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SAMENVATTING 
 
Dit hoofdstuk gaat over het complexe voorzetsel in cima a, dat bestudeerd wordt in contrastieve zin. 
Allereerst wordt nagegaan welke woorden zoal gebruikt kunnen worden om het begrip ‘top‘ weer te 
geven  en wordt de  semantische motivatie van deze woorden geanalyseerd. Daarna wordt voor de 
verschillende Romaanse talen beschreven hoe van het woord voor ‘top‘ complexe voorzetsels worden 
gevormd. 
 
RIASSUNTO 
 
Questo  capitolo  tratta  la preposizione  complessa  in  cima  a,  che viene  studiata  in  senso  contrastivo. 
Prima si esaminano le parole che si prestano a rappresentare il concetto di ‘top/cima‘ e se ne analizza 
la motivazione semantica. Poi si descrive per le varie lingue romanze come da queste parole si creano 
preposizioni complesse. 
 
SUMMARY 
 
This chapter treats the complex Italian preposition in cima a in a contrastive way. First we examine the 
various  words  that  can  be  used  to  represent  the  notion  of  ‘top‘  and  we  analyze  their  semantic 
motivation. Then we describe  how  the  ‘top‘ word  is used  in  the different Romance  languages  for 
creating complex prepositions. 
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12. TOPWOORDEN* 
 

 
 
DEEL 1: TOPWOORDEN IN VERSCHILLENDE TALEN 
Inleiding 
In mijn verhaal, het enige echte Romanistenverhaal van deze dag,1 wil  ik beginnen 
met een Duits gedicht; tenslotte was Duits de taal waarin de Romanistiek begonnen 
is. Het gaat om het beroemdste gedicht van Goethe, Wandrers Nachtlied, waarvan  ik 
ook een aantal vertalingen zal presenteren. Ik begin met de Duitse tekst: 
 

Über allen Gipfeln  
ist Ruh, 
in allen Wipfeln 
spürest du 
kaum einen Hauch. 
Die Vögelein schweigen im Walde. 
Warte nur, balde 
ruhest du auch. 

 
Het  is niet mijn  bedoeling  om  er met dit gedicht  op  te wijzen dat de  verzamelde 
Romanisten niet meer  tot de  jongsten horen. Ook niet om erop  te zinspelen dat de 
Romanistiek haar  langste  tijd  gehad heeft. Dat  is  trouwens niet  zo: hooguit  is het 
oude  romantische paradigma, van Dietz  en Meyer‐Lübke, niet  actueel meer, maar 
tegenwoordig wordt, althans  in Duitsland, het accent gelegd op de  contemporaine 
breedte van het Romaanse taalgebied, dat wereldwijd  is, van Haïti tot Timor Leste, 
en dan is de discipline springlevend.  

Ik wil ook geen vertaalanalyse geven, al zou dat wel kunnen, door te laten zien 
dat het origineel een perfect samenspel is van de zes aspecten die bij een gedicht van 
belang zijn en dat  iedere vertaler een keus moet doen bij het afwegen van die zes 
aspecten om een optimale vertaling te leveren.2 Zie bijvoorbeeld de Franse vertaling, 
waar syntaxis en rijm met elkaar in strijd zijn: de optimale vertaling zou zijn Sur tous 
les sommets règne  le repos, maar omwille van een halfbakken rijm met à peine, maakt 

                                                 
*  In dit hoofdstuk verbind  ik  twee  lezingen uit 2009: een  lezing op de Romanistendag op 30 mei  in 
Amsterdam over woorden voor  ʹtopʹ in verschillende talen en een lezing op een congres in Potsdam 
op  18  juni  over  de wijze waarop  cima  en  synoniemen  de  basis  kunnen  vormen  van  een  complex 
ruimtelijk  voorzetsel.  Beide  teksten  zijn  onmiddellijke  uitwerkingen  van  de  lezingen  en  behouden 
daarvan het informele karakter, wat ook enkele overlappingen tot gevolg heeft. 
1 De andere lezingen hadden betrekking op een specifieke Romaanse taal. 
2  Zie mijn  artikel  ʹLa  vita  fugge:  het  vertalen  van  gedichtenʹ  (De  Boer,  2008). Dit  artikel  betrof  de 
vertaaltechniek van Frans van Dooren. De zes aspecten die  ik er heb uitgewerkt zijn: basis‐stramien 
(strofenbouw, rijmschema, aantal syllaben per vers en caesuur), klankinvulling, syntaxis en prosodie, 
woordkeus,  signaalwerking  van  het  lexicon,  inhoudelijke  boodschap  (verhaal  en  beelden).  Iedere 
vertaling legt zijn eigen prioriteiten onder deze aspecten; iedere lezer trouwens ook. 
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Roger Ayrault er  le  repos  règne van, alsof die  rust ook nog wat anders zou kunnen 
doen. Maar ik kom toch al dichter bij mijn onderwerp als ik naar het rijm kijk. Als ik 
de eerste en derde regel laat doorlopen, wat om ritmische redenen voor de hand ligt, 
dan zien we bij Goethe een downplayen van het eindrijm (Ruh/du) via een enjambe‐
ment, waardoor het  binnenrijm  (Gipfeln/Wipfeln), dat  ook nog  een volrijm  is,  sterk 
geaccentueerd wordt. En dat zijn mijn topwoorden. 

Goethe heeft  in  zijn poëtische  creativiteit het  verband  tussen Gipfel  en Wipfel 
gelegd. Maar eigenlijk exploiteert hij alleen maar een verband dat vóór hem gelegd 
was door de Duitse taal, dat wil zeggen de creativiteit van de taalgemeenschap die 
Duits sprak.  Immers, zoals  ik uit de etymologische woordenboeken  lees,  is dit rijm 
een latere ontwikkeling; de beide woorden hebben elkaar formeel beïnvloed. Gipfel is 
een  ontronde  vorm  van  gupf,  dat  als  je  de  Lautverschiebung  te  niet  doet,  terug  te 
voeren is op cuppa, dat we straks in de Romaanse wereld zullen tegenkomen. Wipfel 
is  te herleiden  tot wippen, en wat wippen  te maken heeft met een boomkruin werd 
mij duidelijk toen ik een van de eerste attestaties van het Italiaanse cima las, waarin 
een dertiende‐eeuwse botanicus uitlegt hoe je het beste vijgen kunt plukken: je gooit 
een  instrument met een  lus om de  lekkerste vijg  in cima, en trekt die naar beneden. 
We zien de tak wippen. 
 
