reageren: 

(1) en (2) zijn correcte zinnen, waarin dan en wel toevallig naast elkaar staan; (3) 

is een incorrecte zin, waarin dan wel een hypercorrectie is voor als wel; (4) is een 

potsierlijke zin, waarin dan wel gebruikt wordt in plaats van of. Een jeugdige spreker 

van het standaardnederlands van nu zal (4) normaal vinden. In dit hoofdstuk wil ik 

nader ingaan op het materiaal van type (4). 

Het betreft hier een recent nevenschikkend voegwoord, dat samengesteld is uit 

twee woorden: het voegwoord dan en een versterkend woord wel. De beide woorden 

kunnen los geschreven worden, maar heel vaak schrijft men ze aan elkaar: danwel. 

Dat is prettig voor de onderzoeker, want in krantenarchieven zijn dan en wel gene-

geerde woorden, waarop je niet kunt zoeken, terwijl het enkelvoudige woord danwel 

gewoon opgevraagd kan worden. Google.com vraagt wel eerst of ik misschien danwell 

bedoel, maar geeft niettemin in een oogwenk ruim 20.000 voorbeelden. 

Qua vorm vertoont dit voegwoord een bekend patroon, dat we ook tegen-

komen in ofwel, oftewel of ofschoon. Ik vermoed dat er historisch gezien een Frans ou 

bien achter zit. 

De ANS noemt het voegwoord even en spreekt van formeel spraakgebruik,2 een 

niet erg bevredigende opmerking, die samenhangt met het simpele sociolinguïstische 

schema dat de ANS hanteert: ABN respectievelijk standaardnederlands, geflankeerd 

door formeel en informeel taalgebruik. Een goede beschrijving zou specifieker moe-
                                                 
1
 Tekst van een lezing die ik gehouden heb op de TIN-dag van 26 januari 2002 onder de titel De 

koning van Bulgarije is mysterieus dan wel pedant. 
2
 Zie Haeseryn 1997, 587. 

http://google.com/
http://net.info.nl/ci/601/boeken.html).
http://www.nederlandselabradorvereniging.nl/pupverkoop.htm)
http://worden.google.com/
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ten zijn en de uitdrukking toeschrijven aan sectoriaal taalgebruik, oftewel vaktaal, in 

casu de juridische vaktaal. Als zodanig lag het een halve eeuw geleden buiten de 

algemene taal. Het was typisch in twee categorieën te vinden: in de formulering van 

voorwaarden bij een contract, of in complexe zinnen waarin een disjunctie hoger of 

lager ingebed kan zijn en het dan nodig is duidelijkheid te scheppen over het niveau 

van inbedding. Ik geef van beide gevallen een voorbeeld. 

In de contracten, bijvoorbeeld verzekeringsvoorwaarden, dient de uitdrukking 

om bepaalde situaties uitdrukkelijk onder de clausule te laten vallen. Een recent 

voorbeeld uit de website van het schildpadcentrum is: 
 

5) Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de 

toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt. 

  (www.schildpadcentrum.nl/verkoopvoorwaarden.htm  

 

In de standaardtaal (in gewoon Nederlands) zou men zeggen: en ook. 

Aanvankelijk lijkt het gebruik van dan wel tekstsoortgebonden; in andere 

juridische teksten komt men andere uitdrukkingen tegen, zoals c.q., of subsidiair (dit 

laatste bij strafoplegging). Net als deze uitdrukkingen duidt het op een extra toe-

passingsmogelijkheid na de meest voor de hand liggende: de formulering is nog niet 

geconstrueerd als een alternatief, van het type hetzij … hetzij, of zowel … als. De tekst-

gebondenheid geeft een mogelijkheid om een diachroon onderzoek te doen binnen 

de specifieke tekstsoort. 

