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SAMENVATTING 
 

Als voorstudie voor een voorzetselonderzoek wordt een onderzoek gedaan naar de in 1985 beschik‐
bare prototypebenaderingen. De studies van Lindner, Brugman en Herskovits worden besproken, met 
een voorkeur voor de aanpak van Herskovits. De Italiaanse voorzetsels su en sopra worden gebruikt 
als voorbeelden om de theorieën aan te illustreren. 

 
RIASSUNTO 

 
Nel quadro di una ricerca sulle preposizioni italiane si studiano le teorie della semantica dei prototipi 
disponibili nel 1985. Si discutono  in particolare  le teorie di Lindner, Brugman e Herskovits, con una 
preferenza  per  l‘approccio  di  quest‘ultima  studiosa.  Le  preposizioni  su  e  sopra  vengono  utilizzate 
come esempi per illustrare le teorie. 

 
SUMMARY 

 
As a preliminary study for a research project on Italian prepositions the prototype theories available in 
1985 are analyzed. The discussion centers upon the approaches of Lindner, Brugman and Herskovits, 
with a preference  for  the  last author. The  Italian prepositions su and sopra are used as examples  for 
illustrating the various theories. 
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1. PROTOTYPEN EN PREPOSITIES* 
   
 
 

Inleiding 
1k houd mij bezig met de bestudering van de Italiaanse preposities. Hierbij zoek  ik 
een beschrijvingswijze die recht doet aan de complexe semantiek van deze woorden. 
In  het  afgelopen  jaar  heb  ik  daarvoor  vrij  uitgebreid  kennis  gemaakt met  recente 
ontwikkelingen  in  de woordsemantiek, die  vaak  onder de  noemer  van  het  begrip 
prototypensemantiek  gebracht worden. Het  is mijn  bedoeling  om  hier  te  spreken 
over de ervaring die  ik met deze richting heb opgedaan en na te gaan of  ik daaruit 
een beschrijvingsmodel zou kunnen halen voor de preposities. Als voorbeeld kies ik 
de prepositie su. 

Prototypensemantiek is een familie van theorieën die enkele eigenschappen met 
elkaar  gemeen  hebben  Ik  geef  expres  deze  formulering, want  het  begrip  ‘familie‐
gelijkenis‘  is een standaardbegrip bij het beschouwen van woordbetekenissen sinds 
Wittgensteins voorbeeld met betrekking tot het woord ‘Spiel‘. Zoals de leden van een 
gezin  onderlinge  gelijkenis  kunnen  vertonen  zonder  dat  er  één  kenmerk  gemeen‐
schappelijk  is voor  alle  leden,  zo geldt dat  ook voor  alle  activiteiten die  onder de 
naam  ‘spel‘ vallen. En op dezelfde wijze  zijn  er gemeenschappelijke  trekjes  tussen 
alle prototypentheorieën, terwijl er waarschijnlijk geen twee auteurs zijn die er pre‐
cies hetzelfde onder verstaan. 

De meest geciteerde auteurs zijn Putnam en Rosch, met artikelen uit de  jaren 
zeventig. Dat wil  niet  zeggen  dat  de  stroming  toen  begonnen  is, want  de meeste 
ideeën zijn  terug  te vinden  in de  jaren dertig en vaak nog eerder. De voorgeschie‐
denis hiervan  is nog niet geschreven en  lijkt vele verrassingen te kunnen  inhouden. 
Merkwaardig genoeg doet men vaak of beide auteurs hetzelfde voorstaan, ook al zijn 
afzonderlijke  linguïsten  meestal  op  een  van  beiden  georiënteerd,  vergelijk  in 
Nederland Pollmann (1985), die uitgaat van Putnam. Maar ze verschillen sterk en dat 
hangt samen met hun achtergrond:  filosofie voor Putnam, psychologie voor Rosch. 
In mijn  opvatting  geeft  geen  van  beiden  een  bevredigende  semantiektheorie; we 
hebben een meer linguïstische aanpak nodig, waarvan verschillende voorbeelden aan 
de orde zullen komen. 

 
De benadering van Putnam 
Putnam bekijkt, zoals gebruikelijk is in een filosofische traditie, de relatie tussen een 
term en de objecten waaraan door die term gerefereerd kan worden. Hierbij laat hij 
het begrip weg.  In de  taalkundige  traditie  is de betekenis van een woord vervat  in 
                                                 
* Dit  is de  tekst van  een  lezing die  ik  in het najaar van  1985  in Groningen gehouden heb voor de 
Romanistendag.  Het  is  de  weerslag  van  twee  jaar  confrontatie  met  de  Prototypensemantiek  en 
achteraf gezien geeft het  aardig het klimaat van de vroege  jaren  tachtig weer,  toen de Prototypen‐
semantiek nog geen cognitieve taalkunde heette.  
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een of meer begrippen: begripsvorming maakt het mogelijk om objecten  te catego‐
riseren. Voor Putnam is een begrip een relict uit de scholastiek, te weten een verza‐
meling  attributen die  aan  een  object  toegekend worden. Hij wil die  tussenschakel 
kwijt  en  tracht  een  directer wijze  te  vinden  om  te  bepalen welke  objecten  tot  de 
extensie  van  de  term  behoren,  In  laatste  instantie wordt  dit  gedaan  via  niet‐taal‐
kundige weg,  namelijk  door  te  controleren  of  de  bewuste  objecten  een  bepaalde 
wetenschappelijk  vast  te  stellen  essentie  bevatten,  bijvoorbeeld  voor metalen  het 
atoomgewicht. Filosofisch gezien  is dat misschien een  relevant probleem, want het 
betreft de stabiliteit van objecten, maar taalkundig gezien is dat niet zinnig. Taalge‐
bruikers hebben geen behoefte aan de essentie van objecten. Overigens  stamt deze 
benadering al uit de asemantische traditie van Bloomfield, die ook dacht dat NaCl de 
betekenis van het woord zout was.1 

Taalgebruikers worden overigens door Putnam geacht de essentie van de ob‐
jecten niet  te kennen; zij behelpen zich met stereotiepe kenmerken, bijvoorbeeld de 
kleur van het metaal. Dit zijn heuristische middelen die idealiter de herkenning mo‐
gelijk maken, maar zelf niet tot de essentie van het object behoren. Voorbeelden zijn 
de strepen van de tijger of de kleur van de citroen. Stereotiep slaat hier op kennis van 
de  taalgebruiker. Het  heeft  bij  Putnam  niet  de  negatieve  bijbetekenis  van  cliché‐
achtige  elementen;  die  krijgt  het  pas  bij  latere  auteurs,  zoals Christoph  Schwarze 
(1982). Verder maken uit taalkundig oogpunt de genoemde kenmerken wel deel uit 
van  de  betekenis  van  het  woord,  zoals moge  blijken  uit  woordafleidingen  zoals 
getijgerd of  tigrato, zebrastrepen en oranje.2 De afleidingen hadden hun betekenis niet 
aan de basis kunnen ontlenen als die basis die betekenis zelf niet had gehad. 

Interessant is dat Renate Bartsch – die ook uit de filosofische traditie van ‘mea‐
ning is use‘ komt – het begrip als het ware herintroduceert in de vorm van een ‘broad 
use‘, dat linguistisch relevant zou zijn (Bartsch 1984). 
 
De benadering van Rosch 
Het probleem van Rosch gaat over categorievorming. Dat  is een psychologisch pro‐
bleem;  het  geldt  ook  voor  niet‐taalkundige  categorieën,  bijvoorbeeld  bepaalde 
geometrische configuraties. De specifieke onderzoekingen van Rosch betreffen pro‐
blemen die al eerder door  taalkundigen zijn aangedragen, bijvoorbeeld door Labov 
(1973) met betrekking tot het onderscheid tussen kopje en kom, of door Berlin en Kay 
(1969), met betrekking  tot kleuren. De  tests betreffen de marginale gevallen:  is een 
bepaald object nog een kopje of al een kom; is een bepaalde kleur aan te duiden als 
rood  of  als  oranje? Omgekeerd  zijn  er  ook  ondubbelzinnige  voorbeelden  van  een 
categorie, waarbij 100% van de proefpersonen  juiste antwoorden geven. Dat zijn de 

                                                 
1 Zie Bloomfield 1933, p. 139. 
2 De kleurnaam is afgeleid van de kleur van de sinaasappel, in Putnams gedachten ongetwijfeld een 
stereotiep. 
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zogenaamde  prototypen  (typische  vertegenwoordigers),  die  bij  Rosch  dus  te  ken‐
schetsen zijn als ‘best examples‘.3  

In de aanpak van Rosch worden stelselmatig de volgende relaties verward: 
1) de relatie tussen een concept en zijn referents (begrip en de aangeduide objecten), 
bijvoorbeeld het begrip tafel en de afzonderlijke tafels die wij tegenkomen. 
2)  de  relatie  tussen  een  hyperoniem  en  zijn  hyponiemen,  bijvoorbeeld meubel  en 
tafel, stoel, bed, enzovoort. Zie de talrijke beschouwingen over de vraag of een kal‐
koen een typische vogel is, of de vraag of een tomaat tot de vruchten of de groentes 
behoort. 
3) de  relatie  tussen de basisbetekenis en de afgeleide betekenissen van een woord, 
bijvoorbeeld die tussen tavola ‘plank‘ en tavola ‘tafel‘.  

In mijn opvatting is relatie 2) linguistisch gezien relatief onbelangrijk en 3) dui‐
delijk onderscheiden van 1), ook al is het in concrete gevallen niet altijd uit te maken 
met welke van beide we  te maken hebben. Het criterium  is of de nieuwe betekenis 
stabiel in de taal is opgenomen.   
 
Een taalkundige benadering van de prototypensemantiek 
Vanuit  taalkundig  oogpunt  sta  ik  een  benadering  voor  die  de  betekenis  van,  een 
woord als een structuur ziet en in principe componentieel van aard is. De betekenis 
(meaning of significato) van een woord is een structuur, dat wil zeggen, ze bevat deel‐
betekenissen  (senses  of  sensi)  die  bepaalde  onderlinge  relaties  hebben.  De  deel‐
betekenissen corresponderen met concepten die betrekking hebben op de benoemde 
zaken. Concepten zijn abstracties van de ervaring, die tot functie hebben deze erva‐
ring stabiel te maken. Concepten kunnen op verschillende wijzen weergegeven wor‐
den. 1k noem er vier: 
1)  als  afbeelding. Voorbeeld: de  kolenkit. Als we  onze  kinderen  het  begrip  kolenkit 
willen duidelijk maken – dat uit de ervaring verdwenen is – dan hebben we daarvoor 
een afbeelding nodig.4 
2) als  typisch voorbeeld. Bijvoorbeeld bij kleuren of  smaken. Zoet  is de  smaak van 
honing  of  van  suiker.  Deze  smaak  geldt  als  standaard  voor  het  beoordelen  van 
smaakervaringen. 
3) als definitie. Voorbeeld: een mathematisch begrip als de driehoek. 
4) door middel van kenmerkende eigenschappen, bijvoorbeeld blaffen voor het begrip 
hond.  

Al deze abstracties zijn pogingen om het begrip weer te geven, maar begrippen 
zijn meer, het zijn  ‘gestalten‘. Zie bijvoorbeeld hond, welk begrip door geen van de 
vier goed wordt weergegeven (zelfs blaffen geldt niet voor alle exemplaren; er zijn er 
ook die keffen). 

                                                 
3 Alle beschouwingen die spreken over ‘best examples‘ zijn uiteindelijk afkomstig uit deze traditie. 
4 Zo‘n afbeelding stond in 2008 in een cartoon van Collignon in de Volkskrant, die de vervanging van 
olie door kolen tot onderwerp had. Deze cartoon  illustreerde mooi het symbolische karakter van de 
kolenkit (noot van 2009). 
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Het boek van Smith en Medin (Categories and Concepts) behandelt deze proble‐
matiek vanuit de psychologie. Een aantal soorten begripsbepalingen zijn voor hen: 
probabilistische representaties (dus door definities met behulp van typische kenmerken) 
exemplarische representaties (door gelijkenis met een geprivilegieerd exemplaar) 
holistische representaties. (dit zou in principe in de vorm van een gestalt zijn).  

Helaas  hebben  zij  voor  de  holistische  representatie  geen  goede  voorbeelden 
gevonden; hun enige voorbeeld  is een tweedimensionele reproductie van een voor‐
werp ʹtemplateʹ genaamd.5 

De  componentiële  benadering  die  ik  voorsta  gaat  ervan  uit  dat  een  definitie 
door middel van componenten een benadering is van de invariante inhoud van een 
begrip, zonder met dat begrip samen te vallen. Om deze benadering te beschermen 
tegen kritiek uit andere hoek moet er aan twee voorwaarden voldaan zijn: 
(1) de  componenten  hoeven  zelf  geen woorden  te  zijn  (dit  is  een principe  van de 
Europese  structuralistische  traditie:  semen  zijn  geen  taaltekens). Het  gaat  in  tegen 
sommige Amerikaanse benaderingen, maar ook tegen die van Alinei. 
(2) de componenten definiëren typische vertegenwoordigers van het begrip, niet alle 
vertegenwoordigers. Immers de taalgebruiker beschikt over een aantal uitbreidings‐
principes (principles of extension), die het begrip kunnen toepassen op minder typische 
exemplaren. Dergelijke principes kunnen verandering of zelfs verdwijning van com‐
ponenten inhouden. 

Dit  laatste  is  een  typisch  prototypische  benadering.  Niet  alle  prototypische 
componenten‐semantieken  zijn  juist.  Een  voorbeeld  van  een  niet‐juiste  is  die  van 
Kubczak  (1982) die het woord Balkon bekijkt  en  tot de  conclusie komt dat  er  twee 
soorten Balkone zijn, echte en onechte. Deze  laatste worden  in de wandeling aange‐
duid met ‘komische Balkone‘. Deze obvatting is onjuist, want het gaat niet om twee 
sets balkons, maar om één set, met onscherpe grenzen (mit verschwommener Rändern, 
om met Wittgenstein te spreken, zie Philosophische Untersuchungen, § 71). Iedere taal‐
handeling waarbij een object benoemd wordt als balcon  is een  individuele extensie 
van de prototypische betekenis. Wel is het vaak moeilijk om uit te maken wanneer er 
een nieuwe betekenis – met eigen  typische vertegenwoordigers – optreedt, die niet 
langer een uitbreiding is van de basisbetekenis. Nieuwe betekenissen ontstaan steeds 
als  extensie  van  oude  betekenissen;  daarna  treedt  codificatie  op  door  de  taalge‐
meenschap. 

Voorbeeld:  
 
cassa: betekenis 1 = kist; betekenis 2 = geldla. 
cassetta: betekenis = kistje; uitbreiding = bak. Met andere woorden, het kenmerk  ‘heeft deksel‘ 
kan aan de periferie van de categorie verdwijnen. 

 
Zoals  ik  al  eerder  heb  gezegd,  hebben we  puur  linguïstische  technieken  om  uit‐

                                                 
5 Hun voorbeeld  is de afbeelding van een kopje  in wat  in de computergraphics een quad  tree wordt 
genoemd, een  tweedimensionele  figuur bestaande uit  rechthoekige zwartgekleurde pixels. Het gaat 
dus om een geïdealiseerde afbeelding (noot van 2009).  
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sluitsel te geven, bijvoorbeeld gedrag onder woordafleiding of woordontlening. 
Enkele voorbeelden van een goede  linguïstische benadering volgens de proto‐

typentheorie. 
(1) Fillmore‘s voorbeeld climb ( = clambering & ascending). 
(2) Coleman & Kay‘s voorbeeld lie (= falsehood of utterance; believe that the utteran‐
ce is false & intention to deceive). Elk van deze drie kenmerken kan verdwijnen. 
(3)  eigen  voorbeeld  (a):  volare  (=  beweging,  door  de  lucht, met  vleugels). Hierbij 
kunnen we  verborgen  componenten  onderscheiden  die  optreden wanneer  andere 
gaan  ontbreken.  Bijvoorbeeld  rapidità  ‘snelheid‘  in  la macchina  volava  (zie  voor  dit 
punt ook Hilty 1971). 
(4) eigen voorbeeld (b): het Nederlandse gezellig: hierin zijn drie elementen aanwezig: 
1. een speciale plaats; 2. meer personen; 3. ontspannen sfeer. Ook hier kan elk van de 
kenmerken  ontbreken,  en  is  er  een  verborgen  kenmerk.  Bijvoorbeeld wanneer we 
zeggen: gezellig op je eentje naar platen zitten te luisteren. Het verborgen kenmerk is 
‘inachtnemen van een ritueel‘).6 
(5) een anderssoortige, maar zeer boeiende benadering is die van Geeraerts 1985. Hij 
toont  naar  aanleiding  van  vernietigen  en  vernielen  (twee  synoniemen)  aan  dat  de 
concrete  voorbeelden  dezelfde  situatie  als  referent  kunnen  hebben  en  dat  beide 
werkwoorden dan door elkaar gebruikt kunnen worden. Het verschil zit hem in een 
verschillende  centraliteit  voor  beide woorden  (en,  zou  ik  hieraan  toevoegen,  een 
andere componentenstructuur van de prototypische voorbeelden). 
(6) Zie ook het verhaal van Moerdijk (1985) over het woord kamerbreed. 

De  benadering  van  Geeraerts  kan  onmiddellijk  toegepast  worden  op  su  en 
sopra; de  referenten kunnen gelijk zijn, maar de centraliteit van de woorden  is ver‐
schillend. Verdere  toepassing  van  deze  benadering  lijkt me  zinnig  in  contrastieve 
studies. 
 
Voorzetsels 
Voor  de  voorzetsels  heb  ik  de  dissertaties  van Claudia  Brugman,  Sue  Lindner  en 
Annette Herskovits bekeken. Deze  laatste  is voor mij de meest bevredigende, want 
haar theorie is het meest uitgewerkt. Bovendien erkent ze expliciet abstracte compo‐
nentenstructuren. Ik verwijs in dit verband naar haar boek (Herskovits 1986), liever 
dan naar haar artikel  in Linguisticae  Investigationes  (Herskovits 1981), dat naar mijn 
smaak teveel aandacht geeft aan pragmatische problemen als ‘hoever mag een lepel 
uit een pot steken om nog  in de pot  te zitten?‘. Ten slotte heb  ik nog gekeken naar 
Schwarze (1982), die een eigenzinnig gebruik heeft gemaakt van de termen prototype 
en  stereotiep. Zijn  ideeën zijn voor mij vooral van belang omdat op zijn versie de 
studies van Priska Hottenroth over de Italiaanse preposities zijn gebaseerd. 
 