Voorzetsels en topwoorden 
Ik  ben  op  dit  onderwerp  gekomen  via  de  voorzetsels.  Ik  ben  geïnteresseerd  in 
complexe voorzetsels, van het type in cima a en in fondo a.3 Die complexe voorzetsels 
zijn  in wezen woordafleidingen, waarbij de afleiding gemotiveerd  is door de basis. 
Hoe het precies zit kan ik laten zien aan de hand van Goethes gedicht: door über allen 
Gipfeln wordt, in cognitieve termen, een ruimtelijke relatie gelegd tussen een trajector, 
de  rust,  en  een  landmark  de  top,  in  formule:  in  über(x,y)  worden  de  variabelen 
ingevuld: x = Ruh en y = Gipfel.  In  Jackendoffs  termen: über den Gipfeln creëert een 
locatie, als  functie van een object: Gipfel. Gipfel zelf  is een  ruimtelijk meroniem; we 
hebben hier een monovalente relatie Gipfel(x), waarbij  in ons voorbeeld de x niet  is 
ingevuld, maar uit de  contekst  kan worden herleid  tot Berg. De Engelse  vertaling 
hilltops maakt deze impliciete invulling expliciet. In in cima a of in het Engelse on top 
of  wordt  er  een  bivalent  voorzetsel  gevormd  op  basis  van  een  monovalent 
meroniem.4 De x van het meroniem wordt de y van het complexe voorzetsel. Wat mij 
nu  interesseert  is welke  inhoud  van  het meroniem  overgebracht wordt  naar  het 
voorzetsel; dus welke  betekenis  van  top  opgenomen wordt  in  ‘bovenop‘,  en  bij  in 
fondo  a welke  betekenis  van  bodem  opgenomen wordt  in  onderin  of  achterin.5 Voor 
deze vraag heb ik een conceptueel veld (een Begriffsfeld) nodig, dat ik voor het gemak 

                                                 
3 Zie hiervoor mijn artikel ʹTwee complexe voorzetsels: in cima a en in fondo aʹ, hoofdstuk 7 van deze 
bundel. 
4 Een meroniem drukt een deel/geheel‐relatie uit. 
5 De analyse van fondo bewaar ik voor een latere studie. 
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de topwoorden noem, en dan wil ik weten welke namen er in de verschillende talen 
die ik bekijk voor de concepten in dit veld bestaan.  
   
Gebruikte methodes 
De methodes die  ik wil gebruiken bij dit onderzoek heb  ik eerder uitgeprobeerd  in 
mijn  artikel  Grenswoorden.6  Dat  artikel  is  een  vertaling  van  een  Italiaans  artikel, 
Riflessioni  sul campo della delimitazione, waarvan  ik vijf  jaar geleden de eerste aanzet 
heb  gebracht  op  de  Romanistendag  van  Nijmegen.  Daar  viel  het  gezochte 
conceptuele  veld  samen met  het woordveld  van  het Duitse Grenze  of  het Neder‐
landse  grens. Via woordenboekvergelijking heb  ik op pragmatische basis de meest 
eenvoudige definitie vastgesteld  (scheidslijn  tussen  twee  territoria) en deze herleid 
tot  een wiskundige  formulering,  lijn die de  intersectie vormt  tussen  twee vlakken. 
Dat werd de  basis  van  het  conceptuele  veld;  van die  basis werden  alle mogelijke 
afgeleide begrippen gevormd via expliciete semantische regels. De woorden, in casu 
het  Italiaanse  confine,  frontiera  en  limite werden  hierin  gepast  en  al  hun  deelbete‐
kenissen  kregen  hun  plaats  in  het  conceptuele  veld. De  deelbetekenissen werden 
gevonden  door  een  kritische  beschouwing  van  de  woordenboeken;  ze  werden 
vervolgens getoetst aan echt  taalmateriaal; enerzijds vertalingen van Grenze  (ik heb 
de 93 voorbeelden uit de Lutherbijbel gebruikt), anderzijds een selectie uit het mate‐
riaal van Google  (100 voorbeelden van elk woord). Tenslotte werd Google ook nog 
als  oneindig  corpus  gebruikt  voor  negatieve  antwoorden:  als  een  bepaalde  com‐
binatie  geen  hits  had werd  aangenomen  dat  die  combinatie  niet  bestond. Na  dit 
synchroon onderzoek heb ik een diachroon onderzoek uitgevoerd, via een corpus, de 
LIZ,   en het historische woordenboek van Battaglia, wat  leidde tot de conclusie dat 
frontiera een Spaans  leenwoord was uit de begintijd van de Reconquista,  limite een 
cultismo dat  in het Latijn van de Vulgata al niet meer gebruikt werd en confine een 
Romaanse uitbreiding van het Latijnse finis, dat zo scherp ligt dat je er de Romaanse 
talen mee kunt dateren. Het interessante van deze aanpak is dat de taalhistorie niet 
top‐down  is maar  bottom‐up. Waar  bij de  oude Romanisten  het  accent  lag  op de 
continuïteit,  het  voortleven  van  een Latijns woord,  ligt  bij  een  aanpak die  van de 
synchronie uitgaat  het  accent  op de discontinuïteit,  en  op  het  enorme  belang  van 
leenwoorden in de vorming van de woordenschat. Mijn topwoordenonderzoek staat 
nog maar aan het begin, maar  ik denk dat dezelfde conclusie gewettigd  is, zoals al 
enigszins bleek uit de afleiding van Gipfel van cuppa.  
 
Wat zijn topwoorden? 
Mijn eerste probleem was de vaststelling van het veld. Er is niet één woord te vinden 
dat het hele veld bestrijkt, het Engels of Nederlandse top is een kandidaat, maar dekt 
niet  alle  denkbare  gevallen;  zo  ontbreekt  er  een  woord  ‘torentop’.  Bovendien 
reageren de beide talen soms verschillend, zie vingertoppen tegenover  fingertips. Een 
andere  kandidaat  is  het  Italiaanse  cima, maar  ook  dat woord  heeft  sterke  concur‐
                                                 
6 Hoofdstuk 20 van deze bundel. 

 252 



renten, zoals de vetta bij het bergbeklimmen. Het probleem is dat van de extensie van 
het begrip; ik los dit op door zowel top als cima te bekijken en verder aan te nemen 
dat niet de gehele extensie van het begrip bereikt wordt. Ik ga nu eerst kijken naar de 
intensie van het begrip, anders gezegd, de  combinatie van kenmerken die de defi‐
nitie bepalen.  

De Van Dale heeft als eerste betekenis:  ‘uiterste gedeelte naar boven; bovenste 
uiteinde van enig voorwerp; hoogste punt‘, en onder betekenis 3 ‘de mathematische 
variant; hoogste punt van een  figuur,  inzonderheid van een driehoek, ook van een 
kromme  lijn  of  een  gebogen  vlak,  van  een  lijn  in  een  grafische  voorstelling,  enz.‘ 
Voor de Engelse definitie heb ik geraadpleegd; Longman’s LDOCE: ‘the highest part‘. 
Cambridge  CALD:  heeft  een  aparte  entry  voor  top  =  HIGHEST  PART  en  definieert 
betekenis  1  als  ‘the highest place or part‘. Oxford OALD: betekenis  1a:  ‘the highest 
part or point of  something‘. De woordenboekdefinities van  cima hebben meestal  la 
parte  più  alta  di  qualcosa,  of  synoniemen  als  punta,  vertice,  sommità.  Als  we  deze 
betekenissen tegen elkaar afzetten, zien we dat de richting, namelijk  ‘hoogste’ vast‐
ligt, maar dat er onenigheid  is over de dimensies. De oplossing  lijkt me dat we een 
hoogste element postuleren waarbij afgezien wordt van de dimensies, en daarnaast 
specifiekere begrippen waarbij de dimensies van deel en geheel een  rol spelen. Op 
die manier kunnen we top en cima zien als namen voor de notie het hoogste/il più alto, 
en daarnaast  alternatieve namen  vinden  voor  begrippen met dimensie,  zoals Eng. 
peak, Ned.  piek  en  spits  en  It.  punta  en  picco. Op  het  niveau  van  de  documentatie 
kunnen we dan specifieke situaties bedenken om te toetsen welke woorden daarmee 
compatibel zijn. Zo heb ik in Google een kleine proef gedaan met Simon Stylites de 
pilaarheilige. In het Nederlands zat hij bovenop een zuil, in het Engels on top of a pillar. 
Voor de Romaanse talen vond ik in een snelle zoektocht: 

