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Zinnen die we voortbrengen of interpreteren, liggen niet als zodanig in 
het geheugen opgeslagen. We construeren ze uit kleinere eenheden: 
woorddelen, woorden en vaste combinaties van woorden. Dit boek gaat 
over deze eenheden, die wel liggen opgeslagen omdat we ze kennen. 
Wat betekent het een woord te kennen? Hoe liggen die woorden opge
slagen in ons geheugen? Hoe zijn ze met elkaar verbonden? Wat is hun 
verband met de ervaren werkelijkheid? Wat nemen we ervan mee als we 
praten over fictieve werkelijkheden? Om dit soort vragen gaat het in dit 
boek, maar ook om vragen als : wat draagt onze kennis van woorden bij 
aan stereotypering, prototypering en aan figuurlijk taalgebruik? 
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discipline op het gebied van de geesteswetenschappen in de meest mime zin. Daar
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Voorwoord 

DE ONDERTITEL VAN DIT BOEK klinkt wat pretentieus. Dat 

komt door het woord werkelij'kheid dat met het woord heelal lijkt te wedijveren om de 

prijs van het meest alomvattende begrip. Daarom is het beslist nodig het wat aardser 
te interpreteren. Zadra we warden geboren - en tegenwoordig begint men feitelijk al 

eerder te rekenen dan dat tijdstip - ervaren we de werkelijkheid. De poort ertoe wordt 

gevormd door onze zintuigen. Het zintuiglijk ervaren van de werkelijkheid vindt per
manent plaats, het ordenen van onze ervaringen ermee ook. Ons denken speelt hier
in een grate rol. Waarneming en denken warden gecompleteerd met taal, een belang
rijk instrument van ons vermogen om kennis te verkrijgen, op te bouwen, aan te 
passen, te herschikken en te vernieuwen. Binnenkomende informatie wordt in ons 
brein geordend volgens principes waar we nog weinig van weten en ze wordt op een 
wijze bewaard waar we ook nog niet zoveel van weten. Het sleutelwoord dat de drie 
functies - waarneming, denken en taal - samenvat, is de psychologische term cognitie. 

Cognitie is ons kenvermogen: we slaan ervaringen op, we kunnen putten uit 
ons geheugen, we begrijpen, we trekken conclusies, we wijzigen verkeerde indruk

ken. We kunnen daardoor zelfs met andere werkelijkheden omgaan dan de werkelijk
heid: fictieve, gedroomde, ingebeelde, toekomstige werkelijkheden. Alie hebben ze 
als kenmerk dat ze afgeleid zijn uit het kennissysteem <lat we met betrekking tot de 
werkelijkheid hebben ontwikkeld. In dat systeem beschikken we over duizenden, 
tienduizenden woorden en bun betekenissen. De vraag is dan ook hoe die kennis is 
opgeslagen, hoe ze is georganiseerd en hoe we er bij kunnen om er over te praten. 
Woorden en begrippen hebben betrekking op de wereld zoals we die kennen of den
ken te kennen. Dit boek gaat over het verband tussen kennis van woorden en kennis 
van datgene waar die woorden betrekking op hebben. 

Zinnen die we voortbrengen of interpreteren, liggen niet als zodanig in het 

geheugen opgeslagen. We construeren ze uit kleinere eenheden: woorddelen, woor
den en vaste combinaties van woorden. Dit boek gaat over deze eenheden, die we! lig
gen opgeslagen omdat we ze kennen. Wat betekent het een woord te kennen? Hoe 
liggen die woorden opgeslagen in ons geheugen? Hoe zijn ze met elkaar verbonden? 
Wat is hun verband met de ervaren werkelijkheid? Wat nemen we ervan mee als we 
praten over fictieve werkelijkheden? Om <lit soort vragen gaat bet in <lit boek, maar 
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ook om vragen als: wat draagt onze kennis van woorden bij aan stereotypering, proto

typering en aan figuurlijk taalgebruik? 
Het is een bont gezelschap <lat zich richt op <lit soort vragen: taalkundigen, 

psychologen, biologen, neurologen, wiskundige logici, informatici, sociologen en filo
sofen. Dit boek probeert het verband tussen taal en werkelijkheid te benaderen vanuit 
de noodzaak om kennis die via taal verkregen is, op een of andere wijze te scheiden 
van andere vormen van kennis, ruwweg die welke we door waarneming verworven 
hebben, maar tegelijkertijd ook beide soorten kennis nauw te laten samenwerken. 
Daarom is het vertrekpunt van de tocht die we hier ondernemen de in onze maat
schappij alom gehanteerde scheiding tussen woordenboeken en encyclopedieen. Dit 
onderscheid impliceert immers een scheidsmuur tussen wat je kennis van de taal en 
kennis van de wereld zou kunnen noemen. 

We zullen beginnen met het slechten van deze muur. Daar zijn goede argu
menten voor. Een ervan is <lat met de komst van Internet de traditionele vorm van 

kennisopslag - die van boeken - niet goed meer te handhaven is en zeker niet als 
model kan dienen. Een ander is <lat betekenissen eerder in ons hoofd zitten dan in 
woordenboeken. Betekenis heeft een biologische verankering: we hebben als taalge
bruikend <lier een verband tussen taal en werkelijkheid nodig. 

Na het slechten van de scheidsmuur en het ontwikkelen van een model 
waarin de individuele taalgebruiker een centrale plaats krijgt, moet er toch we! weer 
gebouwd warden: taal is tenslotte een ander vermogen dan zien, horen, voelen, en 
dergelijke. Deze opbouw van een scheiding tussen talige informatie en niet-talige 
informatie wordt in hoofdstuk 2 gefundeerd op de verzamelingenleer. Een verzame
ling brengt dingen bijeen op grond van het feit <lat ze een gemeenschappelijke eigen
schap hebben. Als we betekenis toekennen aan woorden, doen we <lat omdat ze 
eigenschappen noemen waarover we praten als we het over dragers van die eigen
schappen willen hebben. Een woord is meestal verbonden met meer dan een eigen
schap: een paard is een zoogdier, maar het heeft ook vier poten, manen, etc. en in de 
betekenis van paard moet <lit soort informatie op een of andere wijze terugkomen. In 
hoofdstuk 2 warden twee betekenistheorieen besproken, de ene meer taalkundig 
(betekenis wordt opgebroken in kleinere eenheden), de andere meer psychologisch 
(betekenisvorming is onderworpen aan prototypering). In de vakliteratuur warden ze 
tegenover elkaar gesteld als alternatieven. Hier wordt een synthese tot stand gebracht 
waaruit de rol van woorden in ons kennisbestand volgt: die van wegwijzer naar 
beschikbare niet-talige informatie. 

In het derde hoofdstuk wordt een techniek uit de moderne semantiek toege
past om greep te krijgen op de organisatie van het woordenbestand in ons brein. De 
welbekende taalkundige termen antonymie, hyponymie, hyperonymie en synonymie blij
ken betrekking te hebben op logische mogelijkheden die er zijn als de betekenisover
lap tussen telkens twee woorden in beschouwing wordt genomen. Het hoofdstuk 
biedt ook zicht op de bouw van complexe woorden en op de rol van vaste woordcom
binaties. Er zal ook aandacht warden besteed aan het mechanisme <lat ons in staat 
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stelt het domein van een woord te beperken afhankelijk van de context waarin het 
wordt gebruikt. 

Voortgaand op dit mechanisme wordt het ook mogelijk in hoofdstuk 4 (ein
delijk) iets zinnigs te zeggen over stereotypering, prototypen en beeldspraak in hun 
onderlinge verhouding. Ze maken onderdeel uit van ons vermogen om betekenissen 
te construeren binnen zekere contexten. 

Aan het eind van het boek is een literatuurlijst opgenomen waarin doorver
wezen wordt naar andere bronnen. Tevens worden daar personen genoemd aan wie 
ik dank verschuldigd ben. 

Henk Verkuyl 
januari 2000 
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I 

Twee soorten kennis 

I.I INLEIDING 

Semantiek is de leer van de betekenis. We kennen betekenis toe aan woorden, woord
groepen, zinnen, teksten en wellicht nog grotere eenheden. Het is ook mogelijk bete
kenis toe te kennen aan verschijnselen buiten de taal. Zo kan de aanwezigheid van de 
koningin bij een bepaalde plechtigheid betekenen dater iets bijzonders aan de hand 
is; zo hoeft een zwaluw nog geen zomer te betekenen; en zo betekent Nederland als 
kennisland niet veel zolang er niet in onderwijs wordt ge1nvesteerd. In dit boek blij
ven deze toepassingen van het woord betekenis buiten beschouwing: het gaat over de 
betekenis van taalvormen. 

Het is nodig om direct al een misverstand over betekenis uit de wereld te 
helpen. Velen menen dat de betekenis van woorden te vinden zou zijn in woorden
boeken. De nieuwste Grote Van Dale zegt het zelf. Een woordenboek wordt er om
schreven als een 'boek waarin woorden (met opgave van bep. grammaticale kenmer
ken) en de vaste verbindingen waarin ze gebruikt worden, met hun betekenis ... zijn 
opgenomen'. Wij zeggen dat ook: we zoeken betekenissen die we niet of niet vol
doende kennen, op in een woordenboek. Daar moet de betekenis van een woord te 
vinden zijn. 

Deze opvatting is niet volledig en niet juist. Zij is onvolledig, omdat wij de 
betekenis van de meeste woorden die we als individueel taalgebruiker kennen, niet 
via een woordenboek hebben verworven. We hebben leren spreken zonder woorden
boek bij de hand. Wat je ook van betekenissen kunt zeggen, ze zijn te vinden in ons 
brein, in ons geheugen, waar kennis ligt opgeslagen, die van taal inbegrepen. In dit 
boek zullen we zien dat deze opslag van kennis heel anders is georganiseerd dan die 
in een woordenboek. Dit houdt in dat woordenboeken maar voor een deel bijdragen 
aan water over betekenis te zeggen valt. 

Het is onjuist te menen dat de betekenis van woorden in woordenboeken te 
vinden is: de betekenis van woorden wordt er omschreven met behulp van andere 
woorden waaraan in dat woordenboek zelf ook weer betekenis wordt toegekend met 
behulp van andere woorden. Het doorgeven van informatie van het ene woord naar 
het andere is niet wat onder betekenis kan worden verstaan. Het komt meer in de 
buurt van vertaling. Het scherpst is dit te zien in handwoordenboeken, zoals Kramers' 
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Nederlands Woordenboek, want zij mogen niet te dik worden. De vier betekenisom
schrijvingen hieronder tonen genadeloos aan dat circulariteit een wezenlijk bestand
deel vormt van de woordenboekpraktijk. 

begrensd, jig beperkt 
beperkt, klein nauw begrensd, eng, bekrompen 
bekrompen, eng, nauw, kleingeestig 

kleingeestig, bekrompen, niet ruim gevoelend of denkend 

Kramers' Nederlands Woordenboek 19de druk 

Nu kan men natuurlijk stellen dat de beknopte omvang van een handwoordenboek 
snel tot dit soort ontsporingen leidt, maar ze komen ook voor in de grote standaard
woordenboeken, zij het iets minder opvallend. Wie in Van Dale 13 - dat wil zeggen 
de dertiende druk van de Grote Van Dale - het trefwoord grond opzoekt, krijgt als 
betekenisomschrijving 'de bodem waarop wij leven, de oppervlakte van de aarde'. Bij 

het trefwoord bodem staat als uitleg 'natuurlijke oppervlakte van de grond'. Bij grond 
wordt in de omschrijving het woord bodem gebruikt, bij bodem het woord grond. Maar 

het probleem schuilt dieper. Voor het definieren van oppervlakte wordt het woord vlak 
gebruikt, voor vlak het woord land en en voor land het woord veld. De vertaalketen 
wordt nog duidelijker zichtbaar door aan het begin ervan het Franse woord sol te 
plaatsen en de betekenis ervan op te zoeken in een Frans-Nederlands woordenboek. 
Daar staat als uitleg 'grond' (metals varianten 'bodem' en 'land'). Het is belangrijk te 
zien dat de vertaling van sol naar grond niet wezenlijk verschilt van die van grond naar 
bodem. Natuurlijk, er staat bij dat grond de bodem is waarop we leven, maar hier ver
plaatst het probleem zich naar de vraag wat het woord leven betekent. 

Kortom, er is geen sprake van een ontsporing, circulariteit is eerder een han
delsmerk. We moeten verder !even met het gegeven dat de betekenis van een woord 
principieel niet te vinden is in zijn relatie met andere woorden in de taal, maar 

slechts te vinden is in zijn betrekking tot de werkelijkheid. En dat niet voor een 
gebruikssituatie, maar voor alle situaties waarin we dat woord toepassen. Situaties 
staan niet in een woordenboek, we kennen ze op een andere wijze. Woordenboek
makers doen in feite twee dingen: 

* ze vertalen het woord dat men opzoekt, het trefwoord, in een of meer andere 
woorden die bekend worden geacht; 

* ze vooronderstellen dat de gebruiker door het begrijpen van de bekende 
woorden het opgezochte woord kan verbinden met de werkelijkheid waar
over gepraat wordt. Ze gaan er van uit dat ergens in de lijn van de uitleg de 
voor de uitleg gebruikte woorden voldoende bekend zijn om het trefwoord 
goed te gebruiken. 
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De kern van het wijdverbreide misverstand over betekenis wordt zichtbaar: men ver
liest het tweede punt uit het oog. Het misverstand ontstaat, zodra verzuimd wordt 
voldoende te benadrukken dat woorden in een woordenboek betrekking hebben op 
iets buiten de taal zelf en dat in die betrekking hun betekenis ligt. 

Als er zo'n ernstig misverstand blijkt te bestaan over woordenboeken, wat 
moeten we dan aan met het in onze maatschappij vrij algemeen geaccepteerd onder

scheid tussen woordenboeken en encyclopedieen? Vinden we de betekenis van woor

den in de Winkler Prins? Vinden we daar dan de betekenis van het woord grand? Wat 

is eigenlijk het verschil tussen de soorten van kennis die in woordenboeken en ency
clopedieen zijn te vinden? 

Met deze vragen beginnen we in §r.2. Daarna zal §r.3 gaan over de betekenis 
die aan woorden wordt toegekend door individuele taalgebruikers in hun betrekking 
tot de werkelijkheid waarover zij praten. Beide soorten kennis zullen worden onder

gebracht in een kennismodel waarin afscheid is genomen van het gedrukte woord als 
middel om de organisatie van onze kennis van taal en werkelijkheid vorm te geven. 

I.2 WOORDENBOEK EN ENCYCLOPEDIE 

Woordenboeken en encyclopedieen stonden nog niet eens zo lang geleden onbe
dreigd in de boekenkast. Ze stonden daar mooi en indrukwekkend: bolwerken van 
gedegen kennis, die iemand kon veroveren om goed mee te komen in deze wereld. 
Ze bevatten standaardkennis over taal en standaardkennis over de wereld. Op <lit ogen
blik is er een kentering ingetreden. De omvang van een redelijk voldragen encyclope
die wordt door velen als een last ervaren. Zij neemt te veel ruimte in en het is ver
moeiend er steeds naar te moeten grijpen, terwijl dezelfde informatie nu ook in de 
veel compactere digitale vorm beschikbaar is. Om die reden is de vierendertigdelige 

Encyclopaedia Britannica uitsluitend nog bereikbaar via Internet op www.britan
nica.com. 

De driedelige Grote Van Dale houdt het nog wel even uit - de r3de druk van 
najaar 1999 verkoopt goed - , maar ook <lat lijkt een kwestie van tijd. Op een bepaald 
moment zal het toch handiger zijn er naar te grijpen via de muis. Het is niet al te 
gewaagd om te voorspellen dat dit moment al vroeg in de 2re eeuw zal aanbreken. De uit
gever van Van Dale ziet dit ook, getuige het bestaan van een website www.vandale.nl, 
dat (beperkt) toegang geeft tot woordbetekenissen. 

Door de ontwikkelingen in de informatietechnologie werden makers van 
woordenboeken en encyclopedieen gedwongen zich de vraag te stellen: hoe nu ver
der? Het antwoord drong zich bijna vanzelfsprekend op: we moeten doorgaan, maar 
dan in de vorm van elektronische gegevensbestanden. Dit antwoord slaat een belang
rijke stap over: de vraag ofhet onderscheid tussen woordenboeken en encyclopedieen 
niet te kunstmatig is. Behoudt het onderscheid tussen de twee typen naslagwerk zijn 

geldigheid in elektronische gegevensbestanden? Daarom stellen we eerst de recht
vaardiging van het onderscheid aan de orde. 
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Literaire aspiraties Het onderscheid tussen woordenboek en encyclopedie wordt in 

de Nederlandse samenleving aangescherpt door de rol die woordenboekmakers zich

zelf toekennen. Ze hebben literaire aspiraties, zeg maar. Deze houding heeft een lan
ge voorgeschiedenis. Het roemruchte Woordenboek van de Nederlandsche Taal 

{WNT), waarvan het eerste deel in 1864 verscheen en het laatste en veertigste deel in 

1998, vormt de basis voor alle bestaande Nederlandse woordenboeken. Het WNT 
werd opgezet vanuit de behoefte het glorierijke literaire verleden vast te leggen door 
het in kaart brengen van woorden en hun betekenissen, zoals die voorkwamen bij 

Vondel, Hooft, Bredero, Cats, Van Alphen, enzovoorts. Aan schrijvers werd aldus een 

belangrijke taak toebedeeld. Deze speciale band met schrijvers staat in de Van Dale 

ook uitdrukkelijk vermeld in het voorwoord van opeenvolgende edities. Deze worden 
doorgaans geredigeerd door personen met een WNT-achtergrond. Het effect ervan is 

te zien in de talrijke artikelen (artikel = trefwoord + omschrijving) in Van Dale waarin 
geciteerd wordt uit de Nederlandstalige literatuur als toelichting op de gegeven bete
kenisomschrijving. 

In de vakliteratuur is bij het verschijnen van Van Dale 12 deze citaatcultuur 
door een van de recensenten fel gehekeld. Vee! heeft de redactie zich er niet van aan

getrokken. Bij de vernissage ter gelegenheid van Van Dale 13 werd door een van de 

hoofdredacteuren de zucht tot het presenteren van het literaire erfgoed niet alleen 

aangeprezen als een prachtige eigenschap van het woordenboek, Harry Mulisch 
mocht zelfs namens alle geciteerden het eerste exemplaar in ontvangst nemen. 

De schrijvers dragen tot de uitleg van de woordbetekenis bij, doordat uit hun 
werk wordt geciteerd. Laten we bekijken hoe zo'n citaat werkt. Bij vlinder staat als toe
lichting: het lokt den gouden wonderbaren vlinder, die de ziel is, uit de donkerheden om
hoog (Timmermans). Daarmee komen we niet echt veel over vlinders te weten, en ook 
niet over de ziel. Net zo min als we er op vooruitgaan wanneer we bij het woord paard 
lezen gelijk een schip ging hij, een schip dat is een paard der waatren. Deze vergelijking 
komt uit het werk van Adriaan Roland Holst. Natuurlijk, het zal we! eens voorkomen 
dat iemand denkt: 'Wie zei dat ook al weer zo beeldend, iets met een schip dat stei

gert, ofzo?'. Dit soort pogingen het geheugen aan te roepen, is kenmerkend voor ons 
allen. Kennis zakt vaak weg. Misschien komt zo iemand via steigeren bij het trefwoord 

paard terecht. Maar is Van Dale echt nodig om ons op de hoogte te houden van 
Roland Holst? Over paarden komt men door dit citaat in elk geval niet veel te weten, 
noch over schepen. 

Het citeren van literaire auteurs als toelichting op de betekenis van woorden 
is vanuit het oogpunt van informatievoorziening onzin. Wie deze constatering bar
baars vindt, omdat je elke gelegenheid moet aangrijpen om de eigen klassieken bij 
het volk te brengen, moet bedenken dat Luceberts prachtige Alles van waarde is weer
loos vermoedelijk is opgepikt door een verzekeringsdirecteur die de Van Dale in zijn 

bezit heeft omdat dat goed staat, en die, Van Dale controlerend ofhet woord waarde 
er we! in stond, onder dat trefwoord het citaat vond, terwijl hij geen enkele dichtbun

del van Lucebert in huis heeft. Misbruikt als het is, ontsiert het citaat thans het 
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hoofdkantoor van een verzekeringsmaatschappij in Rotterdam. Het is niet zeker of 

het zo gegaan is; het is jammer genoeg ook niet uit te sluiten. 

Treurbuis Ter geruststelling, in de toekomst komt er op Internet een aparte citaten
knop waarmee we de Literatuur direct kunnen bereiken. We kunnen dan ook af van 

het waanidee dat onze schrijvers een heel speciale relatie hebben tot woordenboeken. 
Sommige schrijvers scheppen nieuwe woorden, maar het belang en het aantal daar
van wordt zwaar overschat, ook door henzelf, in hun zwakke momenten. Hun belang 

ligt evident meer in de zinnen die ze bouwen en in de nieuwe beelden die ze daar

mee oproepen dan in individuele woorden die ze hebben bedacht. 

Om een voorbeeld te geven, het woord treurbuis is uiteraard schitterend 

gevonden, ofliever, gemaakt door Gerrit Komrij. Het was een tijdje populair, zo popu
lair dat het bekende mechanisme heeft toegeslagen dat ervoor zorgt dat de culturele 

toplaag het niet meer gebruikt uit vrees verdacht te worden van naaperij. Dat het 
woord treurbuis zo aansprak, komt doordat het is gevormd als een verrassende combi
natie van twee woordstammen: treur- en (beeld-)buis. Taalkundig gesproken is hier 
weinig aan de hand: Komrij maakte gebruik van een regel waarover elke taalgebrui

ker beschikt. Uit twee woorden kun je een nieuw woord vormen. Schrijvers doen dat 
niet meer dan anderen. Sommige van die nieuwvormingen hebben een onverwacht 
effect en dan vallen ze op. In dit geval, omdat het in de context van de collectieve 

weerzin van NRC Handelsblad-lezers tegen televisie goed vie!. Komrij is een groot 
schrijver, niet zozeer omdat treurbuis een woord is dat hij al schrijvend bedacht heeft, 

maar omdat zijn combinatievermogen veel vaker en sterker tot uitdrukking komt in 
het aaneensmeden van woorden tot zinnen met nieuwe, verrassende betekenissen. 
Die zinnen staan niet in een woordenboek, maar in zijn boeken. 

Woordsoorten Als we woordenboeken ontdoen van hun literaire pretenties en ons 
bezighouden met de vraag over welke woorden een woordenboek betekenisinforma
tie geeft, dan kunnen we in elk geval vaststellen dat deze zogeheten trefwoorden 
onder te brengen zijn bij een van de (doorgaans) tien woordsoorten die door taalkun

digen worden onderscheiden. Ze staan in Figuur r.r. 

zelfstandige naamwoorden 
bijvoeglijke naamwoorden 
werkwoorden 

FIGUUR I.I De lien woordsoorten 
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lidwoorden 
voornaamwoorden 
voorzetsels 
voegwoorden 
telwoorden 
bijwoorden 
tussenwerpsels 



De tweedeling is niet toevallig. Het totaal aantal woorden thuishorend in de zeven 

categorieen aan de rechterkant, bedraagt eerder enkele honderden dan duizenden. 
Het Nederlands heeft drie lidwoorden, de, het en een. Wie zoekt de betekenis 

ervan op? Bij de voornaamwoorden hebben we telkens een handjevol: aanwijzende 
zoals deze, die, dit en dat, bezittelijke zoals mijn, jouw, zijn, haar, ons, jullie en hun, 
vragende zoals wie, wat, waar en hoe, etc. Het zijn er niet echt veel. Voor het aantal 
voorzetsels lopen de schattingen uiteen van honderd tot driehonderd. Al kunnen we 
oneindig doortellen, het aantal enkelvoudige namen van getallen is relatief gering. 
Door te combineren sparen we namen in het woordenboek uit: we hebben negen en 
honderd en maken daarmee onder andere honderdnegen, negenhonderd en negenhon
derdnegen. Het aantal woorden die alleen als bijwoord voorkomen - woorden als daar, 
ergens, ternauwernood, etc. - ligt in de orde van tientallen. Ook tussenwerpsels zijn te 
gering in aantal om uitgevers te laten verdienen op de rechterkolom. De Grote Van 
Dale dankt zijn dikte aan de drie woordsoorten links die in twee hoofdgroepen uit
eenvallen: naamwoorden en werkwoorden. Dat zijn ook de categorieen waarop de 
Winkler Prins zich richt. Waar ligt dan het echte verschil tussen woordenboek en 
encyclopedie? 

Encyclopedische kennis Een duidelijk verschil tussen een woordenboek en een 
encyclopedie betreft de namen van personen, landen, steden, etc., inclusief hun 
geschiedenis. Wie iets wil weten over de overgrootvader van Beatrix kan in de Wink
ler Prins wel en in de Van Dale geen informatie krijgen over de persoon Willem III. 
Bij willem staat in Van Dale dat het een gouden handelsmunt is met de beeldenaar 
van Willem II en Willem III. In sommige woordenboeken staat onder Willem hoog
stens dat het een jongensnaam is die veel gebruikt wordt in vorstenhuizen, terwijl de 
driedelige Winkler Prins van 1977 ons wel verrijkt met de volgende informatie: 

Coppens, Rik (1930) Vlaams voetballer, speelde van 1941tot1961 
bij Beerschot (Antwerpen). Hij was een technisch zeer begaafd spe
ler met een uitstekende aantraptechniek. 

Wie feitenkennis wil vergaren over premier Kok zoekt in de Winkler Prins, in jaar

boeken of in naslagwerken met allerlei relevante en irrelevante feiten en gegevens, 
zoals de Pieterse of het Franse Quid. In het algemeen wordt hier een kenmerk zicht
baar van encyclopedische informatie: ze betreft - zoals filosofen iets deftiger zeggen 
- accidentele zaken en niet essentiele zaken. 

Toch wordt aan een encyclopedie veelal ook het kenmerk toegeschreven dat 
zij wetenschappelijke informatie verschaft. Wie wil weten wat geometrie is, ziet in 
deel 8 van de Winkler Prins (7de druk): 

geometrie (v. Gr. geoometria = oorspronkelijk landmeetkunde), z. 
Meetkunde 
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Wie vervolgens deel 12 aansleept, moet zich door een algemeen verhaal over meet

kunde heenwerken, geschreven door een hooggeleerd specialist. Wat er staat is overi

gens alleen te begrijpen voor al enigszins ingevoerden. Wiskunde leer je niet via een 
encyclopedie, ook al staan er uitgebreide definities in, zoals die voor meetkundige rij of 
voor meetkundige middenevenredige. Ook deze zijn alleen begrijpelijk voor iemand die 

weet wat een reeel getal is en wat een limiet. Als je er geen wiskunde mee kunt leren, 
wat dan wel? Een van de twee hoofdfuncties lijkt het bieden van de mogelijkheid om 

weggezakte kennis op te halen of aan te vullen. De andere hoofdfunctie is wellicht 
het afgeven van een sociaal signaal: hoe dikker de delen, des te minder twijfel aan de 

geleerdheid van de eigenaar. 

Buitenland Nederland kent, mede door de hierboven gemelde literaire neigingen 

van lexicografen, niet een traditie waarin serieus geprobeerd is encyclopedische infor
matie op te nemen in woordenboeken. In het buitenland denkt men daar anders 
over. Enkele gezaghebbende woordenboeken, zoals het Franse Larousse, het Duitse 
Meyers, het Engelse Cobuild en het Amerikaanse Webster, geven encyclopedische 

informatie. Larousse tekent bij de uitleg van het woord rougegorge een gekleurd rood
borstje en door een plaatje bij vipere kan men een adder herkennen. Het woorden
boek bevat ook eigennamen. Larousse 1996 zegt van Kok dat deze 'homme politique' 
in 1938 geboren is in Bergambacht en ons land bestuurt. In Larousse is de informatie 
over eigennamen in een apart tweede dee! van het boek geplaatst. Het kan ook anders: 

Webster geeft de twee soorten informatie door elkaar. In encyclopedische woorden
boeken staan ook landkaarten: plaatsnamen worden als eigennamen beschouwd. 

Het Belgisch-Nederlandse woordenboek Verschueren Groot Encyclopedisch 
Woordenboek is, wat dit betreft, een opvallende uitzondering in de Nederlandstalige 
woordenboekwereld. Op Verschueren na houdt de Nederlandse lexicografie zich nog 

altijd verre van informatie over eigennamen ofbeeldinformatie ter nadere toelichting 
op gegeven omschrijvingen. In Van Dale staan geen plaatjes met vogels, instrumenten, 
bomen of planten. Die staan overigens we! in zogeheten beeldwoordenboeken van 
Wolters Noordhoff. In Nederland is er overigens een minstens zo opvallende uitzonde
ring naar de andere kant toe. In de zevende en ook laatste editie van de Grote Oosthoek 

Encyclopedie, verschenen tussen 1976 en 1978, stonden artikelen als het volgende: 

rood'borst v./m. (en), (meestal: roodborstje), Erithacus rubecula, 
een vogelsoort uit de familie lijsters. 

® De roodborst is een gedrongen, 'halsloze' vogel ter grootte van 
een huismus. De volwassen vogel is warm oranjerood op borst en 

voorhoofd, en heeft geheel olijfbruine bovendelen. De jongen mis
sen de oranje kleur en zijn sterk gevlekt met donkerbruin en izabel. 
De roodborst komt voor in Europa en West-Azie; verder in Noord

Afrika (ook de Canarische Eilanden) en Klein-Azie. In Nederland en 

Belgie is hij een algemene broedvogel... 
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In de eerste twee regels wordt het trefwoord roodborst gegeven met daarachter de 

betekenisomschrijving zoals die in de toenmalige Van Dale stond. Na het ®-teken 

volgt encyclopedische informatie. In de marge van de bladzijde staat een kleurenfoto 

van een roodborst. 
Hoe interessant de poging tot het samenbrengen van twee soorten kennis 

ook is, zij is van een aandoenlijke eenvoud: de betekenisomschrijving werd van Van 
Dale gekocht, de rest van de informatie kwam van de encyclopedische Oosthoek

redactie zelf. Het expliciete gebruik van het ®-teken markeert feitelijk een veel stren

ger onderscheid tussen woordenboek en encyclopedie dan gebruikelijk is in de Van 

Dale of in de Winkler Prins. Deze doen namelijk aan branchevervaging. 

Branchevervaging Het is de moeite waard om een paar trefwoorden uit een woor
denboek te vergelijken met die in een encyclopedie om te zien hoeveel overlap in 
informatie er in feite is. We beginnen met de definitie van roodborst in Van Dale 13: 

rood'borst (de (m.)), 1 vogel (Erithacus rubecula) uit de familie van 
de lijsterachtigen, die in geheel Europa voorkomt en's winters naar 
Noord-Afrika trekt; hij is van boven bruinachtig en olijfgroen van 

kleur, borst en keel zijn oranjerood ... 

Wie deze definitie vergelijkt met die in Oosthoek, zal in de verleiding komen te den

ken dat de Oosthoek-redactie indertijd ook ®-informatie verkocht heeft aan Van Dale. 

Wie eerdere drukken van Van Dale raadpleegt, wordt beloond met een verrassing. Is 
de bovenkant van de roodborst in de 13de druk bruinachtig en olijfgroen, in de l2de 

druk was hij nog rosgeelachtig en olijfgroen. Ook de keel is nu oranjerood geworden 
nadat hij edities lang gewoon rood was. Het kan zijn dat een taalkundige deze infor
matie op eigen kracht heeft veranderd, maar waarschijnlijker is dat er een bioloog 
aan het werk is geweest. Die heeft immers gevestigde kennis van het specifieke biolo

gische domein, van de wereld dus. Vermoedelijk heeft deze ingreep zelfs een nieuwe 
naamgeving tot stand gebracht: in Van Dale 12 ontbrak het woord roodborst. De redac
tie kende toen alleen roodborstjes. 

In Winkler Prins 7 staat bij roodborst: een doorverwijzing 'zie Lijster'. Bij lijster 
wordt de lijsterfamilie beschreven en aan het eind van de beschrijving zien we: 

... Andere Europese zangvogels van verschillende geslachten behoren tot 
de kleine lijsters. Zeer bekend zijn de roodborst (Erithacus rubecula), 14 
cm, met oranjerode borst en voorhoofd en olijfbruine rug, de nachtegaal... 

Hier staat dezelfde informatie als in Van Dale. Natuurlijk in uitgebreidere vorm, maar 
ruimte in een boek is een financiele kwestie: de uitgever van de Winkler Prins stelde 
aanzienlijk meer pagina's ter beschikking dan die van Van Dale. Het gaat ons uiter
aard om de aard van de gegeven informatie. Die verschilt niet wezenlijk. 
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Abstracta Nu zou men kunnen tegenwerpen dat het al te gemakkelijk is om een con

creet natuurwetenschappelijk studieobject als voorbeeld te kiezen. Hoe ligt het verschil 

in de behandeling van abstracte naamwoorden, zoals liefde, dood, angst, geluk, troost, 
schoonheid, vrede, democratie, geometrie, et cetera? Winkler Prins 7 licht ons in over wat 
lief de is door een zeergeleerde beschouwing over het woord liefde beginnend met: 

LIEFDE is een der meest inhoudrijke en tegelijkertijd ontoereikende 
woordbeelden van de Nederlandse taal. Zeer algemeen worden met 
liefde houdingen, gedragingen en betrekkingen aangeduid, waarin 

voor iemand iets goeds wordt nagestreefd ... 

Van Dale 13 zegt: 

lief' de (v.) [van lief+ de], l (s of n) warme genegenheid, gehecht
heid aan een persoon, of zaak: de liefde tot zijn ouders; de liefde tot 
zijn land is ieder aangeboren ... etc.'. 

In essentie doet Van Dale hetzelfde als Winkler Prins: het zegt wat liefde is, maar 
dan wat korter. 

Hierboven gaven we de uitleg van het woord geometrie in de Winkler Prins. 
Van Dale 13 geeft de volgende informatie (enkele details zijn weggelaten): 

geometrie' (< Fr. geometrie < Lat. geometria < Gr. geoometria), meet
kunde; 

Het woord meetkunde wordt uitgelegd als: 

meet'kunde [vertaling van Lat. geometria], deel van de wiskunde <lat 
zich bezighoudt met het bepalen van de afmetingen en andere eigen
schappen van figuren, ... 

Ook hier branchevervaging. Er wordt gezegd <lat meetkunde een deel van de wiskun
de is en <lat zij zich bezighoudt met het bepalen van de afmetingen van figuren, etc. 

Deze informatie is een beknopte versie van wat ook in de Winkler Prins staat. Het 
Franse woordenboek Robert laat een wiskundige iets uitvoeriger dan Van Dale uitleg
gen wat woorden als geometrie betekenen, met citaten om het gebruik van de termen 
uit het domein van de wiskunde toe te lichten. Door vakmensen aan het woord te laten 
in woordenboeken krijg je betere definities, maar ook meer encyclopedie. 

Gedeelde kennis is halve kennis Tot dusver is het onderscheid tussen twee soorten 
kennis voornamelijk toegepast op twee belangrijke hulpmiddelen voor het toegang 

verkrijgen tot min of meer gestandaardiseerde kennis: woordenboeken en encyclope-
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dieen. Een samenleving heeft er behoefte aan kennis in standaardvorm beschikbaar 

te hebben. Dit sociale aspect van betekenis is belangrijk: individuen willen hun ken
nis toetsen. Woordenboeken als Van Dale verkrijgen daarmee ook autoriteit. Je moet 
tegenwoordig van goeden huize komen, wil je het publiekelijk oneens kunnen zijn 
met wat in Van Dale staat. Zelfs taalkundigen die beter weten, krijgen bij hun vrien
den en bekenden geen schijn van kans als ze met kritiek komen. 

Er staat natuurlijk ook veel nuttigs in de Grote Van Dale. Van een woord wil 
je weten hoe je het schrijft, hoe je het uitspreekt, wat het meervoud is, of er een tus
sen-n voor nodig is, wat de tijdsvormen ervan zijn, in welke vaste combinaties het 
voorkomt, etc., etc. Het is vrij veel: spelling, klank, syntaxis, gebruiksomgevingen. 
Taalkundigen hebben hun grammatica's om dit soort informatie niet alleen voor 
woorden, maar ook voor woordgroepen en zinnen in kaart te brengen. In afgeleide 
vorm is dit alles terug te vinden in een woordenboek: we zagen hierboven dat bij het 
woord liefde in Van Dale staat waaruit het is gevormd (het adjectief lief- + het achter
voegsel -de), dat het meervoud liefdes of liefden is en bovendien vindt men de vaste uit
drukkingen waarin het woord optreedt (vrije liefde, betaalde liefde, etc.). 

Wat wil men nog meer? De betekenis. Maar daar doet zich nu precies het 
probleem voor waar we al enige tijd over praten. Welke kennis draagt bij tot wat we 
de betekenis van een woord noemen? Als wij verder willen met het verkrijgen van 
inzicht in wat zich in het betekenisgedeelte na het trefwoord afspeelt, moeten we ons
zelf losmaken van de autoriteit van de standaard. Het is slechts de helft van het ver
haal. Bij het begrijpen van wat betekenis is en wat zij doet, dienen we de individuele 

taalgebruiker een belangrijker plaats te geven dan tot nog toe is gebeurd. De individu
ele taalgebruiker is in een woordenboek onzichtbaar gemaakt en moet daarom zicht
baar gemaakt warden door te bestuderen hoe betekenis in het menselijk brein ligt 
opgeslagen en hoe zij werkt als zij verband legt tussen werkelijkheid en taal. 

1.3 EEN KENNISMODEL 

We gaan nu een kennismodel bespreken waarin het individuele perspectief en de 
sociale noodzaak van een zekere standaardisering op een natuurlijke wijze met elkaar 
warden verbonden. Dit model maakt ook duidelijk waarom het zo lastig is de twee 
soorten kennis - kennis van de taal en kennis van de wereld - principieel van elkaar 
te onderscheiden, maar ook wat de redenen zijn om het onderscheid niet geheel te 
ontkennen. In dit model moet een aantal eigenschappen van het individuele taalge
bruik warden opgenomen die belangrijk zijn voor het begrijpen van wat betekenis is 
en doet. 

Definitiescherpte We beginnen met een verschijnsel waaraan in de taalkundige 
vakliteratuur opmerkelijk weinig aandacht is besteed. Als een kind ons vraagt wat een 
roodborst is, kunnen we antwoorden: 'Een roodborst is een vogel met een oranjerood 
borstje, hij heeft ook een beetje bruin op de rug en hij is ongeveer zo groot als een 
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mus. Oh ja, hij kan tegen het raam tikken: Roodborstje tikt ... 'en we beginnen te zin

gen. Dit soort definities voldoet vaak bij jonge kinderen waarmee we praten. Figuur 

r.2 geeft de informatie 'een roodborst is een vogel' weer. 

vogel 

reiger vink roodborst pinguln 

FIGUUR r.2 Platte ordening 

Voor onze doeleinden nu is deze informatie toereikend. Daarom wordt de rest van de 
beschrijving voorlopig buiten beschouwing gehouden, ook al omdat wat voor de rela
tie tussen roodborsten en vogels geldt, ook opgaat voor de relatie tussen roodborsten 
en dieren die een oranjerode borst bebben of die een beetje bruin op de rug bebben. 

De gegeven definitie is niet de enig mogelijke. We badden ook aan bet kind 
kunnen zeggen: 'Een roodborst is een zangvogel met een oranjerood borstje en met 
een beetje bruin op de rug en ... en bij is zo groot als een mus'. Het verscbil is dat in 
de eerste definitie een sprong gemaakt wordt van roodborst naar vogel door tussen
liggende structuur te negeren. Deze in Figuur r.2 niet aanwezige structuur is zicbt

baar te maken bij de kleinere sprong van roodborst naar zangvogel, zoals gescbetst in 

Figuur 1.3. 

vogel 

zangvogel reiger pinguln 

merel vink roodborst nacbtegaal 

FIGUUR r.3 lets meer structuur 

Met deze preciezere informatie wordt bet mogelijk om binnen de vogels zangvogels 
te onderscbeiden te onderscbeiden van de reigeracbtigen, de roofvogels, de kiwi's, de 

pingulns, et cetera. 
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Verschillen in spronghoogte zijn een opmerkelijk gegeven in ons taalgebruik. We 

stemmen onze sprongen af op onze gesprekspartners. Zo kan iemand een roodborst 

karakteriseren als: 'Een roodborst is een lijsterachtige die zich van andere lijsterachti

gen onderscheidt door ... .' Deze informatie heeft de structuur van Figuur 1+ 

vogel 

reiger zangvogel pinguin 

lijsterachtige winterkoning vink 

mere! tapuit roodborst nachtegaal 

FIGUUR I.4 Nog rneer structuur 

Een zo kleine sprong verraadt een zekere mate van precisie, die soms zelfs als pedan

terie kan warden ervaren; of als irritant gedrag omdat toehoorders in die situatie niet 
al die informatie willen hebben. Betweters vallen op door de techniek van zo klein 

mogelijke sprongen. Aan de andere kant kan de sprong te groot zijn en dat kan dan 

als slordig worden ervaren. 
De mogelijkheid tot het maken van sprongen geeft sprekers een grate mate 

van vrijheid en die nemen ze volop: we kunnen structuur negeren. De volledige com
plexiteit van de wereld zoals die geordend is door biologen, kan besproken worden als 
we willen, maar we willen dat vaak niet. We volstaan in heel veel situaties terecht met 
het 'platslaan' van structuur. We zeggen dan dat een hamer iets is om spijkers mee in 
hout te slaan, of dat een auto een ding is waar je mee kunt rijden. Vaak is in situaties 
niet alle beschikbare informatie nodig. Soms kunnen we simpelweg toe met de platte 
ordening van Figuur I.2, soms - op school, in gezelschap van ornithologen - is het 

nodig de definitie verder te preciseren, zodat een structurering als in Figuur I.4 

wordt geactiveerd. De Winkler Prins laat zien dat er nog veel meer verfijningen moge

lijk zijn: de vogelwereld is opgebouwd uit deelverzamelingen die zelf ook weer deel
verzamelingen bevatten die ... , enzovoorts. 

De drie besproken figuren illustreren een opvallend aspect van het model dat 
hieronder zal worden geintroduceerd en ze laten ook zien waarom een woordenboek 
als Van Dale niet als model kan dienen voor het prive-woordenboek waarover elke 
taalgebruiker beschikt in de vorm van kennis van de betekenis en kennis van het 
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gebruik van woorden in specifieke taalgebruikssituaties. Sprongen zijn een mogelijk

heid voor de individuele taalgebruiker om de betekenissen van woorden toe te spitsen 

op wat de situatie vereist. In de taalfilosofie staat deze gespreksstrategie bekend als 
de stelregel van kwantiteit: geef uw gesprekspartner niet meer en niet minder infor

matie clan nodig. 

Het mentale lexicon Taalkundigen en taalpsychologen gebruiken het woord lexicon 
om <lat gedeelte van de grammatica aan te geven waarin de informatie over woorden 

ligt opgeslagen, informatie over hun klank, hun vorm en hun betekenis. Woordkennis 
is taalkennis: we weten <lat roodborstje rijmt op worstje, korstje en vorstje; <lat het voor

voegsel rood- collega's heeft zoals blauw- en geel-; <lat het vertaald naar het Frans rouge
gorge wordt en naar het Engels robin. 

Woorden vormen combinaties. Hierdoor ontstaan samengestelde woorden, 

woordgroepen, zinnen of teksten, al of niet in gespreksvorm. Als taalgebruikers weten 
we <lat er beperkingen kunnen zijn op combinaties: roodborstje is een het-woord; daar

om vermijden we de roodborstje, terwijl we het bij roodborst precies andersom doen. 

Soms laten we het lidwoord weg, want we zingen Roodborstje tikt tegen het raam, tik tik 
tik. We weten ook <lat raam een het-woord is, net als raampje. We kunnen zelfs over 
onze kennis nadenken door te constateren <lat alle verkleinwoorden in het Nederlands 
het-woorden zijn. Verder weten we <lat tikken tegen een relatie aangeeft: je tikt tegen 
iets aan; bovendien niet om of wegens het raam. Dat men liefdes kan zeggen maar ook 
liefden, niets in de werkelijkheid dwingt ons een van de twee vormen op te geven. 
Men noemt <lat talige kennis. Dat we zeggen Zij riep haar moeder want ze snoepte graag 
en wou een dropje in plaats van '" Zij roepte haar moeder want ze sniep graag en wou een 
drop, geen enkel verschijnsel in de werkelijkheid dwingt ons er toe behalve het taal
systeem zelf. Ook <lit soort taalbeschouwende kennis zit ons lexicon. 

Om het te onderscheiden van een woordenboek en om te benadrukken <lat 
het gaat om een individueel kennissysteem spreken taalkundigen en psychologen ook 
we! over het mentale lexicon. Met de toevoeging van het woord mentaal raakt het indi
viduele lexicon ver verwijderd van de normerende vorm waarin woordenboekinfor
matie ligt opgeslagen. Het model van een mentaal lexicon zal de kenmerken moeten 
vertonen van een systeem <lat actief 'insteekt' op het gewenste niveau van kennis. 
Iemand die het woord roodborst activeert, kan willen weten hoe de staart ervan er uit
ziet. Zo iemand wil het woord roodborst alleen verbinden met een plaatje en van <lat 

plaatje alleen nog maar een deel, terwijl er op een antler tijdstip behoefte is aan een 
lijst van alle kenmerkende eigenschappen van roodborstjes zonder een plaatje erbij. 

Een mentaal lexicon is flexibel en deze flexibiliteit komt mee in de betekenistoeken
ning. Niet in alle situaties hebben we alle kennis nodig. 

Er zit in ons individuele lexicon veel kennis over combinaties die woorden 
met elkaar aangaan. Bij gebruik van het woord sterven weten we <lat er een levend 

wezen bij betrokken is. Bij schrijven weten we <lat er iemand is die schrijfhandelingen 
verricht als gevolg waarvan er iets ontstaat <lat wordt aangeduid als het geschrevene, 
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of als schrijfsel - of specifieker als brief, artikel, boek, etc. - en <lat er een lezer wordt 

voorondersteld waarvoor het schrijfsel geschreven is of aan wie het gericht is. 
Daarvoor ligt er in ons hoofd kennis opgeslagen waarin verbanden tussen woorden 

als schrijven, brief, boek, schrijver, lezer, en dergelijke meedoen in de organisatie van 
onze taalkundige kennis. Bij gebruik van het woord geven of zenden, leggen de meeste 
sprekers direct een verband met krijgen of ontvangen. Dat komt doordat beide paren, 
in omgekeerde volgorde, gebruik maken van hetzelfde rolpatroon Gever-Gegevene
Ontvanger. 

Een lexicon is juist door <lit soort verbanden nauw verbonden met het sys
teem van regels die woordgroepen en zinnen vormen, <lat wil zeggen, met een gram
matica. Een grammatica is als mentaal systeem in elk mensenhoofd aanwezig. Het is 
een geheel van regels <lat ons in staat stelt te communiceren met anderen en met 
onszelf. Ons mentale lexicon behoort tot <lit geheel. Het lexicon heeft er zelfs een 
centrale rol in doordat veel woorden structuur meebrengen, zoals we net zagen met 
geven en krijgen. Ook het gebruik van woorden als burgemeester of directeur vooronder
stelt afhankelijkheid van andere informatie. Iemand is burgemeester van een stad of 
van een dorp. Het gebruik van het woord directeur vooronderstelt een organisatie 
waarvan iemand het hoofd is. De betekenis van het voorzetsel na in Ik sprak haar na 
de vergadering plaatst het tijdsinterval waarop mijn gesprek met haar plaatsvond in 
een interval <lat gelegen is na het interval waarop de vergadering plaatsvond. Met het 
gebruik van het woord deur komen woorden als open, dicht, opening, slot, etc. in het 

vizier. 
Dit soort afhankelijkheden zijn niet beperkt tot woorden of zinnen, ze strek

ken zich ook uit over teksten. Zo kan aan het begin van een verhaal verteld worden 
<lat de keukendeur open ging waarna Johanna haar jas uitdeed en binnenkwam, ter
wijl vier bladzijden later Hans, die al die tijd in de kamer bleef, vraagt of de deur al 
op slot is gedaan. Die vraag kan in <lit geval worden begrepen door het eerdere gebruik 
van het woord keukendeur. Om dit soort kennis gaat het vaak bij betekenistoekenning. 
Daarmee wordt ook duidelijk <lat we het mentale lexicon niet kunnen missen in enige 
theorie over het verband <lat betekenis legt tussen taal en werkelijkheid. 

Internet Al enkele keren is gewezen op de noodzaak om te ontsnappen aan de be
perkingen van het gedrukte woord. Papier dwingt tot een bepaalde manier van note
ren. Met de komst van Internet beschikken we veel meer clan tot nu toe het geval was 
over de mogelijkheden om deze beperkingen op te heffen. Maken we, in onze model
lering van wat betekenis is en doet, ruimte voor de sociale functie van woordenboe
ken, het verschaffen van informatie over het sociaal gangbare gebruik van woorden, 
clan kunnen we het elektronische gegevensbestand op Internet onderwerpen aan 
eisen van ons mentale lexicon. Om een idee te geven van waar het over gaat: de vol
gende niet-volledige lijst bevat voor ieder van ons herkenbare vragen waarop we een 
antwoord willen. 
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* Spel je nu ruggespraak of ruggenspraak? En hoe zit het clan met ruggengraat? 
;, Welke woorden rijmen er op roodborst? 
,, Welke woorden of woorddelen kunnen er eigenlijk voorkomen met -borst? 
;, Wat is het moeilijke synoniem van vlinderkundige 
* Wat betekent eigenlijk <lat -ange in Martelange? 
;, Hoe vaak komt het woord kruisraket in de Volkskrant van 1983 voor en hoe 

vaak in de Volkskrant van 1999? 
;, Welke woorden kun je maken van aandeelhoudersvergadering? 
;, Welke verleden tijdsvormen hebben roepen en snoepen? 
,'< Is het nu van goeden huize of is het van goede huize? 
;, Wat zijn ook al weer sterke werkwoorden en hoeveel zijn er van? 
;, Als Cruyff zegt Hun werden gelijk kwaad, hoe kan je <lat clan in goed Neder-

lands zeggen? 

* Is het ter kennis brengen aan of van? Is het in relatie met of in relatie tot? 
* Is hetfelle kritiek of forse kritiek en wat is het verschil? 
,, Kun je dikke collega's zeggen met dezelfde betekenis als die van dikke vrienden? 
* Hebben de naamwoorden schoonheid en troost een meervoud? 
,, Verandert de betekenis van het woord gulden als we overgaan op de euro? 
* Hoe ziet datgene waarop het woord roodborst betrekking heeft, er eigenlijk uit? 

Op de meeste van deze vragen geeft een woordenboek geen antwoord. Er zijn wel 
andere naslagwerken te vinden waarin de antwoorden staan. Zet men die echter bij 
elkaar, clan krijgt het geheel aan boeken <lat nodig is de als lastig ervaren omvang van 

een forse encyclopedie. Internet is wat <lat betreft nu al eenvoudiger en zo niet, clan 

wordt het <lat in de zeer nabije toekomst. Dit is niet echt overdreven. Zet de huidige 

Van Dale op Internet en stel het clan vragen uit het lijstje hierboven. Al snel zal men 
andere bestanden aanspreken. 

Van makkelijk naar moeilijk Het is wellicht goed om ter verduidelijking van een 
fundamenteel tekort van een woordenboek een van de vragen in het rijtje hiervoor in 
detail aan de orde te stellen. Het eerder behandelde literaire citaat in Van Dale onder 
het trefwoord vlinder illustreerde de behoefte van woordenboekmakers om woorden 
te beschouwen als kostbare kleinoden in plaats van als informatiedragers. In deze 

zogeheten Prikkebeen-traditie van de Nederlandse lexicografie vangt een lexicograaf 
woorden zoals die - ja, hoe heten ze ook al weer, die vlindervangers, die eto-, ent-, tja, 

Nabokov was er ook een, kom, hoe heet <lat nou, is het misschien entomoloog? Nee, 
<lat betekent 'insectenkundige' en <lat is te ruim. Hoe noem je nou een echte vlinder
kundige? Het woord vlinderkundige komt in Van Dale 13 niet voor. 

Het Groot Synoniemenwoordenboek van Van Dale geeft het ook niet. De 
enige manier om lepidopterist te vinden is gebruik te maken van de Grote Verschuyl, 
een - naar het schijnt - in Nederland veel gebruikt puzzelwoordenboek. Het is in <lit 

geval bruikbaar, want het gaat van gemakkelijk naar moeilijk. Er staat bij vlinderkunde 
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het moeilijkere woord lepidopterologie. Zoek je dat woord op in Van Dale 13 om te 
weten te komen of dan ook lepidopteroloog gebruikt wordt, dan vind je lepidopterologie 
staan op bladzijde 1854 van dee! II en vlak daarboven staat het woord lepidopterist. 

Hoe je het ook wendt ofkeert, het is redelijk absurd dat men voor het vinden 

van dit soort informatie afhankelijk is van puzzelwoordenboeken. Een taalgebruiker 
wil soms moeilijke woorden leren. Wiede iets deftiger variant van een Nederlands 
woord wil vinden, zoekt een woord dat bestaansrecht heeft, maar stuit op hef principe 
dat een woordenboek van moeilijk (trefwoord) naar makkelijk (betekenisomschrijving) 
gaat. Het 'vertaalt' net zo lang door totdat er een omschrijving komt waarmee de 
gebruiker begrijpt waar het woord in de werkelijkheid betrekking op heeft. Het men
tale lexicon heeft een dergelijke beperking niet. Het wil beide richtingen. 

Met elektronische hulpmiddelen moet het mogelijk zijn dit richtingenpro
bleem binnen eenzelfde gegevensbestand op een natuurlijke wijze te modelleren. Dit 
betekent dat een woordenboek met zijn eenrichtingsverkeer niet zomaar als gege

vensbestand op Internet gezet kan worden. Er moet op zijn minst zijn voldaan aan de 
eis van meerrichtingsverkeer. Maar we willen natuurlijk meer: het gegevensbestand 
op Internet dat ons informatie over woorden geeft, zal antwoorden moeten geven op 
het soort vragen waarvan er enkele zijn gegeven in het hierboven gegeven lijstje. Ook 
zal het direct woorden vertalen naar en van andere talen, het zal gekoppeld zijn aan 
beeldinformatie, het zal de uitspraak van woorden direct laten klinken, het zal infor
matie geven over de etymologie; kortom, het zal niet langer nodig zijn voor al deze 
facetten van woordvorm en woorbetekenis aparte boeken te maken. 

Model Het model in Figuur 1.5 voldoet aan de zojuist gestelde voorwaarden. Het 
bevat twee hoofdcomponenten: een individuele en een sociale. Het onderste deel K 
geeft ons brein weer als de plek waar de individuele taalgebruiker kennis over taal en 
werkelijkheid opslaat en bewerkt. Het bovenste gedeelte I staat voor alle informatie 
over de werkelijkheid waar ieder individu toegang toe heeft. De rol van I kan men 
zich het beste voorstellen door I te zien als Internet. We zien er beelden op, horen 
geluiden en lezen woorden. Deze informatie geeft ons toegang tot de werkelijkheid 
en daarmee tot vormen van sociaal gedeelde kennis. Kennis die wordt besproken, 
overgedragen, gestructureerd, georganiseerd. Encyclopedische kennis in de hierbo
ven besproken zin is slechts een gering deel van wat in I te vinden is. Hetzelfde geldt 
voor woordenboekkennis. In het model is I uiteraard een idealisering in de techni
sche zin, zoals elk model een idealisering is van de werkelijkheid. 

We lopen de letters in Figuur 1.5 even langs. De K staat voor het individuele 
kennisbestand, de L voor het mentale lexicon waarover iedere taalgebruiker beschikt 
en de C voor concepten (begrippen). Zintuiglijk verworven kennis behoort tot kennis 
die we in C hebben opgeslagen. We praten ook over wat we zien, horen, ruiken, proe
ven en voelen. We verbinden woorden met kennis. Deze interactie is weergegeven 
met de dubbele pijl tussen Len C in Figuur 1.5. Concept is de psychologische term 
voor 'begrip'. Daarmee nemen we aan dat de cognitieve processen die onze omgang 
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FIGUUR 1.5 Kennis model 

met de werkelijkheid reguleren, gebmik maken van min of meer stabiele begripsker

nen. Zo krijgt een individu greep op de beleving van de wereld. 

Na wat hierboven gezegd is over woordkennis en encyclopedische kennis, is 

een strenge scheiding tussen Len C niet goed meer mogelijk. Vandaar de stippellijn. 
In het bovenste gedeelte staat W voor woordinformatie, in de mime zin waarin alle 
mogelijke elektronische databestanden met informatie over taalvormen op Internet 
als geheel toegankelijk zijn of worden. De E staat voor encyclopedische informatie in 
dezelfde mime zin van het woord, namelijk: niet-talige kennis van de wereld. Ook 
hier is de scheidslijn diffuus gemaakt. 

Om misverstanden te voorkomen, Internet wordt hier niet opgehemeld. 
Zoals het nu functioneert, is een van de ernstige problemen dat het zo ongeordend is. 

Het bevat tegenstrijdigheden, onvolkomenheden, slordigheden, mis, en troep. Gestan
daardiseerde, algemeen aanvaarde kennis staat ofkomt er ook op, maar deze client er 

uit gefilterd te worden. Dat hoeft niet te verontmsten: in zekere zin is een encyclope
die ook een filter, door non-informatie te scheiden van betrouwbare informatie. In 
die zin is de overgang naar het model in Figuur I.5 gebaseerd op de overtuiging dat 
de modellering van de I-informatie natuurlijker aansluit op de individuele kennis
organisatie clan het boekformaat. 

We kunnen deze overtuiging toelichten aan de hand van de pijlen in het 
model. We krijgen meestal toegang tot Internet door taal; nu nog door woorden in te 
tikken of aan te klikken, maar in toenemende mate door met de computer te spreken. 
Ste!, iemand zoekt de betekenis van het woord roodborst op. In termen van het model: 

er gaat clan een pijl van L naar het gegevensbestand W. Bij het zien van het woord en 
van de betekenisomschrijving in W, gaat de pijl temg naar L, waarbij de informatie 
uit W direct mentaal wordt verwerkt. In het model is informatie over de woordvorm 
roodborst in I verbonden met beelden en geluiden van een roodborst. Op die manier 
wordt het betekenisverband tussen woord en werkelijkheid gelegd. De pijl van W 

naar E staat voor deze situatie op het Internetscherm. Zodra deze informatie in E 
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wordt gegeven, gaat er een pijl van E naar C: de informatie wordt waarnemend ver

werkt. We zien en horen immers water op het scherm staat. In K wordt de L-infor

matie afkomstig uit W en de beeldinformatie afkomstig uit E met elkaar verbonden 
in C. Dit komt in het volgende hoofdstuk nader aan de orde. 

Het model in Figuur i.5 heeft geen andere pretentie dan het modelleren van 
de wijze waarop wij als individuele taalgebruiker onze individuele kennis toetsen aan 
sociale kennis. Onze gang van L naar W is een moderne variant van het raadplegen 
van een woordenboek, waarvan de elektronische opvolger ons direct verbindt met 
informatie in E die het mogelijk maakt het woord toe te passen op de werkelijkheid 
om zo de betekenis ervan meester te worden of aan te vullen. De gang van C naar E 
wordt vergemakkelijkt doordat we er niet meer een encyclopedie of leerboek bij hoe
ven te pakken, maar direct kunnen zien en horen. 

Het model dwingt ons te breken met de statische behandeling van informa
tie in boeken. Het veronderstelt een dynamische opslag van informatie, met moge
lijkheden om informatiesoorten van verschillende aard met elkaar te verbinden. 
Daarmee is de organisatie van met anderen gedeelde kennis niet !anger bepaald door 
de beperkingen van het boek als informatiedrager. Dat biedt de mogelijkheid om pre
ciezer vast te stellen hoe betekenis functioneert in dynamisch georganiseerde kennis. 
Dat gebeurt in het volgende hoofdstuk. 
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II 

Betekenis en begrip 

II.I IN LEIDING 

Kennis van de werkelijkheid die wij als levend organisme ervaren, ligt in ons ge

heugen opgeslagen. Veel weten we hier nog niet over, al zijn er belangrijke ontwikke
lingen aan de gang op het terrein van de neurologie, taalpsychologie, kunstmatige 

intelligentie en computertaalkunde. Daardoor begint men toch enige greep te krijgen 

op het probleem hoe onze zintuiglijke ervaringen met de werkelijkheid zich vormen 

tot stabiele, ook voor nieuwe situaties bruikbare kennis. Zij ligt in de vorm van be
grippen opgeslagen in het gedeelte C van het kennismodel in Figuur r.5. Een concept 
ofbegrip is op te vatten als een kenniseenheid waaraan taal een uitdrukkingsvorm 
kan verlenen, als we er een woord voor hebben. We begrijpen woorden als we de 
betekenis ervan kennen. 

Een belangrijk instrument in de theorievorming over de manier waarop de 
menselijke cognitie is georganiseerd, is de wiskunde. We nemen aan dat onze kennis 
van taal en werkelijkheid structuur heeft en dat die structuur de organisatie van die 
kennis bepaalt. Wiskunde is bij uitstek de wetenschap die zich richt op structuur in 

de werkelijkheid. Wij zullen daar dan ook te rade moeten gaan als wij iets willen zeg
gen over het verband tussen taal en werkelijkheid. Belangrijke aspecten van de bete
kenis van een woord kunnen simpelweg berekend worden. De formules die daarvoor 
nodig zijn, blijven hier achterwege. Er valt voor de lezers die niet van wiskunde hou
den dan ook weinig te vrezen. Het kan geen kwaad als zij zich bedenken dat er veel 

wiskunde in hun hoofd zit zonder dat zij er eigenlijk erg in hebben. 
In dit hoofdstuk vormt het onderscheid tussen telbare en niet-telbare zaken 

in de werkelijkheid de grondslag voor het beschrijven van een belangrijk ordenend 
principe in ons kennisbestand. Op telbaarheid funderen we namelijk ons verzame
lingsbegrip: een verzameling is een hoeveelheid telbare voorwerpen bijeengebracht 
op grond van het feit dat zij eenzelfde eigenschap hebben. Door te zeggen dat het 

naamwoord rugzak verwijst naar een verzameling rugzakken, zeggen we dat !eden 
van die verzameling de eigenschap van rugzak hebben. Ons begrip 'rugzak' is de ken
nis die nodig is om iets een rugzak te noemen. Begrip wordt derhalve gevormd door 
onze ervaringen met verzamelingen. Verzamelingen vormen de grondslag voor ons 
categoriebegrip. Roodborsten zitten in de verzameling zangvogels. Daardoor weten 
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we dat een roodborst de eigenschap 'zangvogel' heeft. We gaan in §rr.2 nader in op 

het onderscheid tussen telbaarheid en niet-telbaarheid. 

Roodborsten zitten in de verzameling zangvogels, van zangvogels weten we 

dat ze in de verzameling van vogels zitten. Hierdoor weten we dat als er een roodborst 

zingt, er een vogel zingt. Er wordt een lijn gevormd roodborst-zangvogel-vogel en op 

die lijn blijft informatie behouden. Andersom werkt dit ook: als alle vogels eieren leg

gen, leggen roodborsten ook een ei. Telbaarheid vormt de grondslag voor het behoud 

van informatie en voor het ongeschonden doorgeven ervan, de zogeheten overerving. 

In de niet-telbare sector van het bestaan komen we de tegenhanger van die ordening 
tegen. Ook daar werkt behoud van informatie binnen zekere voorwaarden, maar 

soms werkt het niet. Als Nederland een waterrijk land is, hoeft niet elk deel ervan 

waterrijk te zijn. Overerving en de problemen daarmee worden besproken in §rr.3-
Willen we begrijpen hoe onze kennis van de werkelijkheid georganiseerd is 

en welk aandeel onze kennis van woorden daarin heeft, dan moeten we ook begrijpen 

wat de rol is van ordening in onze kennis van de woorden in ons geheugen. Daarvoor 

zijn verschillende betekenistheorieen in omloop. De meeste ervan hebben een taalfi

losofische of psychologische herkomst. De oudste is eeuwenoud en wordt, soms van

wege die lange voorgeschiedenis, de klassieke theorie genoemd. Zij legt betekenis 
uiteen in kleinere eenheden. De techniek van het opbreken van betekenis wordt in 

§rq behandeld met behulp van voorbeelden uit het dagelijks leven. De klassieke 
betekenistheorie zelf wordt in § rr.5 behandeld, inclusief de ernstige problemen die ze 
niet weet op te lossen. De zogeheten prototypetheorie die door psychologen is ontwik
keld als alternatiefvoor de klassieke theorie, komt in §rr.6 aan de orde. In §rr.7 wordt 

vastgesteld dat beide theorieen niet als alternatieven kunnen worden gezien. Ze com
pleteren elkaar feitelijk, want ze zijn gericht op verschillende aspecten van betekenis. 

Daarom kan een synthese worden ontwikkeld waarin beide theorieen een plaats vinden. 

II.2 TELBAAR EN NIET-TELBAAR 

We ordenen de werkelijkheid op allerlei manieren. Een belangrijk onderscheid dat 
we maken, is dat tussen concreet en abstract. Een auto, een fiets, een boek, een pas
toor, griesmeel; ze zijn concreet want je kunt ze aanraken. Een gevecht, liefde, een 
feest, een idee; ze zijn abstract. Het onderscheid bestaat in de werkelijkheid, maar we 
vinden het ook terug in de taal. Taalkundigen maken van oudsher een onderscheid 
tussen concrete en abstracte naamwoorden. 

Er is nog een belangrijke ordening van de werkelijkheid die het kennisbe
stand in ons brein verdeelt: het onderscheid dat we aanbrengen tussen telbare en 
niet-telbare zaken. Mensen, dieren en dingen zijn telbaar, omdat elk mens, elk <lier 

en elk ding een eenheid vormt die kan worden onderscheiden van de rest van de wer
kelijkheid. Onderscheiden is tellen. Niet-telbaar zijn zaken als griesmeel, water, olie, 
rust, en dergelijke. Met deze tweedeling correspondeert het taalkundige onderscheid 
tussen telbare en niet-telbare naamwoorden. 
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De twee verdelingen snijden dwars door elkaar heen. Figuur 2.r geeft enkele voor

beelden van de vier klassen die erdoor ontstaan. 

concreet 

abstract 

telbaar 

pastoor, boek, fiets, 

roodborst, minister, 

vliegenmepper, pop, 
dropje, mens, <lier, 
ding, kip 

ruzie, verzameling, 
getal, vergadering, 

waarde, oorlog, verlof, 

feest, macht, gevecht 

FIG UUR 2.I Een vierdeling 

niet-telbaar 

griesmeel, olie, benzine 
water, brood, melk, 

deeg, mest, plastic, 
drop, bloed, sap, 

kip 

vrede, liefde, troost, 

kennis, vergetelheid, 
onmin, vrees, aanzien, 

geluk, almacht, pech 

Telbare naamwoorden zijn woorden met een meervoud. De zin van het tellen is gele

gen in een aantal <lat groter is clan r. Niet-telbare naamwoorden laten in het algemeen 
geen meervoud toe: wat hun betekenis betreft komen ze al dicht bij wat door een 
meervoud wordt uitgedrukt. De gedachte hierachter is <lat water is te zien als alle 
waterdeeltjes bijeengenomen, zoals brood betrekking kan hebben op alles wat brood 
is in deze wereld. Bij de abstracte naamwoorden is die gedachte ook wel plausibel: 
eerlijkheid heeft geen meervoudsvorm want eerlijk ben je niet gemeten naar een situ

atie, maar naar alle situaties waarin je je op een bepaalde wijze gedraagt. 
De vierdeling is hier gegeven om te laten zien <lat ze wel en niet werkt. Ze is 

op het eerste gezicht erg plausibel. Maar toch client zich, met erkenning van de aan

nemelijkheid van de indeling, direct een emstig probleem aan. Zo gebruiken we vrij
wel al onze concrete woorden dubbel, <lat wil zeggen, zowel concreet als abstract. 
Wijzend op een plaatje in een advertentie zeggen we Wat is dit toch een mooie auto, 
Annelies en Maaike hebben hem oak, moeten wij hem eigenlijk oak niet hebben? en we 
spreken clan over een type auto waarvan we een concreet plaatje zien, terwijl Annelies 
en Maaike er elk een hebben. We gebruiken het woord auto hier abstract, net als wan

neer we het woord pastoor gebruiken in een zin als De pastoor vervult in de hedendaagse 
kerk steeds minder de rol van biechtvader. Het gaat daarin niet over een individu maar 

meer over de functie van pastoor. 
Het dubbelgebruik gaat van concreet ding naar abstract type. De meeste ab

stracte naamwoorden geven niet een type aan, maar zijn van toepassing op abstracte 

zaken als gebeurtenissen, toestanden, grootheden, dimensies, gesteldheden, wetten, 
wetenschappelijke begrippen, kenniseenheden, etc. Soms is het mogelijk om abstrac
te zaken te personifieren tot personen of dingen: we kennen Vrouwe Justitia, de 
Nederlandse leeuw, etc., maar <lit zien we meestal als beeldspraak, terwijl het ge

noemde dubbelgebruik tot de kern van het gewone taalgebruik hoort. 
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Het begrip telbaarheid is verbonden met iets helderder criteria ook al komt het woord 

kip in beide kolommen van Figuur 2.r voor. Een woord als vrede duidt afwezigheid 

van stoomis aan, een in principe permanente toestand en die kun je niet goed tellen. 

Natuurlijk, er zijn verschillende vredes gesloten in onze geschiedenis, zoals De Vrede 

van Munster, maar zodra we daar telbaar over praten, hebben we het meer over vre

desverdragen. Die zijn telbaar, net als ruzies, terwijl de toestand van geluk niet tel

baar is. Waarom niet? Omdat er door het woord zelf geen afgegrensdheid uitgedrukt 

wordt. Ook een woord als almacht heeft niet de mogelijkheid iets aan te duiden waar

van meer dan een eenheid kan worden onderscheiden. 

Soms hangt telbaarheid of niet-telbaarheid af van het gebruik. Het woord 

macht kan niet-telbaar worden gebruikt, bijvoorbeeld als we het hebben over de 

macht van de koningin. Het is heel moeilijk om bij het woord een afgegrensd geheel 

te denken, zelfs als je zegt De macht van de koningin wordt vastgelegd in de grondwet. 
Toch spreken we over de vierde macht als aanduiding van een duidelijk onderscheid

bare groep, de bureaucratie van dit land. De druk om dan te gaan spreken over twee 

woorden macht wordt groter. In woordenboeken vindt men dit vaak terug in de vorm 

van twee betekenisomschrijvingen. In ons hoofd gaat het anders. 

Onderscheidbaarheid Voor telbaarheid is onderscheidbaarheid een noodzakelijke 

voorwaarde. We plaatsen onszelf op een boot midden op zee. We ervaren de zee als 

onbegrensd. Plotseling verschijnt er een walvis: we kunnen gaan tellen. Er is een 

ding verschenen, waaraan de naam walvis wordt gegeven. Omdat het er een is, zeg

gen we Kijk, een walvis. We zien een individu, een voorwerp, een element uit een ver

zameling. Even later zien we plotseling heel veel kleine vissen vlak bij elkaar. Iemand 

zegt Kijk, een school vissen en door de keuze van haar bewoordingen grenst ze iets af: 

ze geeft de informatie in een telbare vorm, want als er een school vissen is, zijn er 

mogelijk meer scholen. Ze had ook kunnen zeggen Kijk, vissen. Met die inkleding van 

de informatie zou zij haar informatie gepresenteerd hebben als niet-telbaar: er is 

geen begrenzingsmogelijkheid. 

lets dichter bij huis: in Tijn dronk de hele avond rode wijn is rode wijn niet-tel

baar. Er wordt geen enkele directe begrenzing gegeven, dit in tegenstelling tot Tijn 
dronk een halve liter wijn, waar een halve liter wijn een afgegrensde hoeveelheid wijn 

aangeeft. Dat de tegenstelling tussen telbaar en niet-telbaar voor iedereen werkt, wordt 

bevestigd door de waameming dat de zin Tijn dronk de hele avond een halve liter rode 
wijn geforceerd betekent dat Tijn de hele avond telkens een halve liter rode wijn dronk. 

Het gebruik van de hele avond in de omgeving van woordgroepen die verwijzen naar 

begrensde hoeveelheden dwingt herhaling af, zoals ook in Ze struikelde de hele avond. 
Een belangrijke aanwijzing voor telbaarheid is in het Nederlands de moge

lijkheid tot het gebruik van het onbepaalde lidwoord een. Als we praten over kippen 

als beesten, is een kip het minimale element in de verzameling kippen. We moeten 

een gebruiken om over dat element te kunnen praten. We kunnen een kip slachten en 

braden, maar wat we eten is kip zonder een erbij. We kopen een brood, maar wat we 
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eten is brood. Uiteraard kunnen we ook kip en brood kopen als substantie, maar het 
gebruik van bet lidwoord een voor bet woord kip of brood geeft aan <lat bet over iets 
telbaars gaat. Bij drop moeten we eerst een verkleinwoord dropje maken. We zijn dan 

verplicht er een voor te zetten. We zeggen niet '~ Zij wil dropje, maar Zij wil een dropje. 
We kunnen ook zeggen Zij wil drop. Iedereen weet het verschil: in het eerste geval 

vraagt ze om een telbaar voorwerp, in bet tweede geval om materie, substantie van 

een bepaald soort. Al die dingen leren we in de loop van ons bestaan als taalgebruiker. 

De Grote Vermaler en de Grote Pakjesmaker We zijn erg handig in die overgang 
van telbaar naar niet-telbaar of andersom. In de taalfilosofie is <lit been en weer gaan 

tussen twee perspectieven op de werkelijkheid ook al lang bekend. De overgang van 
een dropje naar drop wordt daar toegeschreven aan een mechanisme <lat de Universal 

Grinder wordt genoemd: de Grote Vermaler. Deze vermaalt bet telbare in uiterst kleine 
deeltjes en maakt er substantie van. De tegenovergestelde beweging staat bekend 
onder de naam Universal Packager, de Grote Pakjesmaker. Beschuit is niet-telbaar, 

een pak beschuit wel, net als een liter wijn, of een kippenpootje. Er zijn ook dichterlijke 

versies zoals Luceberts een brok paard in een lade. 
Je ziet op films soms die gigantische landbouwmachines die graan maaien 

en vervolgens pakketten stro en zakken graankorrels uitspuwen. In die richting van 
de verwerking is zo'n machine de Pakjesmaker. Zou je de film terugdraaien, dan 
wordt de machine weer de Vermaler. Als taalgebruikers hebben wij die heen-en-weer
richting ook, zonder <lat bet nodig is de film terug te draaien. Handig zijn we op zijn 
minst te noemen: een kip= kip= een ons kip(filet). Telbaar, niet-telbaar en weer 
terug. Of nog een stap verder: een rund = rundvlees = een kilo rundvlees =kilo's rund
vlees. Kortom, we beschikken blijkbaar over bet vermogen onze woorden zo in te kle
den <lat we kunnen aangeven welk perspectief we willen overbrengen: bet tel bare of 
bet niet-telbare. 

Overigens past hier een kanttekening. Telbaarheid en niet-telbaarheid wer

den in het begin van deze paragraaf ingevoerd als eigenschappen van naamwoorden. 
Maar inmiddels is duidelijk <lat de eigenschap geactiveerd wordt in bet gebruik van 
lidwoorden en andere beperkende woorden. Neem bet naamwoord kip. Als we zeg
gen <lat <lit telbaar is, dan bedoelen we <lat kip betrekking heeft op een verzameling 
van individuen die geteld kunnen worden omdat ze onderscheidbaar zijn. Als we Drie 
kippen zitten op de stok zeggen, dan weten we door bet gebruik van drie <lat er drie een
heden uit de verzameling van kippen op de stok zitten. Als we zeggen Ik heb zin in 
een stuk kip vanavond heeft kip betrekking op kippenvlees. Door bet gebruik van 

woordjes als een, drie, een stuk, en dergelijke weten we welk perspectief meespeelt. 

Twee soorten getallen Het is in <lit verband zinvol bet onderscheid tussen telbaar en 
niet-telbaar te verbinden met de talstelsels die we als taalgebruiker hebben leren ken
nen. Telbaarheid in de tot dusver behandelde betekenis van die term moet verbonden 

worden met gehele getallen, met name de zogeheten natuurlijke getallen. Dus met r, 
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2, 3, 4, etc. Die getallen hebben als kenmerk dater tussen elke twee getallen 'niets zit'. 

Tussen l en 2 zit leegte, zogezegd. Het natuurlijke getal l,5 bestaat niet als we reke
nen met gehele getallen. Pas als we met breuken werken, komt dat getal in het zicht. 

Het stelsel waarin breuken voorkomen, is dat van de rationale getallen. Het 
is zo gedefinieerd dat tussen elke twee willekeurig gekozen rationale getallen altijd 

weer een getal te vinden is. Dus tussen l,5 en l,6 zit bijvoorbeeld l,55 en tussen l,55 
en l,56 zit weer l,555, en zo tot in het oneindige door. Met die eigenschap correspon
deert een gevoel van dichtheid dat we hebben bij het gebruik van rationale getallen, 
of van nog een sterkere uitvoering daarvan: de reele getallen. Een lijn is in die zin 
dicht. Ook het gevoel van voortgang in trein of auto kan worden uitgedrukt in termen 
van voortgang langs een dichte lijn. De structuur van een weg die we afleggen, is uit 
te drukken in die van getallen. Wie over ijsschotsen springt om aan de overkant van 
de rivier te komen, legt een weg af in termen van de natuurlijke getallen, wie in een 
vliegtuig zit beweegt zich in termen van de rationale getallen. 

In de rekenkunde werkt men met vijf talstelsels: de natuurlijke, de gehele, 
de rationale, de reele en de irreele getallen. Voor het onderscheid tussen telbaar en 

niet-telbaar zijn natuurlijke en rationale getallen toereikend omdat het ons om een 
tegenstelling gaat: onderscheidbaarheid en niet-onderscheidbaarheid. lets wat onder
scheidbaar is, is uit zichzelf afgrensbaar en daarmee telbaar, zoals een vrouw, een 
boek, een wortel, een ongeluk, etc. lets dat niet-onderscheidbaar is, is uit zichzelf niet 
afgrensbaar, zoals water, lucht, adem, etc. Natuurlijke getallen modelleren ons gevoel 
van eenheid, breuken ons gevoel van dichtheid. 

Sommige wiskundigen zien natuurlijke getallen als een speciale vorm van 
breuken. Daar is ook wel een goede reden voor want l = l/1, 2 = 2/1, 3 = 3/1, etc. 
Daardoor kunnen natuurlijke getallen worden gezien als behorend tot de breuken. 
Toch zijn er ook wiskundigen die aan natuurlijke getallen een geheel eigen status 
toekennen. Daar valt veel voor te zeggen, vooral vanuit het onderscheid tussen tel
baarheid en niet-telbaarheid dat hier aan de orde is. Wie in een tram reist of in een 
metro, ziet vaak een routekaart hangen. Die bestaat meestal uit een lijn met daarop 
cirkels voorzien van namen van de stations. Als passagier gebruiken we in feite twee 
ordeningssystemen tegelijk: de stations lezen we af in het systeem van natuurlijke 
getallen (er bestaan geen halve stations, en tussen twee stations kunnen we er niet 
uit), terwijl de lijn ons in contact houdt met de dichtheid die nodig is om het feitelijk 
vervoer te garanderen: de rails moeten 'dicht' zijn. 

Wat we in feite doen in de hier beschreven situatie is ons gevoel van voort
gang vormgeven op een telbare manier: l,2,3, etc. We tellen de hoeveelheid stations 
die we nog te gaan hebben. Daarmee maken we het ons makkelijk, want telbaarheid 
vergemakkelijkt het bestaan aanzienlijk. Wat we in feite doen is het systeem van 
natuurlijke getallen gebruiken om te ontsnappen aan een te grote mate van verfijnd
heid in de rationale getallen. In feite hanteren we twee systemen naast elkaar. 

Ons tijdsgevoel is er een van dichtheid: uren, dagen, maanden, jaren vliegen 
als een schaduw heen. De seconden, minuten, uren rijgen zich aaneen. De Grote 
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Zandloper stroomt eindeloos door, etc. etc. Talrijke beelden geven dichtheid en conti

nulteit aan. Toch hebben we middelen ontwikkeld om te praten over onderscheidbare 
eenheden. We tellen de uren van de dag, de dagen van de maand, de maanden van 

het jaar met behulp van natuurlijke getallen. Tussen 15 december en r6 december zit 

niets, net zo min als tussen 15 en 16. Door de getallen 15 en r6 te gebruiken behande

len we twee dagen als twee metrostations op een kaart. In een zakagenda staat vaak 

een matrix met daarin de dagen van de maand en hun namen. We zien daarin infor

matie ingebed in het systeem van de natuurlijke getallen. We moeten 15 als het ware 
openbreken om de interne structuur van de dag met die aanduiding te bekijken: de 
ochtend, de middag, de avond of zelfs de uren ervan. Nog een voorbeeld met tijd: wie 
op een NS-station staat te wachten, kan zien <lat de secondenwijzer continu draait tot 
het moment waarop de grote wijzer die de minuten aangeeft, in een keer verspringt. 

De zucht tot telbaarheid gaat ver. Docenten ronden een 7,6 af tot een 8, 
omdat er geen cijfers achter de komma worden gegeven. Oat afrondingsmechanisme 

werkt in talloze situaties. Een stuk in een stuk kip maakt van een niet-afgegrensde hoe

veelheid een telbare eenheid. Vraag: 'Hoeveel kilometer hebben we nu gereden?' 

Antwoord: 983. Het antwoord is voldoende al zal het precieze antwoord op <lat mo
ment zijn 983 km en 785 meter. Zo precies zijn we niet of hoeven we niet altijd te 
zijn: we ronden af en de meest gebruikelijke manier is om <lat te doen met natuurlijke 
getallen. Een half brood is in die zin een eenheid waarmee we in de natuurlijke getal
len tellen door het gebruik van een. We bestellen een half]e, waarbij half]e staat voor 
een rationale eenheid, maar we spreken over twee half]es zoals we spreken over twee 
broden: we maken een half]e tot een manipuleerbare broodeenheid waarover we pra

ten als eenheid in de natuurlijke getallen. 

Verzamelingen Telbaarheid speelt een belangrijke achtergrondrol in onze kennis 
van woorden. Vandaar <lat we er hierboven enige aandacht aan hebben besteed. Het 

belang van telbaarheid ligt in de garantie <lat telbare dingen kunnen worden onderge
bracht in een verzameling. Oit biedt de grondslag voor het definieren van eigen
schappen. Oat een roodborst behoort tot de verzameling zangvogels verleent het de 
eigenschap van zangvogel. Op dezelfde wijze hebben zangvogels de vogeleigenschap. 
Het taalkundige begrip <lat rechtstreeks de verzamelingenleer veronderstelt, is het 
begrip verwijzing, ook we! referentie genoemd. Het naamwoord roodborst verwijst naar 
de verzameling roodborsten in een domein en daarmee komt aan elk lid ervan de 
eigenschap van roodborst toe. 

Op <lit punt is waakzaamheid geboden. Veel mensen menen namelijk dat 
het woord roodborst betrekking kan hebben op <lat ene roodborstje dat ze vanochtend 
in de tuin zagen of een uur geleden in een natuurfilm op de televisie. Waarom is dat 

fout? Omdat de bijdrage van het lidwoord hier is weggemoffeld. Willen we iets zin
nigs zeggen over betekenistoekenning in zinnen en teksten, clan zijn het vooral de 
kleine woordjes waar we op moeten letten. Zo leggen lidwoorden in het Nederlands 

het belangrijkste verband in een zin <lat nodig is voor de interpretatie ervan, zoals in 
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het volgende hoofdstuk nog nader zal warden uiteengezet. In dit stadium is het vol

doende aan te geven dat verwijzing van taal naar telbare zaken in de werkelijkheid op 
minstens twee niveaus tegelijk plaatsvindt: het niveau van individuen en het niveau 
van verzamelingen. In een zin als Hans heeft vandaag een roodborst gevangen verwijst 
het naamwoord roodborst naar de verzameling roodborsten, terwijl een roodborst 
betrekking heeft op een exemplaar in die verzameling. Hans heeft een individu 
gevangen en niet een verzameling. 

Om via taal bij een element van een verzameling te komen, gebruiken we in 
het Nederlands een lidwoord. Het gebruik van een zelfstandig naamwoord schept (of 
vooronderstelt) een domein van soortgelijke dingen (roodborsten), terwijl de functie 
van het lidwoord, in dit voorbeeld althans, is om ons te laten spreken over een con
creet diertje dat Hans gevangen heeft. Met de woordgroep een roodborst zijn derhalve 
twee verwijzingen tegelijk in het spel: roodborst verwijst naar een verzameling, een 
roodborst als geheel naar een element in een verzameling waar de verzameling van 
roodborsten zich toe verhoudt. Het is belangrijk deze dubbele verbinding tussen taal 
en werkelijkheid in de gaten te houden. We komen er uitvoeriger op terug in het vol
gende hoofdstuk. 

Door het verwijzingsbegrip is het nodig een conventie in te voeren. