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SAMENVATTING 
 
Dit  hoofdstuk  presenteert  een  onderzoeksprogramma  voor  een  contrastief  onderzoek  over  de 
Italiaanse voorzetsels su en sopra en hun equivalenten  in het Spaans en Portugees op grond van een 
corpus bestaande uit een romantekst en zijn vertalingen in de beide andere talen. 
 
RIASSUNTO 
 
Questo  capitolo  presenta  un  programma  di  ricerca  per  uno  studio  contrastivo  riguardo  alle 
preposizioni  italiane  su  e  sopra  e  i  loro  equivalenti  nello  spagnolo  e  nel  portoghese,  basato  su  un 
corpus fatto di un testo di romanzo e le sue traduzioni nelle due altre lingue. 
 
SUMMARY 
 
This  chapter  presents  a  research  programme  for  a  constrastive  study  with  respect  to  the  Italian 
prepositions su and sopra and their equivalents in Spanish and Portuguese, which is based on a corpus 
consisting of the text of a novel and its translations in the two other languages. 
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10. SU EN SOPRA EN DE IBERISCHE TALEN* 
 
 
 

Inleiding 
Dit hoofdstuk  is  gewijd  aan  een  contrastieve  voorzetselstudie  via  een  vergelijking 
tussen vertaling en origineel.  Ik geef meteen een voorbeeld om  te  laten zien welke 
problemen we in zo’n onderzoek ontmoeten. 
 

(1a) Cio 70.23   Io stavo seduta sul letto e Rosetta sopra la seggiolina 
(1b)      Yo me sentaba en la cama y Rosetta en la silla 
      ‘Ik zat op het bed en Rosetta op de stoel‘ 
 

De eerste zin uit dit voorbeeld is afkomstig uit de roman La Ciociara van Moravia en 
de tweede uit de Spaanse vertaling La campesina van dezelfde roman.1 
 
Verhouding tussen de werkelijkheid en interpretatie van de werkelijkheid 

 De geciteerde zinnen hebben betrekking op  een unieke  situatie, die deel uitmaakt 
van de gebeurtenissen die in deze roman beschreven worden. De persoon die spreekt 
(het  personage Cesira)  interpreteert  een  situatie waarvan  de  details  ondergespeci‐
ficeerd zijn: in dit geval wordt bijvoorbeeld noch de vorm van de meubelen noch de 
onderlinge  positie  gespecificeerd,  omdat  ze  niet  essentieel  zijn  voor  de  communi‐
catie. Deze details waren echter wel aanwezig,  in de werkelijkheid of,  in het geval 
van een roman, in het universum van die roman.2 

 De  lezer  herschept  ze  in  zijn  verbeelding,  of  althans  dat  kan  hij  doen.  De 
vertaler  is  in eerste  instantie een  lezer, maar nadat hij de  situatie  in zijn geest her‐
schapen heeft herinterpreteert hij deze in een andere code. Idealiter moet de nieuwe 
lezer dezelfde  situatie  terugvinden  als de  eerste. Maar dit  ideaal wordt  niet  altijd 
bereikt, om verschillende redenen, bijvoorbeeld: 
1) de buitenlandse lezer is minder vertrouwd met het universum van de roman; 
2)  de  vertaler  heeft  de  situatie  niet  goed  begrepen  en  suggereert  daardoor  een 
situatie die afwijkt van de oorspronkelijke; 
3) de code kan niet dezelfde dingen als het origineel uitdrukken (of de vertaler heeft 
ervoor gekozen niet alle mogelijkheden van de code te benutten). 

In een contrastieve studie zijn alleen de mogelijkheden van de code van belang; 

                                                 
* Dit hoofdstuk is de uitgewerkte tekst van een lezing op het AIPI‐congres te Oviedo, Spanje van 3‐6 
september 2008. Het heeft de status van een onderzoeksprogramma. 
1 De Nederlandse vertaling tussen enkele aanhalingstekens  is hier en  in de andere voorbeelden van 
mijzelf. 
2 De scheiding tussen werkelijkheid en fictie is trouwens zeer relatief: Moravia heeft zijn inspiratie uit 
zijn eigen onderduikervaring gehaald. Dat heeft ongetwijfeld het beeld bepaald dat hijzelf bij het op‐
schrijven van zin (1a) voor ogen heeft gehad. 
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de  onderzoeker  moet  daarom  abstraheren  van  de  afwijkingen  die  veroorzaakt 
worden door de beide andere  factoren.  In ons voorbeeld constateren we  tenminste 
één van deze afwijkingen, namelijk het vervangen van de diminutief seggiolina door 
het basiswoord silla. Deze afwijking is niet van belang voor de interpretatie van het 
element dat ons hier  interesseert, namelijk het gebruik van de voorzetsels. Daarom 
kunnen  de  beide  zinnen  voor  ons  doel  beschouwd  worden  als  perfecte  vertaal‐
equivalenten. 

 
De voorbeeldzin als gegeven voor een taalkundige analyse 
Als we een  taalkundige analyse gaan maken verandert de zin  in een voorbeeld; hij 
vertegenwoordigt niet meer een unieke situatie (a situation‐token), maar een typische 
situatie  (a situation‐type). Hierin abstraheert men van de specifieke aspecten van de 
situatie, namelijk de personen over wie het gaat of de precieze meubelen waar ze op 
zitten. De typische situatie wordt gereduceerd tot: 

 
(2) PERSONA sta seduta su MOBILE (PERSOON zit op MEUBEL) 
 

Een  dergelijke  abstractie maakt  het mogelijk  om  een  hele  familie  van  situaties  te 
herkennen. Sommige leden van die familie zijn geslaagder specimina dan andere. In 
de typische situatie (2) is sedia ‘stoel’ een centraal meubel, andere meubels, zoals het 
bed, bevinden zich eerder aan de periferie van de typische situatie. 

Uitgaande van de  typische situaties kunnen we echter nog verdere abstracties 
maken. Tussen persoon op meubel, persoon op paard, voorwerp op tafel of huis op 
een  terrein bestaat een analogie die,  in het geval van ruimtelijke preposities, berust 
op een gemeenschappelijke geometrische weergave, die een aantal kenmerken bevat: 
het betreft een driedimensioneel object dat in contact is met een vlak, waardoor een 
vertikale as gaat; het neemt het positieve deel van die as in, bepaald door de werking 
van de zwaartekracht. Ik zou hier willen spreken van een abstracte situatie. Annette 
Herskovits, aan wie ik deze manier van zien en de termen situation‐token en situation‐
type  heb  ontleend,3  spreekt  hier  van  use‐type,  een  term  die  ik  eigenlijk  liever  zou 
willen vermijden, omdat we ons nog altijd op het terrein van de begrippen bevinden, 
en nog niet op dat van de taaltekens die gebruikt worden voor de bewuste begrippen. 

Op  het  niveau  van  de  taal  daarentegen  kunnen  er  verschillende  taaltekens 
bestaan die  corresponderen met  een bepaalde abstracte  situatie. Ons voorbeeld  (1) 
laat dat goed zien. We hebben drie verschillende voorzetsels voor de beschreven si‐
tuatie: de Italiaanse voorzetsels sopra en su en het Spaanse voorzetsel en. Voorbeeld 
(1) toont aan dat de genoemde voorzetsels gebruikt kunnen worden om de typische 
situatie (3) uit te drukken en dus ook de genoemde abstracte situatie.  

Als we nu van het begripsniveau overgaan naar het taalniveau, waarop we de 
verschillende codes  (dat wil zeggen de verschillende  talen) bespreken die gebruikt 
kunnen worden om het beschreven universum weer  te geven, dan  constateren we 

                                                 
3 Zie ook hoofdstuk 1 van deze bundel. 
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dat we hier beschikken over een zeker aantal taaltekens, te weten su en sopra voor de 
Italiaanse code en en voor de Spaanse, die een (fonologische en morfologische) vorm 
hebben en een betekenis. De betekenis  (meaning of  significato) kan beschouwd wor‐
den  als  een  netwerk  van  deelbetekenissen  (senses  of  sensi,  ook  wel  accezioni  ge‐
naamd); een deelbetekenis correspondeert met een abstracte situatie. De verzameling 
kenmerken (in dit geval: relatie tussen voorwerp en vlak, hogere positie en contact) 
definieert een van de betekenissen van de genoemde voorzetsels.  

Ik  heb  aldus  vijf  niveau’s  van  analyse  onderscheiden,  die  ik  als  volgt  zal 
aanduiden met hoofdletters, van A tot E: 
A is het niveau van de betekenis (significato) van de taaltekens; 
B is het niveau van de afzonderlijke deelbetekenissen (sensi) van deze tekens; 
C is het niveau van de abstracte situaties; 
D is het niveau van de typische situaties; 
E is het niveau van de unieke situaties. 

In sommige gevallen kan de contrastieve analyse uitgevoerd worden op niveau 
A,  bijvoorbeeld  als we  het  Italiaanse  voorzetsel  con met  het  gelijknamige  Spaanse 
voorzetsel con vergelijken.4 

 In andere gevallen kunnen we zo’n vergelijking alleen uitvoeren op niveau B, 
omdat de correspondenties  tussen de  talen verschillend zijn al naar de deelbeteke‐
nissen die we bekijken. Dit geldt voor het geval waarover we het hier hebben, omdat 
voor de bewuste abstracte situatie één betekenis van sopra en één betekenis van su in 
het Italiaans met elkaar corresponderen (in tegenstelling tot andere betekenissen van 
deze voorzetsels) en deze betekenis van su/sopra niet overeen lijkt te komen met een 
betekenis van het Spaanse sobre, maar eerder met een van het Spaanse en. Als we het 
geheel van de sensi van een significato beschouwen als een netwerk, dan bevatten de 
taaltekens  uit  de  verschillende  talen  netwerken  die  elkaar  geheel  of  gedeeltelijk 
overlappen.  Het  onderscheid  tussen  gehele  en  gedeeltelijke  overeenlapping  is 
geleidelijk:  we  kunnen  een  breekpunt  bereiken  waarna  op  het  niveau  van  de 
significato geen overeenkomsten meer te bespeuren zijn. Terwijl het namelijk gemak‐
kelijk is om het Italiaanse con en het Spaanse con, of het Engelse with en het Neder‐
landse  met,  te  herkennen  als  overeenkomstige  voorzetsels,  bestaat  een  dergelijke 
equivalentie niet voor voorzetsels  als het  Italiaanse  per  ten  opzichte van hetzij  por 
hetzij para voor het Spaans. Een van de vragen die we ons in het onderhavige onder‐
zoek stellen is of we het Spaanse sobre en het Italiaanse sopra kunnen herkennen als 
overeenkomstige  voorzetsels.5 Als we  het  geheel  van  de  voorzetsels  bekijken  dan 
vormen  de  configuraties  op  niveau  A  zo  te  zeggen  de  vingerafdrukken  van  de 
verschillende talen, althans voor zover het de voorzetsels betreft. Het bestuderen van 
deze vingerafdrukken creëert een typologie van voorzetselsystemen. 

                                                 
4 Zie voor con ook hoofdstuk 13 van deze bundel. 
5 De reden waarom we ons deze vraag stellen is dat de twee woorden op synchroon niveau herkend 
worden  als  cognates  (verwante  woorden),  zie  de  hoofdstukken  6  en  7  van  mijn  Woordstudies  I. 
Historisch gezien hebben ze overigens een verschillende achtergrond, respectievelijk super en supra.  

 218 



Een contrastieve analyse 
In dit artikel voer  ik een contrastieve analyse uit, die gebaseerd  is op een Italiaanse 
tekst en zijn Spaanse en Portugese vertalingen. De tekst is Il Gattopardo van Giuseppe 
Tomasi di Lampedusa, de vertalingen zijn El gatopardo  (Spaanse vertaling van Fer‐
nando Gutiérrez) en O Leopardo (Portugese vertaling van Rui Cabeçadas).6 Het gaat 
hierbij  om  de  relatie  van  superioriteit  die  wordt  uitgedrukt  door  de  Italiaanse 
voorzetsels su en sopra. Als inleiding tot het onderzoek citeer ik een eenvoudig voor‐
beeld:7 

 
(1a) Ga. 23.30  Bendicò poggiava il testone pesante sulla sua pantofola 
      ‘Bendicò leunde met zijn zware kop op zijn pantoffel‘8 
(1b) sp.    “Bendicò” apoyaba la pesada cabezota sobre sus zapatillas 
(1c) pt.    Bendicò apoiava a enorme cabeça na pantufa (na = em + a) 
 

 Hierboven heb  ik gesteld dat de  analyse op vijf niveauʹs kan worden uitgevoerd, 
aangeduid met de hoofdletters A, B, C, D en E.  Ik zal dat hier nog eens uitwerken 
aan de hand van voorbeeld (1a‐c). A is het niveau van het lexicale item of lexeem, dat 
wil zeggen het woord, of een uitdrukking die een woord vervangt, zoals  in cima a. 
Het betreft hier een taalteken met een vorm (voor het Italiaans de twee vormen su en 
sopra)  en  een betekenis, die bestaat uit  een netwerk van deelbetekenissen. B  is het 
niveau van de afzonderlijke deelbetekenissen.9 Ieder lexeem heeft zijn eigen netwerk, 
waarvan de knopen staan voor de afzonderlijke deelbetekenissen en de kanten die 
deze knopen verbinden de semantische regels weergeven die twee betekenissen met 
elkaar verbinden. In het  ideale geval  is een netwerk verbonden, dat wil zeggen dat 
elke knoop verbonden  is met  alle  andere.  In de praktijk kunnen bepaalde knopen 
echter  virtueel  blijven, wat  betekent  dat  een  bepaalde  betekenis  niet  gerealiseerd 
wordt. In zoʹn geval is het netwerk niet‐verbonden. Als het niet mogelijk is om enig 
verband  te  vinden  tussen  twee  partiële  netwerken  dan wil  dat  zeggen  dat we  te 
maken hebben met twee homoniemen. 

Een  contrastief  onderzoek  voor  voorzetsels moet de  correspondenties  vinden 
tussen niveau B en niveau C en daarbij van de afzonderlijke lexemen uitgaan als het 
onderzoek semasiologisch van aard is, maar van afzonderlijke geometrische relaties 
(en anderssoortige  relaties die daarvan af  te  leiden zijn) als het onderzoek onoma‐
siologisch van aard is. 