Voorzetsels bij Lindner 
Sue Lindner houdt zich bezig met verb+particle constructies, dus constructies waar‐
                                                 
6 Deze analyse dank ik aan de doctoraalscriptie van Anna De Angelis. 
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voor  het  Italiaans  het  type  tirar  su  ‘opvoeden‘  kent. De  discussie wordt  daardoor 
enigszins bepaald. Haar probleem  is  in welke mate de betekenissen van de samen‐
stellende delen behouden blijven in het complexe woord. 

Haar kernbegrip is salience, wat ik maar vertaal met opvallendheid. Salient wordt 
gedefinieerd als  cognitively prominent, wat nogal  tautologisch klinkt,7 maar  in  ieder 
geval verwijst naar het  cognitieve  – dus niet puur  linguistische  – karakter van de 
woordbetekenis. De notie  salience wordt gebruikt voor de verhouding  tussen  com‐
plexe woordcn en hun bestanddelen: een complex woord is des te beter ontleedbaar 
naarmate de betekenissen van de bestanddelen  salient zijn  in de betekenis van het 
geheel. Maar de term wordt ook gebruikt voor de verhouding tussen de betekenissen 
van een woord onderling. 

De techniek die wordt voorgesteld is dan: alle betekenissen registreren, relaties 
constateren tussen de afzonderlijke betekenissen, semantische regels formuleren die 
deze  relaties beschrijven,  en vaststellen welke betekenis of betekenissen meer naar 
voren springen in het geheel der betekenissen (dit heet natural salience). Deze noemt 
ze  prototypische  betekenissen.  Lindner  hanteert  dus  prototype  voor wat  ik  basis‐
betekenis zou noemen (zie punt 3 in mijn bespreking van Rosch op pagina 12 van dit 
hoofdstuk). 

Hoe bepaal je welke betekenis prototypisch is? 
1) Het  is de betekenis waar men het  eerst  aan denkt  (Dit  is uiteraard via psycho‐
linguïstische  technieken vaat  te  stellen; dit  criterium komt  rechtstreeks uit de  tests 
van Rosch met reacties van proefpersonen). 
2) Het is de betekenis die historisch het oudst is en bijgevolg het duidelijkst aanwezig 
bij een groot aantal taalgebruikers. De term is entrenched meanings (term van Langac‐
ker: de loopgraaf is een metafoor voor het ingriffen in de hersenen). Maar het crite‐
rium is niet absoluut; in de loop van de geschiedenis kan hier verandering in komen 
(Het  verschijnsel  van  veranderingen  in  de  historische  betekenisontwikkeling  is  zo 
bekend dat we dit criterium niet al te serieus hoeven te nemen. Het 1aat wel zien in 
hoeverre taalkundigen beïnvloed kunnen zijn door de lexicografische praktijk). 
3) De betekenis  in kwestie  is  frequenter dan de andere. Aangezien  frequentie geen 
absolute eigenschap is, maar het gevolg van allerlei factoren, is dit criterium op zijn 
hoogst een variant van 1), namelijk psycholinguïstische salience. 

Opvallend  is in deze discussie dat Lindner vooral op zoek is naar heuristische 
principes. Deze zijn uiteraard theoretisch niet zo erg relevant. Een meer substantiële 
bijdrage  is wat  ze  zegt  over  het  ontstaan  van  nieuwe  betekenissen.  Dit  gaat  via 
uitbreiding  van  de  bestaande  betekenissen  (extension  genaamd).  Hoe  werkt  deze 
extension? 
1) De spreker wil een nieuw begrip in de taal opnemen (code a novel concept). Dat wil 
zeggen  dat  dit  nieuwe  begrip  tot  de  code  gaat  behoren  en  geïnstitutionaliseerd 
                                                 
7 The salient points or features of something are the most important or most noticeable parts of it; a 
prominent  place/position:  somewhere  that  is  easily  seen  and  is  usually  used  for  things  that  are 
important (definitions of LDOCE) [noot van 2010]. 
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wordt. 
2) Hiervoor wordt  het  begrip  opgevat  als  parallel met  een  reeds  bestaand  begrip 
(construed as parallel). Het criterium hiervoor is de een of andere vorm van similarity. 
3) Ten slotte wordt de fonologische weergave van het bestaande begrip ook gebruikt 
voor het nieuwe begrip. 