 
Fr au sommet d’une colonne 
It sulla cima di una colonna/ in cima ad una colonna 
Sp en la cumbre de una columna 
Pt no cimo de uma coluna/ no topo de uma coluna 
Roe în vârful unui stâlp 

Hierbij  zien we dus dat  in  een  concrete  situatie het Engelse  top geen Nederlandse 
tegenhanger heeft, maar in het Italiaans overeenkomt met cima, dat in het Portugees 
een mannelijke  tegenhanger cimo heeft. Verder zijn er nog vier andere oplossingen: 
het Franse sommet, dat het idee van ‘hoogste‘ actualiseert, het Spaanse cumbre dat het 
Latijnse  cumulus  =  stapel  voortzet,  het  Portugese  topo  dat  via  het  Oudfrans  een 
Germaans leenwoord is en het Roemeens vârf, dat een Slavisch leenwoord is met de 
betekenis  ‘hoogste‘. Dit soort  informatie  is waardevol, want uit de woordenboeken 
krijg  je een andere  indruk, namelijk dat alle Romaanse  talen behalve het Roemeens 
cima kunnen gebruiken.7 
                                                 
7 In deze alinea zijn we dus op zoek naar wat Alinei 2009 het iconiem noemt, namelijk de elementen 
in  de  vorm  van  het woord  die  verwijzen  naar  de motivatie.  Zie  hiervoor  hoofdstuk  10  van mijn 
Woordstudies I en hoofdstuk 21 van deze bundel. 
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Het Engels heeft  talloze samenstellingen met  top waarin de variabele geïncor‐
poreerd wordt: cliff‐top, hill‐top, mountain‐top, roof‐top, desktop, tree‐top. In deze invul‐
ling zien we allerlei dimensies van deel en geheel optreden, en het is niet verbazend 
dat  sommige  equivalenten  in  andere  talen  ontbreken. Het Nederlands  kiest  voor 
tafelblad, het  Italiaans voor piano del  tavolo, kennelijk  is  ‘plat vlak‘ marginaal binnen 
de betekenissen van  top,  resp.  cima. Het  Italiaans kan  cima ook gebruiken voor de 
golven; le cime delle onde, waar het Nederlands golfkoppen heeft, via de metafoor: hoofd 
→  top, die we net zagen bij de Gipfel. Het Engels heeft  crest, dat ook  terugkeert bij 
hanekam,  Italiaans  cresta  di  gallo. Hierin  vinden we  zowel  cresta  als  kam;  trouwens 
naast cime delle onde hebben we ook cresta delle onde: cresta is een collectief topwoord, 
evenals bergkam. 

La cima del monte heeft 16.500 hits voor Italiaans en 59.000 voor Spaans. Er zijn 
30.000  hits  voor  la  cumbre  del monte  en  15.000  voor  la  vetta  del monte.8  In  concrete 
situaties  zijn  er  alternatieven, die voor  een bepaalde  x gelden. Maar  als  ik  la  vetta 
dell’albero  intik  krijg  ik  slechts  114  hits,  en  die  zijn  ook  nog  sterk  gemarkeerd,  ze 
komen uit Dante, Leopardi en Montale, en zijn dus een poëtische rest van een oude 
betekenis, die  veel  ruimer was. Als  ik  naar de dertiende‐eeuwse  voorbeelden  van 
vetta ga kijken, zie ik zelfs de etymologische betekenis, namelijk die van ‘hoofdband‘. 
In een allegorie van de Allegrezza wordt een Botticelli‐achtige dame met hoofdband 
beschreven, en Dante bezingt in een van zijn Rime een jongedame ‘che anco porta la 
vetta‘, die de jeugdige minnaar dus nog hoop biedt. Het Italiaans is de enige taal die 
het Latijnse vitta behouden heeft, dat ook  ‘hoofdband‘, voor mensen en voor offer‐
dieren,  betekende,  en  gemotiveerd  is  als  deverbaal  substantief  van  een  heel  oud 
werkwoord viêre =  ‘winden‘, dat in 200 voor Christus al niet meer voorkomt. In het 
klassieke Italiaans kan het haast alle functies van topwoorden vervullen; zelfs heb ik 
in de 18e eeuw een complex voorzetsel in vetta a gevonden. 
In het moderne Italiaans beperkt het woord zich tot de top van bergen. Een prachtige 
bron voor deze betekenis in alle talen is het artikel Everest in Wikipedia. 

 
1953 La cima è raggiunta alle 11.30 del 29 maggio dal neozelandese Sir Edmund Hillary e dallo 
sherpa Tenzing Norgay dal Nepal scalando il colle sud 
1960 il 25 maggio, una spedizione cinese raggiunge la vetta passando dalla parete nord 
 

Cima en vetta fungeren in deze betekenis dus als perfecte synoniemen.  
De Franse tekst heeft alleen maar sommet. In het Portugees vinden we:  
 
H. e N. chegam ao cume  
1924 Mallory e Irvine: nunca se soube se chegaram ao topo  
1995 os primeiros brasileiros a atingir o cume  
1999 o primeiro português a atingir o pico  
2005 chega ao cume  
2006 atingir o topo  
2008 chegar ao topo 

                                                 
8 Alle tellingen uit Google zijn van de laatste week van mei 2009. 
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Een perfecte synonymie dus tussen topo, cume en zelfs pico. 

In het Spaans vonden we:  
 
1953 H. y N. llegaron a la cima  
eveneens 1953: para el asalto a la cima 
 

Cima lijkt het enige woord te zijn. 
Het Catalaans heeft:  
 
1953 acoseguint al cim  
elders: aconseguir/fer el cim 

 
Voor de overige Romaanse talen waar Wikipedia informatie over geeft vinden we: 
Roemeens:  

 
1953 ei au ajuns pe vârf  
 

Elders dezelfde uitdrukking. 
Gallego:  

 
atizir/acadar o cumio 
 

Lombardo:  
 

1953 hinn rivaa in su la scima 
 

Occitan:  
 

  atenher lo som 
 

Piemontese:  
 
  a son montà findi a la sima 

 
De Goethe‐vertalingen 
Literaire  teksten  kunnen  ook  gegevens  opleveren.  Ik  neem  de  resultaten  van  de 
collectie Goethevertalingen die ik op internet heb gevonden.9 Deze laten zien dat de 
specifieke  toppen  niet  alleen  alternatieve  verschillen  tonen,  maar  zelfs  algehele 
uitsluitingen.  Zo  is  bij  de  Iberische  namen  copa  gereserveerd  voor  de  bomen, 
cume/cumbre voor de bergen. Dat bewijs ik eenvoudig door op Google op te vragen a 
copa do monte, waarvan geen resultaten worden gegeven. Voor la copa del monte vind 
ik  wel  15  voorbeelden,  maar  practisch  allemaal  zijn  het  herhalingen  van  een 
versregel van García Lorca: Ya se ha disuelto el sol en la copa del monte. Ik vermoed dat 
het hier om  een poetisch gebruik van  een oude betekenis gaat. La  cumbre del  árbol 
                                                 
9 Zie de Appendix voor de teksten. 
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heeft er 654, tegenover 15.000 voor la copa del árbol. Maar voor het Portugees is a cume 
da ârvore geheel en al uitgesloten. Het beeld dat ontstaat  is dus specialisatie  tussen 
boom en berg op het Iberisch schiereiland. 
 