                                                 
6  Ik  had  hier  graag  de  Catalaanse  vertaling  El  Guepart  aan  willen  toevoegen,  maar  hoewel  die 
vertaling tamelijk recent is heb ik er geen exemplaar van weten te bemachtigen. 
7  In  de  voorbeelden  staat  Ga  voor  de  pocket‐editie  van  de  Italiaanse  roman,  die  ik  citeer  met 
bladzijnummer  en  regel.  De  overeenkomstige  vertalingen  worden  respectievelijk  met  sp  en  pt 
aangeduid. 
8 Alle Nederlandse vertalingen zijn van mijn  eigen maaksel. 
9 In het Nederlands gebruiken we betekenis zowel voor niveau A (Engels meaning, Italiaans significato) 
als voor niveau B (Engels sense, Italiaans senso). Als er verwarring kan ontstaan zal ik voor B de term 
deelbetekenis gebruiken. 
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Als we  uitgaan  van  de  andere  kant,  namelijk  dat  van  de  begrippen,  dan  is 
niveau E het niveau van de unieke gebeurtenis, die in een tekst wordt beschreven. In 
ons geval  is dat een unieke situatie die deel uitmaakt van het  fictionele universum 
van de roman, waarvan we aannemen dat die zich afgespeeld heeft op een meimid‐
dag  in 1860  te Palermo. De genoemde zin verwijst naar deze situatie, maar de ver‐
wijzing  is niet  compleet  (blijft ondergespecificeerd); zo weten we bijvoorbeeld niet 
wat de kleur van de pantoffels was. Iedere lezer mag dat zelf invullen; als die lezer 
tegelijk filmregisseur  is moet hij dat zelfs doen. De vertaler drukt de situatie die hij 
zich voorstelt uit  in een andere code (een ander taalsysteem). Hij kan besluiten zijn 
beeld van de situatie op een andere wijze onder te specificeren; zo kiest de Portugese 
vertaler  er  in ons voorbeeld voor om niet  te  specificeren dat de kop van de hond 
zwaar is. Het origineel en de vertalingen zijn  min of meer gelijkwaardige weergaven 
van de beschreven  situatie. Als de equivalenties niet perfect zijn moeten we bij de 
vergelijking  abstraheren van de  afwijkingen, met  als  extreme  consequentie dat we 
bepaalde correspondenties uit het bestudeerde corpus verwijderen, tenminste in die 
gevallen waarin de afwijkingen het bewuste taalprobleem betreffen.  

Als we het voorbeeld gebruiken  als onderdeel van  een  taalkundige discussie 
dan gaat het niet langer om een unieke situatie (een situation‐token, in de terminologie 
van Annette Herskovits, die  ik hier gebruik), maar wordt het een  typische  situatie 
(een situation‐type). Hierin abstraheren we van de individuen Bendicò en Prins Salina 
en kijken alleen naar de herhaalbare elementen, dat wil in ons geval zeggen kop van 
een dier plus pantoffel, en de speciale relatie die tussen deze beide entiteiten bestaat. 

Op niveau C abstraheren we nog verder, waarbij we – tenminste als het ruim‐
telijke  relaties betreft – de situatie  reduceren  tot een geometrische configuratie, dat 
wil  zeggen:  (driedimensioneel)  voorwerp  SU  (tweedimensioneel)  vlak, waarbij  SU 
staat voor een bepaalde combinatie van kenmerken. Ik kom hier straks op terug. 

De conceptuele weergave van niveau C kan  in verband gebracht worden met 
de  taaluitdrukking volgens de gebruikte  code. Wat op niveau B  een deelbetekenis 
van een lexeem is, is op niveau C een conceptuele relatie. Er is niet altijd een een‐op‐
een  overeenkomst  tussen  lexeem  en  concept:  in  ons  voorbeeld  heeft  de  Italiaanse 
code  su, de Spaanse  sobre  en de Portugese  em, maar  in het  Italiaans  zou ook  sopra 
mogelijk geweest zijn en in het Spaans ook en. Omgekeerd is zin (1a) zowel verenig‐
baar met bedekken als met een eenvoudig contact.10 

 
De kernbetekenis van su 
De  relatie voorwerp  SU vlak die we geïllustreerd hebben met voorbeeld  (1a) en veel 
andere voorbeelden is de kernbetekenis van su. Deze kan als volgt gedefinieerd wor‐
den. Het betreft een relatie tussen een voorwerp x en een vlak y die voldoet aan de 
volgende condities: 
1) het vlak y is horizontaal; 

                                                 
10 Het is waarschijnlijk dat de keus voor sobre in de Spaanse vertaling voortkomt uit een interpretatie 
als bedekking. 
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2) er wordt een vertikale as aangenomen die door x gaat en een punt van y passeert; 
3) de richting van die as is tegengesteld aan de zwaartekracht; 
4) er is contact tussen x en y; 
5) de situatie is statisch; 
6) x valt meer op dan y (x is more salient than y). 

In het netwerk dat ik zal construeren in Figuur 1 zal ik de kernbetekenis van su 
aangeven met de letter a. 

Ik presenteer nu een ander voorbeeld  (dat een andere  typische  situatie weer‐
geeft, namelijk persoon SU meubel): 

 
(2a) Ga 49.39  Rimaneva seduto su uno sgabello 
      ‘Hij bleef op een krukje zitten‘ 
(2b) sp.    Permanecía sentado sobre un taburete 
(2c) pt.    Continuava sentado num banco (num = em + um) 

 
De situatie van  (2) wijkt  in de volgende punten af van  (1): de aard van x  (persoon 
tegenover  dier),  de  aard  van  y  (hard  tegenover  zacht)  en  de  specificatie  van  de 
contactvorm (sedere zittenʹ tegenover poggiare ‘leunen‘). Voorbeeld (2) is centraler dan 
(1).  Dat  kunnen  we  aannemelijk  maken  door  middel  van  verschillende  tests: 
bijvoorbeeld een psychologische test over het voorbeeld dat bij de ondervraagde het 
meest  spontaan  opkomt  of  een  statistische  test  over  de  grootste  frequentie  in  een 
corpus  (deze  test zullen we  in onze benadering gebruiken). We kunnen ook zuiver 
taalkundige argumenten gebruiken met betrekking  tot de solidariteit  tussen x, y en 
het gebruikte werkwoord: la sedia ‘de stoel‘ is bij uitstek het meubel waarop men gaat 
zitten  (sedere)  en het  lichaamsdeel waarmee men gaat  zitten  is dan ook  in het  Ita‐
liaans  il sedere. Toch zijn zowel (1) als (2) specifieke gevallen van dezelfde abstracte 
relatie, die gedefinieerd wordt door de zes genoemde kenmerken.  
 
