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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 
Questo capitolo tratta i cambiamenti nel lessico italiano degli ultimi cinquant’anni e i modi di 

studiarli. I modelli proposti sono quello cumulativo (attenzione ai neologismi), quello sostitutivo (le 

parole scomparse e la loro sostituzione), quello variazionale (la variazione regionale, sociale ed inter-

nazionale come fonti di rinnovamento), quello statistico (cambiamenti del lessico di base), quello 

settoriale (interazione tra linguaggi settoriali e lingua generale) e quello sistematico (attenzione per 

nuovi schemi lessicali e procedimenti di formazione delle parole). Si danno analisi di vu’ comprà, avviso 

di garanzia, colf e limonare; inoltre si studia la poesia di Sanguineti Laudes rerum universarum come 

illustrazione di nuovi processi morfologici. 
 

SUMMARY 
This chapter deals with changes in the Italian lexicon in the last fifty years and the ways in which we 

can study them. The proposed models are the cumulative model (attention to new words), the 

substitutive model (words that disappeared and their substitution), the variational model (regional, 

social and international variation as a source of innovation), the statistical model (changes in the basic 

lexicon), the special language model (interaction between special languages and the general language) 

and the systematic model (attention for new lexical schema’s and new word formation procedures). 

Analyses are given of the expressions vu’ comprà, avviso di garanzia colf and limonare; furthermore 

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. 



292 

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. 



295 

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. 



300 

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.  
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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. 



308 

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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