NB  Voor  ieder  nieuw  begrip  kunnen  talloze  bestaande  woorden  gebruikt 
worden. Bovendien kan  ieder bestaand begrip onbeperkt gebruikt worden voor het 
creëren van nieuwe begrippen. Het  is betrekkelijk onvoorspelbaar welke betekenis–
uitbreidingen in de praktijk voor zullen komen. 

Enkele conclusies uit deze samenvatting. 
1) De vorming van nieuwe betekenissen wordt gezien als volkomen equivalent aan 
het vormen van nieuwe woordafleidingen. Dit lijkt me een juiste gedachte. 
2) Het ziet er naar uit dat er geen principieel onderscheid is tussen uitbreidingen van 
bestaande concepten en het creëren van nieuwe concepten. Dit lijkt me onjuist, ook al 
door de  analogie met woordvorming. Lexicalisatie van nieuwe  begrippen  is  in de 
woordvorming een essentiëel element. 

 
Voorzetsels bij Brugman 
Claudia Brugmans dissertatie houdt zich bezig met de volgende onderwerpen: 
1) de beschrijving zowel van polysemie als van het feit dat een woord kan behoren 
tot  verschillende  lexicale  categorieën  (woordsoorten). Dus,  om  een  Italiaans  voor‐
beeld  te  geven:  aan  de  ene  kant  het  ‐feit  dat  su  zowel  ‘op‘  als  ‘verspreid  over‘ 
betekent, aan de andere kant het feit dat su zowel voorzetsel als adverbium kan zijn. 
2) een theorie over de aard van polysemie. 
3) de rol van het weergeven van begrippen in de vorm van beelden (pictorial images). 
4) de plaats van een semantische prototypentheorie in de beschrijving van polysemie. 

Ik zal deze punten in detail uitwerken: 
1) Brugman stelt voor dat een woord zoals het Engelse over betrekking heeft op een 
begripscategorie  die  verschillende  lexicale  categorieën  (woordsoorten)  omvat.  Ze 
verzet zich dus tegen beschrijvingen die per lexicale categorie een apart lexical item 
onderscheiden. Dat betekent dus dat een begripscategorie (in mijn termen een bete‐
kenis) geassocieerd  is met een vorm, onafhankelijk van de woordsoort. Maar deze 
betekenis heeft  interne structuur, dat wil zeggen, ze vormt een verzameling onder‐
ling verschillende, maar verwante deelbetekenissen (distinct but related senses). Verder 
wordt polysemie gezien als een dynamisch verschijnsel. 

Toegepast op het Italiaans zou dit inhouden dat su adverbium zijn betekenis af‐
leidt van een van de deelbetekenissen van su prepositie. Dit klopt  in zoverre dat su 
prepositie tenminste zowel een betekenis met [+contact] heeft als ook een betekenis 
met [‐contact]: Il libro sul tavolo ‘het boek op de tafel‘/le nuvole sugli alberi ‘de wolken 
boven de bomen‘, en su adverbium alleen de betekenis [‐contact]. Maar dan geeft de 
historische ontwikkeling moeilijkheden, want er  is een  stadium geweest waarin  su 
uitsluitend adverbium was; historisch  is dat dus de basisbetekenis. Ook  is het niet 
geheel duidelijk waarom deze restrictie aan de theorie opgelegd wordt. Het lijkt me 
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beter om de adverbium‐betekenis(sen) gewoon te laten meespelen in het geheel van 
de betekenissen. 
2) Brugman houdt een pleidooi voor een  synchrone benadering van de polysemie. 
Haar bezwaren  tegen de diachrone benadering zijn  tweeërlei. Ten eerste zou histo‐
risch onderzoek over het algemeen geen verklaring geven voor het ontstaan van af‐
geleide betekenissen, Deze conclusie  lijkt me onjuist: de diachrone semantiek stoelt 
in de regel op onze intuïties over wat mogelijke semantische uitbreidingen zijn, en is 
dus in wezen panchroon. Ten tweede zou historisch onderzoek zich niet bezig hou‐
den met de vraag hoe sprekers  in hun eigen  taalgebruik nieuwe betekenissen creë‐
ren. Ook dit  lijkt me onjuist.  1k verwijs hierbij naar  Saussures positie, dat  creatief 
taalgebruik  in de synchronie  (in de parole) diachrone ontwikkelingen pleegt  te ver‐
klaren. 
3) Brugman wil de ruimtelijke relaties die door voorzetsels worden uitgedrukt voor‐
stellen  als  representaties  in  beelden,  niet  in  features  of  definities  (als  tenminste 
definities hetzelfde  is als haar  term propositional  representations). De gedachte  is dat 
een dergelijke weergave beter overeenkomt met de manier waarop de informatie in 
onze geest  is opgeslagen. De cognitieve categorisatie wordt genoemd  ‘ervaring met 
de  fysieke wereld‘. Dit  is de meest discutabele bewering:  In de eerste plaats  is het 
niet  duidelijk  waarom  fysieke  objekten  een  andere  betekenisstructuur  moeten 
hebben  dan  bijvoorbeeld  abstracte  begrippen.  Bovendien  kan  het  begrip  op  vele 
wijzen  benaderd  worden;  geen  daarvan  heeft  een  geprivilegieerde  status.  De 
verhouding  tussen  taal  en  werkelijkheid  vinden  we  beter  weergegeven  bij 
Jackendoff.  
4)  Polyseme woorden  hebben  een  basisbetekenis  en  afgeleide  betekenissen.  Beide 
soorten betekenissen zijn categorien in de geest van de taalgebruiker. Brugman sluit 
hier  expliciet  aan  bij de Prototypensemantiek  van Coleman  en Kay  (die  zelf weer 
teruggrijpen op Rosch). 