Top van een driehoek en top in de politiek 
Van de  kernbetekenis  kunnen we  een  groot  aantal  afgeleide  betekenissen  vormen 
door toepassing van semantische regels. Ik ga daar niet uitvoerig op in; voor de hele 
lijst is nog nader onderzoek nodig. Hier geef ik twee voorbeelden: het gedrag van het 
Italiaans vertice, en het verdwijnen van het kenmerk vertikaal.10 

Vertice heeft twee technische betekenissen. De ene vinden we in de wiskunde: il 
vertice di un triangolo, ‘de top van een driehoek‘. Het is de sublimatie van de normale 
bergtop, maar  in de wiskunde  kan  een  vertice  ook  ieder punt  zijn dat  twee  lijnen 
verbindt, los van de richting. Als ik dit begrip navraag in de Romaanse talen, krijg ik: 

 
vertice in het Italiaans, Spaans en Portugees; 
sommet in het Frans; 
vârf in het Roemeens. 
 

Verklaring: de meetkunde heeft een Latijnse  terminologie via het Quadrivium van 
het Middeleeuwse  schoolsysteem. De  term vertex  is overgenomen  in de Romaanse 
talen,  hetzij  als  rechtstreeks  leenwoord  uit  het  Latijn,  hetzij  als  semantische  leen‐
vertaling (calco semantico) in het Frans en het Roemeens; een calco semantico behoudt 
de  motivatie:  de  wiskundige  betekenis  van  top  is  gemotiveerd  door  het  woord 
bergtop.  

Een  andere  ontwikkeling  van  vertice  is  de  politieke  betekenis.  Deze  is  het 
resultaat van een metafoor gevolgd door een metonymie: de  top van de pyramide 
wordt  de  top  van  een  organisatie,  de  top  van  de  G20  is  een  conferentie  van  de 
topmensen. Op het gebied van de politiek zijn de beste resultaten te bereiken door de 
verslagen  van  internationale  organisaties  te  bestuderen.  Zo  is  het  verslag  van  de 
Europese Unie over de London G20 summit in alle talen van de Unie te vinden, en dat 
is boeiende lectuur. De resultaten voor de Romaanse talen zijn  de volgende: 

 
le sommet du G20 
il Vertice del G20 
la Cumbre del G20 
a Cimeira do G20 
Summitul G20 
 

Het  resultaat  is het volgende. Vier  talen geven het woord dat ook gebruikt wordt 
voor  bergtop, waarbij  het  Italiaans  het  alternatief  vertice  heeft  en  het  Portugees  de 
afleiding cimeira. De vraag rijst nu of deze woorden ook gebruikt worden voor de top 
van een bedrijf, of dat het  leenvertalingen zijn van  summit. Het spannendst zijn de 

                                                 
10 Bij het herlezen van deze zin valt me ineens op dat de oorspronkelijke betekenis van vertikaal ʹnaar 
omhoogʹ moet zijn, in weerwil van de kruiswoordpuzzels, waar het ʹnaar benedenʹ betekent. 
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rechtstreekse  ontleningen:  er  is  een  leenweg  die  start  bij  het  Frans, waar  sommet 
gemotiveerd  is,  als  verkleinwoord  van  een  directe  ontwikkeling  van  het  Latijnse 
summum  (motivatie  top = hoogste). De weg gaat van het Frans naar het Engels, op 
een  moment  dat  nog  niet  bekend  is,  in  de  betekenis  bergtop.  De  internationale 
betekenis topconferentie ontstaat in het Engels, als metafoor + metonymie van bergtop; 
via  het  Engels  gaat  het  woord  als  rechtstreekse  ontlening  naar  veel  talen  in  de 
wereld, in de specifieke politieke betekenis. De Europese unie biedt een aantal talen 
die  de  directe  ontlening  laten  zien;  nader  onderzoek moet  daar  de  betekenis  van 
aantonen. Waarom bijvoorbeeld heeft het Roemeens niet voor vârf gekozen.  Ik ver‐
moed dat de achtergrond ideologisch is: identificatie met het internationale politieke 
stelsel.  

Het  andere  voorbeeld  is  dat  van  het  verlies  van  de  oriëntatie, waardoor  het 
topwoord  extremiteit  gaat  betekenen. We  vinden  het  in  vingertoppen, maar  het  is 
sterk  ontwikkeld  in  de  historie  van  cima.  Een  van  de  betekenissen  van  cima  is 
botanisch: uiteinde van een plant. Deze betekenis is actief in de leenweg van cima. De 
oorsprong, dat wil  zeggen de plek waar  het woord  gemotiveerd  is,  is  het Grieks, 
waar κῦμα spruit betekent en afgeleid  is van het werkwoord κύω  ‘genereren, doen 
ontspruiten.11 
 
DEEL 2: NOTITIE OVER CIMA ALS ONDERDEEL VAN EEN COMPLEX VOORZETSEL 
Inleiding 
Drie weken voor deze lezing heb ik op de Romanistendag, in Amsterdam een bijdrage 
gepresenteerd  onder  de  titel  Topwoorden.  Het  betreft  hier  een  begripsveld  van 
ruimtelijke  meroniemen,  dat  wil  zeggen  woorden  die  een  deel  van  een  geheel 
aanduiden,  dat  in  ruimtelijke  termen  gedefinieerd  kan worden. Ze  kunnen weer‐
gegeven worden door de  formule TOP(x), waarin deze x verschillende vormen kan 
aannemen.  In het Duits  treffen we  twee van dit soort woorden aan  in het bekende 
gedicht  van Goethe: Über  allen Gipfeln  ist Ruh waarin  in  een  binnenrijmpositie  de 
woorden Gipfel en Wipfel  tegenover elkaar geplaatst worden. Deze woorden zijn  in 
absolute zin gebruikt: het geheel waarvan ze het bovenste gedeelte uitmaken wordt 
niet aangegeven. Een  lezer die Duits kent kan het element x uit de  formule  recon‐
strueren;  en dan vindt hij  berg voor Gipfel,  en  boom voor Wipfel.  In het Duits  is de 
semantische ruimte van de topwoorden onder meer opgedeeld tussen Gipfel en Wip‐
fel;  andere  talen  hebben  hier  andere  oplossingen  voor. Zo  gebruikt  het Engels  top 
voor beide begrippen, waarbij  specialisatie  toegevoegd wordt via  samenstellingen: 
hill‐top  tegenover  tree‐top. Het  Italiaans heeft  cima voor beide begrippen, maar kan 
desgewenst een synoniem kiezen voor de bergen: in de negen Italiaanse vertalingen 
die ik geraadpleegd heb hebben er zes voor vetta gekozen voor de top van een berg. 
Bij de  Iberische  talen, die  in beide gevallen cima hadden kunnen kiezen, prefereren 
de vertalingen die  ik gevonden heb zelfs  twee alternatieven:  cumbres en  copas voor 
het Spaans en  cumes en  copas voor het Portugees.  Ik wil bij deze gelegenheid geen 
                                                 