Lijst van betekenissen van su 
In deze paragraaf  zal  ik  alle deelbetekenissen opsommen die  aanwezig  zijn  in het 
corpus  gevormd door  Il Gattopardo. Dat  zijn  19  betekenissen die direct  of  indirect 
afgeleid kunnen worden van de kernbetekenis. 
 
Betekenis b 
De semantische regel ab verplaatst het horizontale vlak. Het betreft bijvoorbeeld een 
muur (parete) of een plafond (soffitto). Ik citeer het volgende voorbeeld: 

 
(3a) Ga 109.18  sulla parete grandi specchi 
      ‘aan de wand grote spiegels‘ 
(3b) sp    en las paredes grandes espejos 
(3c) pt    nas paredes grandes espelhos 
 

In deze betekenis correspondeert su met en/em. 
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Betekenis c  
In de semantische regel ac wordt het voorwerp een gebeurtenis e (e SU y). Voorbeeld: 

 
(4a) Ga 108.12  su di un divano coperto di stoffa lui la stringe a sé.11 
      ‘op een divan van stof drukt hij haar tegen zich aan‘ 
(4b) sp    sobre un diván .. la abrazó. 
(4c) pt    sobre um divã ... ele apretou‐a contra si. 
 

Betekenis d 
In de semantische regel ad verandert het contact  in ondersteuning: y ondersteunt x. 
Ondersteuning is een automatisch gevolg van de combinatie contact + zwaartekracht, 
maar  in de d‐gevallen wordt ondersteuning het meest opvallende kenmerk  (support 
becomes salient). In het voorbeeld dat ik geef wordt deze ondersteuning ook nog meta‐
forisch toegepast: 

 
(5a) Ga 15.37  Tutto il regno riposa su queste spalle 
      ‘Het hele koninkrijk rust op deze schouders‘ 
(5b) sp    Todo el reino se apoya sobre estos hombros 
(5c) pt    Todo el Reino assenta‐se nos meus ombros 

 
Voor een letterlijke variant kunnen we denken aan de aardbol die rust op de schou‐
ders van Atlas. In deze betekenis correspondeert su met sobre in het Spaans en met em 
in het Portugees.  

 
Betekenis e  
In  de  semantische  regel  ae  verandert  fysieke  ondersteuning  in  abstracte  onder‐
steuning. Het voorbeeld is: 
 

  (6a) Ga 73.30  (impalcatura) fondata su fragilissime basi‘ een bouwsel dat gebaseerd 
      is op een bijzonder breekbaar fundament‘ 
(6b) sp    complejos andamios apoyados sobre fragilísimas bases 
(6c) pt    (erigir) edificios complexos sobre fragilíssimas bases 

 
De metafoor die we hier aantreffen is EEN THEORIE IS EEN GEBOUW. 
 
Betekenis f 
De vertikale  as verplaatst  zich naar  een punt dat buiten het  aangeduide vlak  ligt, 
bijvoorbeeld una casa sul mare ‘een huis aan zee‘ (niet in ons corpus). 
 
Betekenis g 
In de semantische regel ag verandert het kenmerk statisch in dynamisch; met andere 
woorden:  voorwerp  x  gaat  bewegen. De  knoop  g  bevat dus het  begrip  PAD, maar 

                                                 
11 In dit voorbeeld heeft di alleen maar een fonologische functie, namelijk om te vermijden dat er twee 
uʹs  op  elkaar  botsen  (su  un). We  hebben  hier  dus  nog  altijd  een  voorbeeld  van  su,  niet  van  een 
eventueel lexeem su di. Zie over deze waarde van di De Boer 1988. 
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aangezien de relatie tussen dit pad en het oorspronkelijke contactpunt nader gespeci‐
ficeerd moet  worden,  is  g  niet  zelf  een  betekenis, maar  een  knoop  van  waaruit 
nieuwe knopen uitgaan waarin het pad gespecificeerd wordt. Zo krijgen we de se‐
mantische regels gh, gi, gj en gk. 
 
Betekenis h  
In gh wordt gespecificeerd dat de beweging vertikaal is. Het te citeren voorbeeld is: 

 
(7a) Ga 52.2  sedette su una poltrona  
      ‘hij ging in een leunstoel zitten‘ 
(7b) sp    sentóse en una butaca 
(7c) pt    sentou‐se numa poltrona 

 
In dit voorbeeld gaat het achterste van persoon x zover omlaag  totdat er contact  is 
met het vlak van (leun)stoel y.  