Voor het gebruik in complexe zinnen heb ik een mooi voorbeeld gevonden in 

artikel 6 van het Navoverdrag: 

6) Ten aanzien van de toepassing van Artikel 5 wordt mede als een gewapende aanval op een 

of meer der partijen beschouwd een gewapende aanval: 

op het grondgebied van een der partijen in Europa of Noord-Amerika, op de Algerijnse 

departementen van Frankrijk (2), op het grondgebied van Turkije of op de eilanden 

vallende onder de rechtsmacht van een der partijen in het Noord-Atlantisch gebied ten 

noorden van de Kreeftskeerkring; 

op de strijdkrachten, schepen of vliegtuigen van een der partijen, wanneer deze zich 

bevinden op of boven deze gebieden dan wel enig ander gebied in Europa waar 

bezettingsstrijdkrachten van een der partijen waren gestationeerd op de dag dat het 

Verdrag in werking trad, dan wel de Middellandse Zee of het Noord-Atlantisch gebied ten 

noorden van de Kreeftskeerkring. 

Het verdragskarakter is ook hier duidelijk: Mr Robertson3 moet onmiddellijk hulp 

kunnen toezeggen, zonder eerst zijn juristen te hoeven raadplegen, maar wat hier 

van belang is, is de inbedding van de passage met dan wel onder op of boven deze 

gebieden. 
                                                 
3
 Mr Robertson was ten tijde van de lezing voor de TIN-dag secretaris-generaal van de NAVO en het 

genoemde artikel was actueel in verband met de aanslag op de Twin Towers. 
 

http://www.schildpadcentrum.nl/verkoopvoorwaarden.htm
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Het Navovoorbeeld is ook om een andere reden interessant: het laat zien dat de 

uitdrukking een typisch Nederlands karakter heeft. Immers, de Navotekst kan ge-

consulteerd worden in 15 talen. en in bijna al die talen wordt een simpel ‘of’ gebruikt: 

or in het Engels, oder in het Duits, eller in het Deens, vagy in het Hongaars en var in 

het Turks. Alleen de Franse en de Spaanse tekst wijken af met respectievelijk ainsi que 

en así como, dus met equivalenten van het Nederlandse evenals. 

Dezelfde constatering kunnen we trouwens nog altijd doen. Zo vond ik een 

menukaart, waarop dan wel alternatieven aangeeft; de tekst luidt in vier talen: 
 

7)  Huisgerookte forel met een saus van dille en olijfolie 

Truite fumée maison et sauce à l’aneth et à l’huile d’olive 

Home-smoked trout with a dill and olive oil sauce 

Hausgeräucherte Forelle mit Sauce von Dill und Olivenöl  

danwel ou or oder 

Carpaccio van runderlende met Reypenaer VSOP en pijnboompitten  

Carpaccio d’aloyau au fromage Reypenaer VSOP et aux pignons 

 

Uitbreiding van het gebruik 

Wat er nu de laatste vijftig jaar is gebeurd is een dubbel proces: de conjunctie is 

doorgedrongen in de standaardtaal en de scala van gebruikssituaties is sterk 

uitgebreid. In zekere zin kan men zeggen dat de conjunctie op weg is alle gebruiks-

mogelijkheden van het nevenschikkende ‘of’ over te nemen. 

Het begin van dit proces hebben we al kunnen zien in de geciteerde voor-

beelden. Ik ga ervan uit dat de verzekeringsclausule de oudste contekst is. Daarin 

heeft ‘wel’ nog een eigen betekenis, namelijk die van een ontkende ontkenning. Als ik 

zeg ‚Hij is wel gegaan‛, dan ontken ik de bewering van iemand anders dat hij niet 

gegaan zou zijn. Als ik zeg: ‚De rector, de conrector, dan wel het hoofd van de 

administratie‛, dan ontken ik uitdrukkelijk een interpretatie van de condities volgens 

welke de laatste niet tot tekenen bevoegd zou zijn. In het voorbeeld van het 

Navoverdrag is die eigen betekenis van ‘wel’ al teloorgegaan. 

Een volgende stap is het vermijden van een homoniemenconflict tussen het 

nevenschikkende en het onderschikkende of. Zie het volgende voorbeeld, dat uit 1948 

stamt: 
 

8)  *…+ onverschillig of het een onafhankelijk, trust-, of niet-zelfbesturend gebied betreft, dan 

wel of er een andere beperking van de soevereiniteit bestaat. (artikel 2 Universele 

Verklaring van de Rechten van de Mens, 1948). 

In dit voorbeeld is het eerste of onderschikkend en het tweede of nevenschikkend. In 

de derde situatie zouden het nevenschikkende en het onderschikkende of gecom-

bineerd moeten worden. In het standaardnederlands zouden we dan of dat krijgen, 

waarbij het onderschikkende voegwoord door een concurrent vervangen wordt. Het 

Gronings zou hier voor en of kiezen, en dus het nevenschikkende voegwoord ver-

vangen door een concurrent. Ik heb geen poging gedaan om de 400 talen waarin de 
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Universele Verklaring van de Rechten van de Mens vertaald is, te analyseren, alleen 

al de Afrikaanse en de Friese versie geven interessante alternatieven. In beide 

gevallen van vervanging verliezen we informatie, die echter door de conventionele 

combinatie weer hervindbaar is: dat na of moet geïnterpreteerd worden als of. 

Dit laatste, het hervinden van de informatie, is nu voor sprekers in toenemende 

mate problematisch geworden, en men zet een zwaardere conjunctie in, waarvan de 

functie ondubbelzinnig is: dan wel. We krijgen nu, zelfs wanneer beide of’s gescheiden 

zijn door andere woorden, voorbeelden als: 

9) van tal van drugslijnen was niet langer duidelijk of ze nu door criminelen danwel door de 

Hermandad werden gerund (inleiding brochure europol 2). 

10) Premier Kok herhaalde vandaag dat pas bij de kroning van Willem-Alexander besloten 

wordt of Máxima de titel koningin dan wel gewoon prinses krijgt (home;student.utwente) 

Wanneer het feit dat we met alternatieven te maken hebben benadrukt wordt krijgen 

we zinnen met het type ‘hetzij … hetzij’. In een oudere vorm van het Nederlands zou 

hier ‘ofwel’ gebruikt zijn. Dat komt nu ook nog voor. Ook zijn er voorbeelden van 

combinaties van verschillende alternatiefaanduidende voegwoorden. 

11) bedrijven die ofwel als sponsor danwel op een andere manier een bijdrage leveren aan de 

actie. (www.nederlandvoorhetgoededoel.nl) 

12_ voor vertoning aan een publiek (hetzij in bioscopen of filmtheaters, danwel in musea of 

galerieën, ofwel via cd-rom of internet). 

 (www.filmfund.nl/reglementen/onderzoek.htm) 

13) Milosevic stuurde erop aan. Ofwel uit roekeloosheid, Danwel uit een misdadig cynisme. Hij 

liet het gebeuren. (Volkskrant 29.06.01). 

 

Het meest opvallende van dit gebruik is dat op die manier het eerste voorkomen van 

het voegwoord dan wel aan het substantief voorafgaat, wat vroeger niet mogelijk was. 
 

14) Basilicum - De bekende groene blaadjes, die men danwel vers, danwel gedroogd kan 

gebruiken. (www.xs4all.nl/~wr/mkahawana/ingred.htm) 

 

Zelfs zijn er hele series mogelijk. 
 

15) Een ieder van u zal wellicht bekend zijn dat een doorsnee maaltijd (zowel ontbijt, lunch als 

avondmaal) bij Bart Leemhouts bestaat uit danwel friet, danwel pizza, danwel Chinees, 

danwel Spaghetteria. (www.stack.nl/~turf/rus3.html) 

 

Een mogelijke verklaring van dit nieuwe gebruik van ‘dan wel’ is dat ‘ofwel’ dubbel-

zinnig te geworden. Het heeft ook de functie van het vroegere ‘oftewel’ over-

genomen, dat de introductie van een andere naam aanduidt. 
 

16) Gwendolyn ofwel Gwen is een dochter van Cherilynn. Onze Gwen is een heel aanhankelijk 

hondje, dat zomaar spontaan bij de baas gaat liggen en er dan de hele avond niet meer 

vandaan komt (home.hetnet.nl/~chr1is/gwen.htm) 

http://w/
http://www.filmfund.nl/reglementen/onderzoek.htm)
http://www.xs4all.nl/~wr/mkahawana/ingred.htm)
http://www.stack.nl/~turf/rus3.html)
http://home.hetnet.nl/~chr1is/gwen.htm)
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Uit de contekst is duidelijk dat het maar om één hondje gaat en dat dus eigenlijk 

(volgens de normen van het ABN) oftewel wordt bedoeld. 

Een schoolvoorbeeld van dan wel om alternatieven mee uit te drukken vinden 

we in een informaticatentamen, waarin de uitdrukking kennelijk staat voor het 

Booleaanse OR: 
 

17) Opdracht 2: SQL database 

*…+ Maak een lijst van cursussen die meer dan 6 punten opleveren, dan wel gevolgd 

worden door student 97002, dan wel beide 

(www.swi.psy.uva.nl/CIM/2001-2002 / opdrachten / sql.html) 

 

Uiteraard zijn hier de laatste drie woorden hogelijk redundant. 

Een volgende uitbreiding is het geval waarin we niet echt meer met een 

alternatief te maken hebben, maar met een simpele opsomming van mogelijkheden. 

We vinden die in dit voorbeeld: 

18) De halve flats bestaan uit woongroepen van negen, danwel acht personen 

         (www.student.utwente.nl) 

 

In deze zin is het aantal personen niet echt een wezenlijke keuze, het valt nu eenmaal 

zo uit. Een nog duidelijker voorbeeld is: 
 

19) Wij zijn commerciële klojo’s dan wel clowns  

(nl.nisser.com/Filisofie/delibraties.php) 

 

Het bedrijfje in elektronische betaaltechnieken, dat zijn naam ontleent aan Deense 

kabouters (nisser), probeert zijn eigen serieusheid te ondergraven door zich voor te 

doen als klojo’s of clowns, twee namen voor onserieuze figuren, maar duidelijk geen 

alternatieven. 

Een ander voorbeeld waar het alternatieve karakter heel zwak is, is: 
 

20) Bijna één op de twintig landgenoten zit naakt, of slechts gekleed in ondergoed danwel 

pyjama achter de computer. 

 

Het gaat over pornokijkers en de aard van de luchtige kleding doet niet ter zake, er 

worden slechts wat voorbeelden gegeven. 

En om een nog veel kernachtiger voorbeeld te geven, waar het alternatieve 

karakter op de achtergrond is geraakt: 

21) en in het forum kon ik ook wel meelullen, zinnig dan wel niet zinnig [...]  

 (www.schouwenweb.org) 

De combinatie zinnig dan wel niet zinnig komt neer op zinnig of niet. En dat brengt me 

tot de gevallen waar het moderne gebruik van dan wel zijn grenzen begint te be-

http://www.swi.psy.uva.nl/CIM/2001-2002%20/%20opdrachten%20/%20sql.html
http://www.student.utwente.nl/
http://nl.nisser.com/Filisofie/delibraties.php)
http://schouwenweb.org/
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reiken: bij het uitdrukken van equivalenten van de uitdrukking al of niet, respectie-

velijk al dan niet, die ook al lijkt te verouderen. Bij de pogingen tot vervanging vinden 

we de volgende voorbeelden: 
 

22) Tegenwoordig is steeds meer de discussie te horen of dieren, al dan wel of niet verantwoord 

gebruikt kunnen worden bij evenementen [...] 

(www.valkerij.nl/welzijn.htm) 

23) de belevingen van een veldheer, misdadiger of elk ander willekeurig dan wel of niet 

bestaand personage (www.classicgaming.nl?overige / computerspel.html) 

24) Net als toegangswegen en een hal, die dan wel of niet al gedeeltelijk omgebouwd is tot 

terminal (www.platformlaarbruch.nl) 

25) In feite gebruikt elke kunstenaar eerder werk als inspiratie, al dan wel of niet 

  (www.boijmans, rotterdam.nl) 

26) Een paar vragen ter toelichting: Het Arabisch kent vele ‘dialecten’ kunnen Egyptenaren 

ook het Marokkaans Arabisch verstaan, en waardoor dan wel of niet?  

` (www.leidenuniv.nl/let/studiesite/opleidingen/nietwesters) 

27) Maar de vraag blijft: Is dat dan wel of niet het begin van een nieuwe eeuw? 