11 Het is voor mij raadselachtig waarom de etymologen geen link leggen met het Nederlandse kiem. 
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volledige analyse van de  topwoorden geven, maar beperk me  tot een paar opmer‐
kingen.  
1) De definitie van het veld levert een probleem op. Als ik de definities in de meest‐
gebruikte woordenboeken vergelijk voor de grondbetekenis dan zie ik een systema‐
tische onzekerheid  tussen bovenste deel en bovenste punt.  In veel  talen wordt die 
onzekerheid vertaald als een  lexicale  tegenstelling  tussen  cima en punta,  sommet en 
pointe.  
2) Voor veel woorden komt de motivatie uit andere domeinen. Vaak gaat men uit 
van het menselijk  lichaam:  in het Nederlands gebruikt men voor  la  cima delle onde, 
Engels the wave‐top, het woord kop. Trouwens, as copas das árvores van het Portugees 
bevat dezelfde metafoor, of  liever  een dubbele metafoor:  eerst wordt de  container 
kop, in het Latijn cuppa, tot hoofd, dat wil zeggen de container die de hersenen bevat 
(hersenpan), en hoofd, bovenste deel van het lichaam, wordt tot bovenste deel van de 
boom. Het woord cima stamt zelf af van een Grieks woord voor  loot van een plant, 
vandaar uiteinde en  tenslotte hoogste uiteinde. Een andere  interessante bron  is die 
van vetta, afgeleid van het Latijnse vitta, met als betekenissen ‘haarlint‘ en ‘lint om de 
horens  van  het  offerdier‘.  Ik  noem deze  voorbeelden  niet  om  eruditie  ten  toon  te 
spreiden, maar als getuigen van een metaforisch complex dat op ieder moment weer 
geactiveerd kan worden.    
3) Bij  een vergelijkend onderzoek  in meer  talen valt  steeds weer op hoe groot het 
aandeel van de leenwoorden is: er verhuizen voortdurend termen van de ene naar de 
andere taal. Een enkel voorbeeld: het woord top zelf, dat van Germaanse oorsprong 
is,  is  in  twee golven op de Romaanse  talen overgegaan. Eerst  in de Middeleeuwen: 
die  golf  ging  van  het Germaans  naar  het Middelfrans  en  is  daarna  teloorgegaan, 
maar heeft wel  een  erfenis nagelaten  in   de vorm van  toupet  ‘haarstukje‘  en  toupie 
‘tol‘, maar van het Middelfrans  is het overgenomen door het Portugees als  topo en 
tope. De tweede golf  is frequenter: deze begint bij het Engels en gaat naar alle talen 
van de wereld, vooral op vaktaalgebied: zo  telt het  Italiaanse historische woorden‐
boek van Battaglia zeven gebruikstypen van top, waarvan het merendeel betrekking 
heeft op kleding.  
4) Mijn  laatste opmerking gaat  over  afgeleide woorden, die men  in verband moet 
brengen met de basisbetekenis, met  een beroep op precieze  semantische  regels.  Ik 
noem twee voorbeelden die beide te maken hebben met het Italiaanse woord vertice. 
Het eerste komt uit het wiskundige domein van de meetkunde: de  top van een drie‐
hoek, Engels apex of a triangle, Frans le sommet du triangle, Duits Spitze eines Dreiecks. De 
andere Romaanse talen die ik hier vergelijk hebben datzelfde woord vertice, met een 
uitspraak die aangepast is aan de spellingsregels van de verschillende talen, dat on‐
getwijfeld  verbonden  is  met  het  Quadrivium  van  de Middeleeuwse  school.  Het 
andere is het politieke gebruik: de sommet du G20 van het Frans komt overeen met il 
Vertice del G20,  la Cumbre del G20, a cume do G20, maar op dezelfde dag dat  ik deze 
lezing  houd  open  ik  de  krant  La  Repubblica  en  vind  daarin  een  toespeling  op  de 
Summit del G6 à Rome. En zo ben ik getuige van een ontleningsproces.   
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Het onderhavige onderzoek maakt deel uit van  een  studie over  superioriteit‐
voorzetsels in de Romaanse talen. Ik heb voor dit onderwerp gekozen omdat het het 
oorspronkelijk onderwerp is van de cognitieve semantiek. Toen ik in de jaren tachtig 
begonnen ben me  te  interesseren voor voorzetsels, was het grote model  the Story of 
over, van Claudia Brugman, geschreven in het theoretisch kader van George Lakoff. 
Deze  richting presenteert de  voorzetsels  als  typische  voorbeelden  van  een  situatie 
waarin  heel  veel  onderscheiden  betekenissen  overeenkomen  met  een  ruimtelijke 
basisbetekenis. In mijn eigen geval is deze benadering gekruist met de semantiek van 
Jackendoff, die zelf ook veel gevallen van polysemie constateert, maar specifieke se‐
mantische  regels  vereist  om  die  betekenissen  onderling  te  combineren.  Een  derde 
stroming die een rol speelt in mijn analyses is die van Annette Herskovits, die uitgaat 
van afzonderlijke gevallen (token examples) en dan twee abstracties uitvoert: de eerste 
van een afzonderlijk voorbeeld naar een type (van het situation token naar het situa‐
tion  type) en de  tweede die analoge  types  rangschikt onder eenzelfde use  type. Met 
deze use types correspondeert in de regel een speciale deelbetekenis (oftewel een af‐
geleide  betekenis)  van  de  betekenis  van  een  woord:  dat  woord  is  de  naam  die 
gegeven wordt aan dat use type, of liever één van de namen die men geeft aan dat use 
type.  

Als we nu talen gaan vergelijken dan komen de woordbetekenissen, en speciaal 
de  betekenissen  van  voorzetsels praktisch  nooit met  elkaar  overeen;  het  is  op  het 
niveau van de use  types,  of  zelfs van de  situation  types dat men de meest precieze 
overeenkomsten vindt. Door situation tokens, dat wil zeggen geattesteerde citaten, te 
vergelijken vindt men equivalenties. En als men le cayó encima, Spaans equivalent van 
het  Italiaanse gli è caduta addosso vergelijkt, dan stelt men een equivalentie encima ~ 
addosso vast op het niveau van een situation‐type, waarvan men in zijn verbeelding de 
details kan reconstrueren op grond van het gegeven citaat. Als men vervolgens een 
voorbeeld vindt el niño se ha ensuciado encima en de overeenkomstige zin il bambino si 
è fatto addosso, heeft men een tweede situatie‐type; door te abstraheren van wat deze 
beide types gemeen hebben (ongetwijfeld iets als ‘op zijn lijf‘) komt men tot een use‐
type. Dit betekent niet dat het Spaanse encima equivalent is met het Italiaanse addosso; 
maar alleen dat een van de deelbetekenissen van encima equivalent is met een van de 
deelbetekenissen  van  addosso,  een  equivalentie  die  men  op  begripsniveau  kan 
definiëren.  Het  contrastief  onderzoek  verloopt  via  een  zoeken  naar  begrips‐
equivalenties.    