Prototypen  zijn  voor  haar  in  vele  gevallen  de  ‘beste  exemplaren‘,  die  alle 
features  van  het  begrip  vertonen.  leder  geobserveerd  exemplaar  van  de  categorie 
wordt getoetst aan het prototype zelf, via het criterium van de similarity. De situatie 
kan ook anders zijn: er is geen centraal exemplaar, maar er zijn verschillende centra. 
Hierbij moet  ik opmerken dat dit alleen kan als er tegenstrijdige features zijn, want 
anders kan er altijd een nog beter centraal exemplaar geconstrueerd worden. Som‐
mige perifere gevallen kunnen op de rand van de categorie liggen. In die gevallen is 
er een conflict  tussen  twee  (of meer) woorden. Soortgelijke conflicten zijn er  tussen 
de afzonderlijke betekenissen van een woord. 

Al deze overwegingen  leveren het volgende beeld op. Er  is  in de meeste ge‐
vallen identiteit tussen het beste exemplaar en het prototype; dit prototype wordt als 
het ware holistisch gezien aan de hand van een pictoraal schema, dat verabsoluteerd 
wordt  als  de weergave  van  het  begrip  in  het  hoofd  van  de  taalgebruiker. Om  te 
bepalen wat  dit  beeld  is wordt  in  grote mate  een  beroep  gedaan  op  nogal  vage 
heuristische principes die ook nog gerelativeerd kunnen worden. De geobserveerde 
exemplaren worden onder het bereik van het prototype gebracht door het postuleren 
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van een relatie van gelijksoortigheid (similarity); als dit binnen een enkele betekenis 
gebeurt, dan is er een overgangsgebied tussen verschillende woorden; als dit tussen 
twee betekenissen gebeurt, dan is er geen probleem met de benaming van het object, 
hoogstens met de analyse. 

Ten  slotte  is  er  nog  een  discutabel  aspect:  voor  preposities  legt  Brugman  de 
nadruk op de verhouding tussen hyperoniem en hyponiem. Deze relatie is voor haar 
de basis voor de verhouding  tussen betekenis  en deelbetekenissen van het woord. 
Met verwijzing naar de voorbeelden van Rosch is over tegelijk het meubelstuk en de 
stoel, of in Brugmans eigen termen: tegelijk het gehele kleurenspectrum en de afzon‐
derlijke focale kleuren. Het is me niet duidelijk wat met deze gelijkstelling gewonnen 
wordt. 

 
Voorzetsels bij Herskovits 
De meest complete analyse vinden we bij Herskovits, 

Herskovits  onderscheidt  een  core  meaning  (kernbetekenis),  of misschien  ook 
meer core meanings, die in het geval van de voorzetsels betrekkelijk abstract zijn. Deze 
kernbetekenissen zijn meetkundige beschrijvingen van de relatie tussen de objecten. 

De kernbetekenis wordt meegenomen  in  iedere  locatieve  constructie, als deel 
van de interpretatie ervan. Het gedeelte van de betekenis van de locatieve constructie 
dat door de kernbetekenis bepaald wordt heet de geometric scene representation. Deze 
kan  gezien worden  als  ‘geometric  conceptualization‘  en  als  ‘canonical description‘ 
met alle details van de objecten erbij. Bijvoorbeeld: voor het voorzetsel ON: contiguity 
& support. Dit wil zeggen: X is contiguous with Y en Y (surface of an object) supports X.  

Zowel  de  X  als  de  Y  en  de  elementen  contiguity  en  support  kunnen  nader 
beperkt of gewijzigd worden. Deze wijzigingen  leveren use  types op. Use  types zijn 
speciale manieren om de kernbetekenis  toe  te passen, die echter verband met deze 
kernbetekenis  blijven  behouden.  Use  types  kunnen  met  elkaar  contrasteren,  wat 
dubbelzinnige zinnen oplevert. Voorbeeld: the man on the bus (in of bovenop). 

Voorbeelden van use types zijn voor het Italiaanse SU: 
 
la tazza sul vassoio ‘the cup on the tray‘ 
l‘ombra sulla parete ‘the shadow on the wall‘ 
un paese sul fiume ‘a village on the border‘ 
i bambini sull‘autobus ‘the children on the bus‘ (criterium: large surface floor) 
 

Talen verschillen in de use types die binnen een deelbetekenis te onderscheiden zijn. 
Zo wijken Engels en Itallaans van elkaar af met betrekking tot: 

  
on the left wall there is a chest of drawers / contro la parete sinistra 
  a dog on the leash / al guinzaglio 
  to stand on your feet / stare in piedi. 
 

Mijn  indruk  is  dat  verdere  studie  leidt  tot  het  onderscheiden  van  verschillende 
centra, bijvoorbeeld dat on een functie heeft die correspondeert met het Nederlandse 
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aan, en die in het Italiaans ontbreekt. Incidentele overeenkomsten, als 
 
il paese sul fiume, het dorp aan de rivier, the village on the river. 
 

kunnen geïnterpreteerd worden door voor het Italiaans een perifere extensie aan  te 
nemen van de hoofdbetekenis en voor het Engels een tweede centrum. 

Ieder use type kan gezien worden als een speciale deviatie van de kernbetekenis. 
Elk use type heeft twee elementen, namelijk: 
1) een phrase pattern  (woordgroeppatroon of syntactisch patroon, bijvoorbeeld NP at 
NP).  
2) een normale  interpretatie van het phrase pattern. Herskovits‘ voorbeeld: person at 
artifact. 
  Elk  phrase  pattern genereert  een oneindig  aantal  locatieve  constructies, dat wil 
zeggen  constructies waar  constanten zijn  ingevuld voor de variabelen. Herskovits‘ 
voorbeeld  is: Maggie  at  her  desk.  De  normale  interpretatie  van  een  locatieve  con‐
structie hangt af van de interpretatie van het use type plus de kennis die we hebben 
van de  ingevulde  constanten, dat wil  in dit voorbeeld  zeggen van Maggie  en van 
haar desk. 

De  interpretatie  van  een  locatieve  constructie wordt  situation  type  genoemd. 
Deze is op het vlak van de voorzetselconstructie het equivalent van het referent‐type 
van de normale concrete substantieven (hond, kist, etc.). Het situation‐type is dus een 
verzameling situation‐tokens (oftewel concrete situaties). Het heeft een prototypische 
vertegenwoordiger en een mate van  toegestane deviatie. Voor de  interpretatie van 
ieder individueel situation token verschaft de contekst precieze informatie. 

Tenslotte kent Herskovits nog een aantal pragmatische principes, die bepalen 
hoever de reikwijdte van de  interpretaties gaat. Een daarvan  is het principe van de 
projectie: X boven Y kan  slaan op een voorwerp X en een verticale as die door dat 
voorwerp loopt, maar ook op beider projectie op een verticaal vlak. Zo verklaren we 
bijvoorbeeld  sopra  in de zin van  ‘hoger dan‘:  il quadro  è  sopra  la  sedia  ‘het  schilderij 
hangt boven de stoel‘.  

Ook al zijn alle details van Herskovits‘ benadering niet onmiddellijk duidelijk – 
zo is er een verschil tussen prototypische en normale interpretatie waarbij de criteria 
onduidelijk zijn – toch biedt ze veel perspectieven. Ik noem één klein voorbeeld van 
toepassing. De dubbelzinnige uitdrukking the children on the bus (in/bovenop) verliest 
zijn  ambiguïteit  in  het  Italiaans; we  hebben  i  bambini  sull‘autobus  ~  i  bambini  sopra 
l‘autobus. In het eerste geval hebben we een use type involving autobuses, in het tweede 
geval een use type  involving any kind of object. Het gebruik van sopra kan nu voor dit 
soort gevallen als volgt beschreven worden.  In elke situatie waarin de  interpretatie 
van su gespecialiseerd is (bijvoorbeeld voor een autobus) moet sopra gebruikt worden 
voor de algemene betekenis.8 Deze  formulering veronderstelt dat  su  en  sopra voor 
een aantal gevallen equivalent zijn. Dit kan, in navolging van Bartsch (1984), doordat 

                                                 
8 Een variant van deze benadering vinden we ook bij Priska Hottenroth. 
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de feature‐samenstelling van een van de sensi van su identiek is aan die van een van 
de sensi van sopra. 
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