 (www.bop.vgc.be) 

 

Ik citeer zoveel voorbeelden, omdat in individuele gevallen ‘dan’ kan worden 

uitgelegd als een afzonderlijk bijwoordje van modaliteit (vergelijk voorbeeld 1); het 

massale voorkomen van de combinatie doet vermoeden dat er een nieuwe uitdruk-

king aan het ontstaan is. 

Als laatste voorbeeld geef ik de zin die de titel van mijn lezing was: 
 

28) De koning van Bulgarije is mysterieus dan wel pedant. 

 

In dit kopje van de Volkskrant was sprake van een ‘koning van Bulgarije’. waarvan 

het bestaan gepresupponeerd wordt: het zou een mooi voorbeeld voor logici zijn. In 

tegenstelling tot de kale koning van Frankrijk is die koning niet geheel virtueel, maar 

al naar de mogelijke werelden waarin de Bulgaren vertoeven is hij al of niet bestaand. 

Hoe dan ook, wij taalgebruikers kunnen ons er wel een referent bij voorstellen, die 

halfkalende Simeon Saksenkoburggotski. Van deze koning worden twee eigenschap-

pen vermeld. Maar het zijn niet alternatieven in die zin dat hij soms het ene, soms het 

andere is; de bedoeling, die ook uit het artikel zelf blijkt, is dat sommige mensen hem 

mysterieus vinden en anderen pedant. 

Samenvatting van de ontwikkeling 

In dit verhaal heb ik laten zien dat een uitdrukking, die oorspronkelijk vaktalig was, 

geleidelijk algemeen is geworden. Dit proces is een voorbeeld van de bureau-

cratisering van de Nederlandse standaardtaal, een ontwikkeling waarvan ik aanneem 

dat hij in één generatie, tussen 1950 en 1970, heeft plaatsgevonden, maar waarover 

niet veel wordt gesproken in de Nederlandse taalkunde. Als we de paragrafen over 

de externe geschiedenis naslaan in Van den Toorns geschiedenis van het Nieuw-

http://www.valkerij.nl/welzijn.htm)
http://www.classicgaming.nl/
http://www.platformlaarbruch.nl/
http://rotterdam.nl/
http://www.leidenuniv.nl/let/studiesite/opleidingen/nietwesters)
http://www.bop.vgc.be/
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nederlands, zien we dat het betoog geconstrueerd is rondom twee tegenstellingen: 

formeel/informeel en voor/na 1968. Het Nederlands zou dan van formeel naar 

informeel omgeschakeld zijn en het scharnierpunt ligt bij de Maagdenhuisbezetting. 

Maar hoewel deze ontwikkeling ontegenzeggelijk heeft plaatsgevonden, worden 

door deze accentuering andere ontwikkelingen onder tafel geschoven, met name de 

bureaucratisering van de standaardtaal, die dus gevoed wordt zowel uit het infor-

mele als uit het formele taalgebruik. Dit proces is sociologisch te verbinden met de 

ontwikkeling van de welvaartstaat: het komt op gang in de jaren vijftig onder de 

kabinetten Drees en het was afgesloten halverwege de jaren zeventig, zoals op 

dramatische wijze bleek, toen de Molukse kapers publiekelijk aan het woord kwa-

men en een onvervalst welzijnswerkersjargon bleken te spreken. Deze ontwikkeling 

is in de Nederlandse taalkunde niet erg goed besproken, in tegenstelling tot elders. 

In Italië bijvoorbeeld komt Pier Paolo Pasolini in 1964 met een geruchtmakend arti-

kel, waarin hij beweert dat er een nieuwe taal is ontstaan, de taal van de industriële 

driehoek, die niet mooi is, maar die we als realiteit moeten accepteren. Dit artikel is 

in de late jaren zestig uitvoerig besproken door de linguïsten en sindsdien is de 

burolingua, om met Tullio De Mauro te spreken, een bekende fase in de Italiaanse 

taalgeschiedenis. 

 

Slotopmerkingen 

Twee dingen resten me nog te bespreken. Het eerste is de oorsprong van de con-

structie in de juridische taal.4 De ANS geeft ons een vingerwijzing: ‘dan’ is in ouder 

Nederlands een variant van ‘of’. Hoe dit precies zit, weet ik via een aantal 

voorbeelden die Joop Vanderhorst zo vriendelijk is geweest mij te doen toekomen. 

Van de zeventiende tot de negentiende eeuw vervult ‘dan’ de functie van uitwijk-

mogelijkheid voor ‘of’ in het geval van een homoniemenconflict. Het duidelijkste 

voorbeeld is afkomstig van Wolff en Deken: 

29) Ik wist niet, of ik droomde, dan of ik wakker was. 

‘En of’ zouden de Groningers zeggen. En de sprekers van het standaardnederlands 

van nu zeggen: dan wel of ik wakker was. 

En dus concludeer ik dat ‘dan wel’ niets anders is dan een variant van ‘ofwel’. 

Waarvan acte. 

Het tweede is dat zover ik kan nagaan de uitdrukking maar sporadisch 

voorkomt in België. Google.com geeft haast geen Belgische voorbeelden – (25) is een 

van de weinige –  en ik heb ook bot gevangen in het archief van het dagblad De 

Standaard. Als die constatering juist is, dan is het voegwoord ontstaan na de vorming 

van de Belgische bureaucratische taal en begint het nu pas over te waaien. 

Tot slot leg ik de vermomming van taalbeschouwer af en word weer taal-
                                                 
4
 Bij het speuren naar een verre voorouder heb ik inmiddels een ouder voorbeeld van het 

juridische dan wel gevonden in een proces uit 1824. 

http://burolingua.om/
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gebruiker. En dan eindig ik met een citaat van een neerlandicus, dat voor mij een 

fraai staaltje van potsierlijk taalgebruik is. Het betreft een beschouwing van Jan Konst 

over het treurspel Meleager en Atalante van Lukas Schermer. 
 

(30) Steeds weer worden de toeschouwers in dat verband geconfronteerd met buitengewoon 

gecompliceerde verhoudingen. Voor zowel Ismene, Alkmene als Arsinoë geldt dat ze deel 

uitmaken van een amoureus mozaïek, dat een mannelijke hoofdfiguur temidden van twee 

jonge vrouwen plaatst. Deze wordt ofwel door beiden tot echtgenoot begeerd (Alkmene & 

Atalante – Meleager; Arsinoë & Elize – Arzases), dan wel wordt de betreffende protagonist 

(Minos) door nummer één (Scilla) bemind, terwijl hij zijn zinnen zelf op nummer twee 

(Ismene) gezet heeft. 

Het zijn deze ingewikkelde relaties die in Scilla, Atalante en Meleager en Arzases voor een 

heel scala aan verwikkelingen zorgen, die ten dele stereotype trekken lijken te vertonen. Te 

denken valt aan de heftige confrontaties tussen twee vrouwen die zich elkaars rivales 

weten, aan de problemen waarvoor iemand zich gesteld ziet die zich aan de avances van 

een hem of haar onwelgevallige partner wenst te onttrekken, of ook aan de pijnlijke keuzes 

die dan wel verliefde dramatis personae, dan wel toneelkarakters op wier wederliefde door 

anderen aanspraak gemaakt wordt, op zeker moment bijna allen moeten maken. 

(www.neerlandistiek.nl/01/05, Conclusie). 

Hier lees ik het eerste paar als een disjunctie: hetzij … hetzij en het tweede als een 

conjunctie zowel … als. Hoe mooi was toch het ABN, waarin disjunctie en conjunctie 

hun eigen voegwoorden hadden! 

 

Toegift 

Bij het openslaan van een lang niet gelezen boek vond ik een briefje met het volgende 

citaat: 
 

Johan Woldendorp at alleen in restaurants met een Michelin-ster dan wel er één verdienden  

(Volkskrant, 10.04.2000, p. 17 [een sportpagina]. 

 

De betekenis van dit stuk papyrus is waarschijnlijk: 
 

J.W. at alleen in restaurants die een Michelin-ster bezaten of verdienden. 

 

Eens hadden we een helder ABN! 
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