Voor  voorzetsels  kan  men  verschillende  graden  van  complexiteit 
onderscheiden.  Zie  het  hiervolgende  schema, waarvoor  ik  Italiaanse  voorbeelden 
geef: 

 
I    II   III    IV             V           VI 
di, a  su, in,     sopra, dentro      al di sopra di    in cima a     sulla cima di 
    fra, con 
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Groep  I  bevat  de  zeer  algemene  voorzetsels.  Semantisch  gezien  zijn  dit  vormen 
waarvan de kernbetekenis zich beperkt tot een of twee kenmerken: [+relatie] voor de 
vorm  di,  [+relatie,+ruimte]  voor  de  vorm  a:  de  rest  wordt  gespecificeerd  via  de 
contekst. In groep II komt daar een kenmerk bij, dat de relatie nog meer preciseert; 
toch  behoudt  de  betekenis  van  het  voorzetsel  in  kwestie  nog  een  groot  aantal 
deelbetekenissen.  Groep  III  telt  zwaardere  vormen,  die  dezelfde  betekenissen 
uitdrukken  als die van groep  II, maar  in principe minder  secundaire betekenissen 
hebben. In het Italiaans zijn su en sopra uitwisselbaar, maar als er twee interpretaties 
mogelijk zijn kunnen de beide vormen in oppositie treden. Zo kan men voor de lamp 
op de tafel zeggen: la lampada sul tavolo of la lampada sopra il tavolo, maar als men de 
lamp boven de tafel bedoelt, kan alleen sopra  il tavolo gebruikt worden. Op die ma‐
nier is groep III preciezer dan groep II. In groep IV vinden we afgeleide vormen: van 
sopra maakt men eerst een bijwoord di sopra; dit bijwoord verandert dan in een sub‐
stantief, dat vervolgens ten grondslag ligt aan het complexe voorzetsel al di sopra. Het 
element di dat daarna komt  is uiteraard de aanduider  (case‐marker) van de genitief. 
De overeenkomstige vorm  in het Frans  is  au‐dessus, met dit verschil dat niveau  III 
slechts virtueel gevuld  is, via een basis  sus die  in de huidige  taal niet  langer voor‐
komt. Groep V bevat ook afgeleide voorzetsels, maar hier is de basis een substantief 
dat de kernbetekenis van het enkelvoudige voorzetsel uitdrukt.  In  cima a verhoudt 
zich tot su zoals a causa di tot per of per mezzo di tot con. Niettemin gaat het nog steeds 
om een voorzetsel. Groep VI daarentegen  is niet  langer één enkel voorzetsel, maar 
een syntactische constructie. Terwijl la bandiera in cima al monte een (complexe) ruim‐
telijke relatie vestigt, tussen het voorwerp la bandiera en de locatie il monte, wordt in 
la bandiera sulla cima del monte de ruimtelijke relatie gelegd tussen  la bandiera en een 
complexe locatie la cima del monte, via het enkelvoudige voorzetsel su.  

Dit  globale  schema  kan  toegepast worden  op  heel wat  talen, maar met  een 
zekere variatie. Zo ontbreekt het niveau van groep 1  in het Nederlands, en naar  ik 
meen ook in het Duits. Dat is trouwens al lang bekend: we hebben voor deze situatie 
de slogan  français langue abstraite, allemand  langue concrète. Voor mij kan deze slogan 
vertaald worden door de hypothese dat de Duitse voorzetsels die men gebruikt  in 
uitdrukkigen die corresponderen met de abstracte voorzetsels van het Frans of het 
Italiaans een kernbetekenis hebben op niveau II, waarbij ze het extra kenmerk dat bij 
II hoort in bepaalde gevallen kwijt kunnen raken. 
  Voor de uitdrukkingen die cima bevatten is het voornaamste probleem vast te 
stellen  tot welke groep ze behoren. Hierin verschillen de Romaanse  talen. Voor het 
Italiaans bevindt cima zich of op niveau V of op niveau VI. Voor het Spaans kan men 
het standpunt verdedigen dat encima zich op niveau III bevindt. Dat kan bijvoorbeeld 
aangetoond  worden  door  het  feit  dat  we  een  complex  voorzetsel  por  encima  de 
kunnen krijgen op niveau IV of V. Het bevindt zich op niveau IV als de uitdrukking 
het perfecte equivalent is van al di sopra of au‐dessus, maar op niveau V als de taal ook 
nog een woord cima bevat dat in encima herkend wordt.  

Om  een gedetailleerde analyse  te maken gebruik  ik bij voorkeur de methode 
van  de  vergelijking  van  vertalingen.  Later  kan men  dan  de  voorlopige  resultaten 
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verifiëren door onderzoek in uitgebreide corpora of in het oneindige corpus van het 
internet. Ik heb de roman Il Gattopardo van Giuseppe Tomasi di Lampedusa gekozen, 
waarvan  ik de zinnen  in een database gestopt heb, evenals de zinnen uit de verta‐
lingen, El Gatopardo voor het Spaans en O Leopardo voor het Portugees. De vragen die 
ik wil stellen zijn:  in welke zinnen vinden we het woord cima en welke voorzetsel‐
uitdrukkingen kunnen we vinden die het basiswoord cima bevatten. Ik zal proberen 
de betekenis van deze voorbeelden vast te stellen en na te gaan wat de equivalenten 
zijn  in  de  beide  andere  talen.  Ik  begin met  het  Italiaans;  daarna  behandel  ik  het 
Spaans en tot slot het Portugees.  
  Het  Italiaans heeft veertien voorbeelden die  cima bevatten.  In  twee gevallen 
gaat het om het substantief cima, en wel eenmaal in het enkelvoud en eenmaal in het 
meervoud. De voorbeelden zijn: 
 

(1) Sulla cima del Monte Morco tutto era nitido adesso 
  ‘op de top van de Monte Morco was alles nu helder‘ 
(2) Ai loro fianchi e su tutte le cime ardevano diecine di fuochi 
  ‘Opzij en op alle toppen brandden tientallen vuren‘ 
 

In  deze  voorbeelden  valt  de  blik  van  de  toeschouwer  op  een  plaats  die  geïden‐
tificeerd wordt door  la cima del monte Morco of door  tutte  le cime. Vervolgens obser‐
veert men de  toestand waarin deze  locatie  zich  bevindt:  heldere  lucht  of duistere 
nacht, waartegen zich tientallen vuren aftekenen.  
  De Spaanse vertaling heeft tweemaal cumbre; 
   

(1b)  Sobre la cumbre de Monte Morco tudo era nítido ahora 
(2b) A los lados y sobre la cumbre ardían docenas de hogueras, 

 
terwijl  het  Portugees  gekozen  heeft  voor  het  substantief  alto,  dat  ook  de  top  kan 
weergeven, zoals blijkt uit het citaat dat ik via Google heb gevonden: 
   

(3) Brasileiros alcançam o alto do monte Everest 
  ‘Brazilianen bereiken de top van de Mount Everest‘ 
 

De vertalingen van de gegeven voorbeelden zijn: 
   

(1c) Naquele momento, tudo era luminoso no alto do Monte Morco 
(2c) Pelas encostas e no alto dos montes ardiam dezenas de fogueiras 
 

Onder de overige voorbeelden vinden we driemaal  in  cima als adverbiale uitdruk‐
king en negen maal  in  cima  a als voorzetsel. De meest  frequente Spaanse vertaling 
heeft  en  lo  alto  (de);  tweemaal  a  la  cumbre  de,  in  verband met  giungere/llegar  ‘aan‐
komen‘, waar het Portugees ao cimo de heeft. Het Duits daarentegen vertaalt oben auf 
dem Berg, en actualiseert dus niet het idee van Gipfel. 

In de Spaanse vertaling is er in de tekst geen enkel voorbeeld van cima als sub‐
stantief. Toch zou dat niet onmogelijk zijn, want Google geeft 6100 gevallen van  la 
cima del monte Everest tegen 1460 van la cumbre del monte Everest. In El Gatopardo is de 
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enige vorm encima, met 26 voorkomens, waarvan er acht encima alleen hebben en 18 
de uitdrukking por encima de.  

Encima  alleen kan op  twee manieren gebruikt worden.  In drie gevallen  is de 
betekenis die van het Franse au‐dessus, dan heeft het  Italiaanse origineel al di sopra. 
We komen de hond Teresina tegen, die dos señales encima de los ojos heeft (due segnetti 
al di sopra degli occhi ‘twee vlekken boven de ogen‘) en tweemaal un cuadro encima del 
altar  (un quadro al di  sopra del altare  ‘een schilderij boven het altaar‘). Hier hangt de 
betekenis  duidelijk  samen  met  het  kenmerk  [‐contact].  De  overige  gevallen  van 
encima zijn die welke het Italiaans weergeeft met addosso, waar  ik het al over gehad 
heb. Drie gevallen geven een concrete begeging: echar,  lanzar en escupir, vertalingen 
van  buttare  ‘gooien‘,  scagliare  ‘slingeren‘,  en  ‘sputare  ‘spuwen‘,  steeds  met  het 
menselijk  lichaam  als doel. De  andere  twee worden  figuurlijk gebruikt:  las  órdenes 
escritas que  llevaba encima = gli ordini scritti che aveva addosso  ‘de schriftelijke bevelen 
die hij bij zich droeg‘, en  la cospiración che se  le veía encima =  la congrega che gli si era 
attaccata addosso  ‘de bende die zich bij hem gevoegd had‘. Raadpleging van Google 
leert ons dat in geen van die beide gevallen een Italiaans in cima mogelijk is (dit is een 
voorbeeld van hoe een oneindig corpus gebruikt kan worden).  

Van de 18 gevallen van por encima de zijn er wel 13 die een vertaling zijn  van al 
di sopra di. Bijna al deze gevallen duiden een statische toestand aan ten opzichte van 
een  voorwerp,  bijvoorbeeld  een  gezicht  boven  een  overjas,  of  een  beweging  die 
boven  een  object  blijft,  ook  al  is  eroverheen  niet  uitgesloten.  Dit  laat  zien  dat  de 
kernbetekenis van por encima (evenals trouwens de kernbetekenis van encima alleen) 
gedefinieerd wordt door [‐contact, + toestand].  

In de Portugese vertaling O Leopardo noteer ik de volgende gegevens: 
Er  is geen voorkomen van  cima  als  substantief;  alle  substantiefgevallen hebben de 
mannelijke vorm cimo. Cima wordt alleen gebruikt als bestanddeel van vier complexe 
voorzetsels: acima (10), em cima (12), para cima (4) en por cima (11). 

De voorkomens van  cimo worden allemaal met een voorzetsel gebruikt, maar 
het betreft dan vrije syntactische combinaties met een lidwoord van bepaaldheid: 
   

Chegar ao cimo do monte (2x) ‘op de top van de berg aankomen‘ 
Sobre  o  sobreiro número  2  do  cimo  do Monte Morco  ‘op de  top nummer  2 bovenop de Monte 
Morco‘ (hier is do genitivaal) 
Do  cimo  de  uma  ruela  avistou‐se  uma  igrejinha  barroca  ‘van  boven van  een weggetje was  een 
barokkerkje te zien‘ (ablatief gebruik van do). 
Doce  figuras  sustinham,  no  cimo  das  cabeças,  o  fuste  de  prata  dourada  ‘twee  figuurtjes  hielden 
boven op hun hoofden een paal van verguld zilver omhoog‘. 
 

Dit  betekent  dat  al  deze  gevallen  verklaard  kunnen worden met  behulp  van  de 
betekenis van het substantief cimo = top. De betekenis van deze voorbeelden is com‐
positioneel. 

Eén enkel voorbeeld geeft een complexe voorzetseluitdrukking weer, namelijk 
ao de cimo de: 
   

 262 



O  Príncipe  entreviu  a  parte  oriental  do  céu  ao  de  cimo  do mar  ‘De  Prins  zag  even  het 
oostelijke deel van de hemel boven de zee‘ 

 
Morfologisch is deze uitdrukking vergelijkbaar met al di sopra en au‐dessus, alleen is 
in het Portigese geval de basis doorzichtig en in het Frans niet meer. Dit voorzetsel is 
buitengewoon zeldzaam; het Portugese corpus van Davies en Ferreira geeft er geen 
enkel voorbeeld van, en als  ik Google  raadpleeg vind  ik alleen een paar  figuurlijk 
gebruikte voorbeelden, zoals por  fim as verdades vêm ao de cimo  ‘uitendelijk komt de 
waarheid wel boven‘.  

De  situatie  is  anders  voor  de  uitdrukkingen  die  gevormd  zijn  op  het 
basiswoord  cima.  Hoewel  de  woordenboeken  steeds  zeggen  dat  cima  =  cimo  en 
omgekeerd  dat  cimo  =  cima, met  andere  woorden  dat  beide  vormen  naar  elkaar 
verwijzen, bevestigt een raadpleging van het Portugese corpus wat de gegevens van 
de Gattopardo  al  laten  zien, namelijk dat de  vrouwelijke  vorm praktisch  niet meer 
bestaat. Daarom wordt een uitdrukking als por cima haast even ondoorzichtig als het 
Franse  au‐dessus; het  heeft  een  virtuele  basis. De  gegevens  van O  Leopardo  zijn de 
volgende. Er zijn vier voorzetsels die afgeleid zijn van de basis cima: acima, em cima, 
para  cima  en  por  cima. Al deze uitdrukkingen kunnen  als bijwoord  fungeren, maar 
ook als voorzetsel (met de genitief). De frequenties zijn: 
   

Acima: 10 
  Em cima: 11 
  Para cima: 4 
  Por cima: 11. 
 
In mijn database heb  ik alle voorbeelden opgenomen met de Spaanse en  Italiaanse 
versie. Een  analyse van de voorbeelden geeft  een heel diffuus beeld: de gebruiks‐
situaties kunnen statisch en dynamisch zijn, er kan al of niet contact zijn en de be‐
weging  kan  omhoog maar  ook  omlaag  zijn. De  indruk  bestaat  dat  de  vier  com‐
binaties  tezamen ruwweg dezelfde betekenismogelijkheden hebben als het Spaanse 
encima op zijn eentje.12  

In termen van het bovengenoemde schema kunnen we stellen dat deze Portu‐
gese voorzetsels zich alle op niveau IV bevinden: er is geen transparantie meer, zoals 
we die zagen voor het Italiaans, maar het  is niet mogelijk om, zoals bij het Spaanse 
encima,  combinaties  te maken waarin het  complexe voorzetsel zich gedraagt als de 
basis van een ander complex voorzetsel, zoals we zagen voor het Spaanse por encima. 
Het  geheel  van  de  Romaanse  afleidingen  van  cima  geeft  daardoor  alle  denkbare 
stadia  van  grammaticalisering  weer,  waarbij  iedere  taal  een  keuze maakt  uit  de 
potentiële combinaties. 

Bij  wijze  van  conclusie  zou  ik  willen  zeggen  dat  het  onderwerp  van  de 
complexe voorzetsels, dat ik hier slechts verkennend heb bestudeerd, bijzonder com‐
plex  is  en meer  aandacht  verdiend  dan  het  tot  nog  toe  heeft  gehad. De  lexicale, 

                                                 
12 Por cima heeft ook nog de betekenis ʹbovendienʹ. 
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morfologische, syntactische en semantische aspecten grijpen op  ingewikkelde wijze 
in elkaar, volgens wetmatigheden die nader theoretisch onderzoek vereisen; boven‐
dien  kunnen we  op  dit  gebied  in  de  diachronie  spannende  processen  op  de  voet 
volgen. 
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Appendix 
Hier volgt een aantal vertalingen van Goethes gedicht die ik voor het meerendeel op 
internet heb gevonden. Van niet alle vertalingen heb  ik de vertaler kunnen achter‐
halen.13 
 
J. W. Goethe. Chant nocturne du voyageur :  
Sur tous les sommets   
Le repos règne.  
Aux cimes des arbres  
Tu sens à peine  
Passer un souffle; 
Les oiseaux dans les bois se taisent.  
Patience ! Toi aussi, bientôt,  
Tu reposeras.  
 
(trad. Roger Ayrault, Aubier Montaigne, 1971) 
[R. AYRAULT] Goethe. Poésies. Des origines au voyage en  ltalie, Traduction et préface de R. Ayrault, 
Paris: Aubier, 1951, voI. II:  119‐121. 
 
Chant du Voyageur dans la nuit 
Tout est sur les sommets 
Paisible. 
Du haut des forêts 
Ne tʹarrive 
Quʹun soufflé à peine; 
A bois les oiseaux font silence. 
Aie patience,  
Bientôt toi‐même 
Reposeras. 
 
(trad. Etienne May, Goethe, Poèmes. Paris: Editions André Silvaure, 1965: 95). 
 
Su tutte le vette 
è pace, 
in tutte le cime (degli alberi) 
trasenti 
appena un respiro. 
I piccoli uccelli tacciono nel bosco. 
Aspetta un poco, presto 
riposerai anche tu. 
 
(Trad. it. Emilio Castellani, in J.W. Goethe, Opere. Firenze: Sansoni, 1956). 
 
 
 
 
 

                                                 
13 Voor nog meer vertalingen verwijs ik naar een interessant artikel van Adam Makkai (2003), die ook 
uitvoerig commentaar geeft. 
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Sopra tutte le vette 
è Pace! 
sopra gli alberi un soffio 
non senti tu 
nella selva si taccion gli uccelletti. 
Aspetta un poco: presto 
riposerai pur tu. 
 
Benedetto Croce, Goethe con una scelta delle liriche nuovamente tradotte. Bari: Laterza, 1939: 259. 
 
Su  tutte  le cime è pace,  i  tutti  i  rami non senti  tu neppure un  fiato; gli uccellini  tacciono nel bosco. 
Aspetta pure, presto hai pace anche tu, 
 
M. PENSA, Goethe lirico. Bari: Editoriale universitaria, 1969: 301. 
 
Over all the hilltops 
is peace 
in all trees you feel 
hardly a breeze. 
the birds fal silent in the woods 
Only wait, soon 
you too will be at rest. 
D.G.G. 
 
Su tutte le cime dei monti 
c’è pace; 
in tutte le vette degli alberi 
tu avverti 
appena un respiro; 
gl uccellini tacciono nel bosco. 
Solo aspetta, presto 
riposerai anche tu. 
 
Giuseppe Cacciatore 
 
Su tutte le cime 
vi è quiete; 
su nessuna vetta 
si avverte 
un alito di vento; 
gli uccellini tacciono nel bosco. 
Devi soltanto attendere, presto 
anche tu riposerai. 
 
Sopra tutte le alture, 
pace! 
Spira sovrʹogni vetta 
appena un alito. 
Nel bosco lʹuccellino tace. 
Tra poco, aspetta, 
riposerai tu pure. 
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Su tutte le vette | è pace, | in tutte le cime | trasenti | appena un respiro. | I piccoli uccelli tacciono nel 
bosco. | Aspetta un poco, presto | riposerai anche tu. (trad. B. Tecchi). 
Su tutte le vette | è quiete; | in tutte le cime degli alberi | senti un alito | fioco; | gli uccelli son muti 
nel bosco. | Aspetta, fra poco | riposi anche tu. (trad. G. Orelli). 
 
Su ogni cima 
è pace; 
in ogni chioma 
senti appena 
un alito. 
Nel bosco anche gli uccelli, tutto tace. 
Aspetta: presto 
anche tu avrai pace. 
 
‘Goethe y nuestro tiempo. Tres variaciones de la poesía ,Über allen Gipfeln ist Ruh, en nuestro siglo‘. En: 
RLM, Mendoza XVI (1983): 135‐146.  
 
Todo yace en paz. Los pájaros, los montes. Pronto tú también hallarás la paz.  
 
Nocturnal del caminante 
En el fondo de los árboles 
Hay sólo mudez. 
Por entre los ramajes 
Oyes leve 
El silbido del viento; 
Las aves descansan sigilosas en la espesura. 
Aguarda, un momento apenas 
Y quedarás en silencio también. 
 
Jorge Lara Rivera 
 
En todas las cumbres 
hay paz 
En todos las copas de los árboles 
no oirás 
ni respirar. 
Los pájaros callan en el bosque. 
Sólo espera, pronto, 
tú también descansarás. 
 
Über Allen Gipfeln ‐ En todas las colinas 
Ist Ruh ‐ se respira quietud 
In allen Wipfeln ‐ En cualquier copa de árbol 
Spürest du ‐ difícilmente 
Kaum einen hauch ‐ percibirás un soplo 
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Canción nocturna del caminante 
Sobre todas las cimas 
silencio, 
En todas las copas 
casi no se siente 
un soplo; 
los pajarillos callam em el bosque, 
espera un instante, ¡pronto tú 
también descansarás! 
 
Sobre todos os cumes, 
Tranquilidade, 
Sobre todas as copas 
Mal se sente 
Um sopro; 
As aves estão silenciosas na floresta, 
Espera, em breve, 
Tu descansarás também. 
   
Canção noturna dos Excursionistas 
Sobre o cume das montanhas 
há silêncio, 
Em todas as copas das árvores 
você não sente qualquer 
sopro de vento; 
Os passarinhos se silenciam 
na floresta. 
Pode esperar, em breve você 
Também descansará. 
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