 
Betekenis i  
In regel gi heeft de beweging een punt van aankomst dat samenvalt met y (dit is wat 
in de Italiaanse grammatica moto a luogo genoemd wordt). Voorbeeld: 

 
(9a) Ga 49.7  le carrozze entrarono sul ponte 
      ‘de koetsen reden de brug op‘ 
(9b) sp    los coches entraron en el puente 
(9c) pt    as carruagens chegaram à ponte 

 
Betekenis j 
De semantische regel gj preciseert het punt van vertrek (in de Italiaanse grammatica 
moto da luogo). Dit komt niet vaak voor, maar een voorbeeld zou kunnen zijn: 

 
(10a) Ga 85.17  prese sul tavolo un estratto di ... 
      ‘ hij nam een abstract van ... van de tafel‘ 
(10b) sp    tomó de la mesa un resumen del ... 
(10c) pt    pegou num extracto das ... 

 
De  Spaanse  vertaling  laat  hier  het  kenmerk  superioriteit  vallen  en  kiest  de  als 
lexicalisatie  van moto  da  luogo. Het  Portugees  prefereert  hier  een  vrijere  vertaling, 
waardoor vergelijking met su niet mogelijk is.  

 
Betekenis k  
De semantische regel gk preciseert dat de beweging door een contactpunt op y gaat 
(dit heet moto per luogo). Voorbeeld: 

 
(11a) Ga 71.43  il vento lieve passava su tutto   
      ‘de zachte bries ging overal overheen‘ 
(11b) sp    el viento leve pasaba por todo 
(11c) pt    o vento leve soprava sobre tudo 
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Betekenis l  
In  de  tot  dusver  behandelde  gevallen  volgt  de  beweging  een  lijn:  er  is maar  één 
object dat  in relatie gebracht wordt met y. De semantische regel gl voert een bewe‐
ging van meer voorwerpen of een collectief voorwerp in alle richtingen in; daardoor 
is de beweging in relatie met het hele vlak. Voorbeeld: 

 
(12a) Ga 174.24  capelli bruni sparsi sulle spalle seminude 
      ‘donker haar dat over de halfnaakte schouders viel‘ 
(12) sp    cabellos castaños esparcidos sobre los hombros semi‐desnudos 
(12c) pt  cabelos esparsos sobre os ombros, seminua (het adjecdtief congrueert 

hier met uma jovenzinha, eerder in de zin) 
 

Betekenis m  
In  de  semantische  regel  wordt  de  concrete  beweging  fictief:  in  plaats  van  een 
concreet voorwerp x betreft het de blik van een persoon. Voorbeeld: 

 
(14a) Ga 34.23  fissandosi negli occhi azzurri di Concetta   
      ‘terwijl hij zijn blik richtte op de blauwe ogen van Concetta‘ 
(14b) sp    deteniendose en los ojos azules de Concetta 
(14c) pt    fixando‐se nos olhos azules de Concetta 

 
Betekenis n  
In de semantische regel in verandert de beweging in uitgestrektheid (extension):  een 
concreet  pad  (it.  cammino)  is  de  uitgestrektheid  van  de  handeling  van  het  lopen 
(camminare).  Voorbeeld: 

 
(15a) Ga 108.33  la finestra dava su un andito interno 
      ‘het raam zag uit op een gang aan de binnenkant‘ 
(15b) sp    la ventana daba sobre un pasaje interior 
(115) pt    a janela dava para uma passagem interna 

 
Betekenis o  
Uitgaande van het geval van de uitgestrektheid  (betekenis  l) verandert de  seman‐
tische regel lo deze uitgestrektheid van concreet in abstract. Dan hebben we het geval 
van het onderwerp van gesprek (argomento). Voorbeeld: 
 

(16a) Ga 97.31  precise informazioni sui giovanottini palermitani 
      ‘precieze informatie over de Palermitaanse jongelieden‘  
(16b) sp    precisas informaciones sobre jovencitos palermitanos 
(16c) pt    informações precisas sobre os rapaces de Palermo 

 
Betekenis p  
De semantische regel ap verandert het object x  in een vlak en zo komen we  tot het 
idee van een bedekking. Voorbeeld: 
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(17a) Ga 38.45  con quella benda nera sull‘occhio destro 
      ‘met dat zwarte lapje voor zijn rechteroog‘ 
(17b) sp    con aquella venda negra sobre el ojo derecho 
(17c) pt    com aquela banda negra sobre o olho direito 

 
Betekenis q  
In  de  semantische  regel  pq  wordt  het  contact  overheersend  (salient).  Onder  de 
voorbeelden vinden we letters op stukjes papier of verf op een schilderij. Ik geef een 
voorbeeld van het tweede geval: 

 
(18a) Ga 129.28  pinture dipinte di fresco su pennelli del carretto  
  ‘schilderwerk dat pas nog op panelen van de wagen was aangebracht‘ 
(18b) sp    pinturas ... recientemente hechas sobre los paneles del carro 
(18c) pt    pinturas ... de fresca data dos painéis da carroça 

 
Betekenis r 
Via de semantische regel qr construeren we een situatie zonder contact die eruit ziet 
alsof  er wel  contact  heeft  plaats  gevonden.  Dit  zijn  de  gevallen waarin  iets  zich 
aftekent tegen een achtergrond. Voorbeeld: 

 
(19a) Ga 100.28  Sullo sfondo del cielo gli alberi si dibattevano   
      ‘tegen  de  (achtergrond  van  de)  lucht  waaiden  de  bomen  heen  en 

        weer‘ 
(19b) sp    en el fondo del cielo los árboles se desbatían 
(19c) pt    sobre um fundo de céu as árvores torciam‐se 

 
Betekenis s 
Ten slotte hebben we een geval van het  temporele su. Tijd wordt geconstrueerd als 
een lijn; dus wordt in de semantische regel as het vlak y tot een punt y op de tijdslijn. 
We hebben het volgende voorbeeld: 

 
(20a) Ga 129.21  sul finire del febbraio 1861   
      ‘tegen het eind van februari 1861‘ 
(20b) sp    a fines de febrero de 1861 
(20c) pt    neste fim de Fevereiro de 1861 

 
De relaties tussen de betekenissen 
Alle gevonden betekenissen kunnen worden  ingepast  in een netwerk  (zie volgende 
pagina). Het uitgangspunt van dat netwerk is a, een relatie tussen een voorwerp x en 
een vlak y die voldoet aan zes condities (zie boven). Een groot aantal pijlen vertege‐
woordigen  veranderingen  die  steeds  één  enkel  kenmerk  betreffen.  Andere  pijlen 
vertegenwoordigen  metaforen.  In  sommige  gevallen  worden  tussenstadia  aange‐
nomen die zelf weer als uitgangspunt voor nieuwe veranderingen fungeren. 
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Er zijn zes betekenissen en één tussenstadium die onmiddellijk van a uitgaan. Deze 
veranderen verschillende kenmerken van a: 
 

  ab verplaatst het horizontale vlak y 
  ac verandert x van object in gebeurtenis 
  ad verandert het neutrale kenmerk ondersteuning in een dominerend kenmerk 
  af verplaatst de positie van de as (deze komt buiten y te liggen) 
  ag verandert een statische relatie in een dynamische (PAD) 
  ap verandert x in een vlak (vandaar de COVER‐betekenis) 
  aaʹ verandert y in een lijn (2DIM → 1DIM)  
 

Knoop g functioneert ook als bron van nieuwe ontwikkelingen: 
1) gh verandert de richting van het pad (deze regel loopt parallel met ab). 
als  we  een  pad  definiëren  door  de  drie  punten  waar  het  doorheen  loopt 
(tussenstadium gʹ), waarvan A het beginpunt, B het middenpunt en C het eindpunt 
is, dan concentreert aj zich op A, ak op B en ai op C. 
2) Vanuit knoop p (COVER) ontstaat q door het kenmerk contact te laten domineren. 
3) Verder opereren  er  een  aantal metaforische  regels  (veranderingen van domein): 
Vanuit d (ondersteuning wordt salient) hebben we twee metaforen: de eerste d → dʹ 
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verandert de ontologische aard van x (het koninkrijk is een abstract object); de twee‐
de dʹ →  e. 
5) Vanuit gʹ (abstract domein) krijgen we de verandering naar het domein BLIK en de 
modusverandering PAD wordt EXTENT. 
6) Vanuit p (COVER) ontstaat het metaforische domein ARG (onderwerp van gesprek). 
7) Vanuit aʹ (resultaat van de dimensiewijziging vlak → lijn) ontstaat het temporele 
domein.  
 
Verder onderzoeksprogramma 
In het voorgaande heb  ik een  lijst opgesteld van het  totaal van de deelbetekenissen 
van  su die  in onze  tekst  te vinden zijn. Deze  lijst  is een hypothese over de  corres‐
pondentie tussen de niveauʹs B en C: elk van de hier genoemde betekenissen heeft in 
principe  een  definitie  op  niveau  B  en  een  of meer  centrale  voorbeelden  als  ʺuse‐
typesʺ. Hierna staat het volgende op het programma: 
a) De verhouding bestuderen  tussen C  en D, dat wil  zeggen  een discussie voeren 
over  de  typische  situaties  die  afzonderlijke  voorbeelden  vormen  van  de  abstracte 
configuratie  die  gedefinieerd  wordt met  behulp  van  de  semantische  kenmerken. 
Deze  verhouding  is  gebaseerd  op  de  tegenstelling  tussen  centrale  exemplaren  en 
extensies in de richting van de periferie.  
b) Een vergelijking maken op niveau A en B  tussen het netwerk van su en dat van 
sopra. Zoals al  is aangetoond  in hoofdstuk 2  is  er  een grote mate van overlapping 
tussen de beide Italiaanse voorzetsels, zozeer zelfs dat sommige woordenboeken niet 
eens  twee  verschillende  lemmaʹs  aannemen, maar  bij  iedere  betekenis  van  su  ver‐
melden of sopra ook mogelijk is. Daarbij komt dat er een grote mate van variatie is in 
het  gebruik  van  sopra.  Zo  heeft  Il  gattopardo,  in  tegenstelling  tot  La  Ciociara  geen 
voorbeelden van sopra als voorzetsel; in alle gevallen waar je het voorzetsel sopra zou 
verwachten verschijnt het  complexe voorzetsel  al di  sopra. Het  is daarom wenselijk 
dat we meer teksten bekijken en ook terug gaan in de historie, want ongetwijfeld is 
de bijzondere status van sopra het resultaat van een historische ontwikkeling, die zich 
in het huidige taalsysteem nog niet uitgekristalliseerd heeft.  
c)  Een  vergelijking maken  op  het  niveau  van  de  codes  (taalsystemen),  dus  op  de 
grens van B en C, tussen de voorzetsels su en sopra in het Italiaans en hun Iberische 
tegenhangers.  Het  beeld  dat  we  boven  verkregen  hebben,  aan  de  hand  van  de 
Italiaanse  scala van betekenissen, vormt een complex van verschillen op de onder‐
scheiden  niveauʹs A,  B, C  en D. Op  niveau A  kunnen we  vaststellen  dat  er  geen 
globale  correspondentie  is;  er  is niet  een Spaans of Portugees voorzetsel dat over‐
eenkomt met het Italiaanse su. Dat gaat zover dat de kernbetekenis van su geen deel 
uitmaakt  van  een  Spaans  of  Portugees  voorzetsel  dat  een  vergelijkbaar  netwerk 
vertoont: de statische  betekenis van su correspondeert met een van de betekenissen 
van Spaans en of Portugees em, die daardoor evenmin overeen kunnen komen met 
het Italiaanse in. Op niveau B zullen we dan moeten vaststellen hoe het netwerk van 
sobre  er  uitziet: welke  knopen  ertoe  behoren  en  hoe  de  onderlinge  relatie  is.  De 
voorbeelden tonen aan dat en en sobre ongeveer even vaak voorkomen, maar dat er 
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ook nog  andere  concurrenten  zijn,  zoals  a of  para voor de paden, of  por voor heel 
specifieke waarden. Voor de adverbiale waarden, die ik hier niet bekeken heb, is er 
ook nog  encima.12 Op niveau C  constateren we dat  er voor verschillende  abstracte 
betekenissen meer namen naast  elkaar kunnen bestaan; de voorbeelden die boven 
behandeld zijn laten al zien dat en en sobre vaak uitwisselbaar zijn, en sterker nog, dat 
dit ook geldt voor Portugees em en sobre en dat de gemaakte keuzen niet steeds de‐
zelfde zijn. Dit lijkt niet het gevolg te zijn van significante verschillen tussen Spaans 
en  Portugees  op  dit  terrein,  maar  op  een  vrije  variatie  bij  het  kiezen  van  het 
voorzetsel. Op niveau D, de verschillende  situation‐types, zullen we waarschijnlijk 
verschillende  keuzen  kunnen  vinden  in de  vaste  combinaties  en  idiomatische uit‐
drukkingen. 
d) Een volgend punt is wat de gevolgen van een interlinguïstische vergelijking voor 
de intralinguïstische beschrijving zijn; met andere woorden: kunnen we contrastieve 
feiten gebruiken voor een betere beschrijving van de betekenis binnen één taal? Geeft 
een systematisch verschil tussen en en sobre in het Spaans ons bijvoorbeeld aanleiding 
om onze beschrijving van su en sopra te herzien? 
e)  Een  laatste  punt  is  de  theoretische  verdieping  van  het  netwerkmodel.  De 
semantische  regels  die we  hebben  toegepast  om  twee  betekenissen  van  elkaar  te 
onderscheiden zijn geformuleerd in minimale termen; in principe is voor iedere regel 
slechts één kenmerkwijziging geaccepteerd, wat tot gevolg heeft dat er lege knopen 
worden verondersteld, die alleen maar worden aangenomen om een cluster van ver‐
wante betekenissen onder één noemer te brengen.13 Een ander probleem is wat voor 
soorten semantische regels er bestaan en of er een hiërarchie onder deze regels is. In 
het gegeven netwerk zijn er regels die kenmerken veranderen (zoals vlak wordt lijn, 
of  omgekeerd),  regels  die  een  mathematische  transformatie  uitvoeren  (zoals  het 
omklappen van een as of van het element y), regels die een nieuw domein invoeren 
(bijvoorbeeld  ruimte wordt  tijd) of de modus  (in  Jackendoffs  zin) veranderen  (bij‐
voorbeeld  beweging  wordt  uitgestrektheid).  Bij  de  metaforen  hebben  we  totale 
metaforen, te formuleren in termen van de theorie van Lakoff en Johnson (zoals EEN 
THEORIE IS EEN GEBOUW onder betekenis e) en partiële metaforen, zoals het koninkrijk 
dat gezien wordt als een  last die  je kunt dragen  (betekenis d). De definities van de 
knopen  zijn  deels  afhankelijk  van  de  gepostuleerde  semantische  regels  (voor  het 
andere deel van contrasten tussen verwante voorzetsels); dit heeft tot gevolg dat de 
gebundelde  kenmerken  soms  tamelijk  heterogeen  van  aard  zijn.  Toch  zullen  die 
kenmerken  beredeneerde  selecties moeten  zijn uit  het  geheel  van denkbare  eigen‐
schappen. 

Dit overzicht geeft een programma voor contrastieve studies gebaseerd op een 
empirisch onderzoek, net als andere overzichten uit verwante empirische studies uit 
de hoofdstukken 9 tot met 13 dat hebben gedaan.  

                                                 
12 Zie hoofdstuk 12 voor dit encima en zijn Portugese tegenhangers. 
13 Tyler en Evans 2002, die het netwerkmodel van Lakoff proberen te verfijnen voeren dit soort lege 
knopen in. 
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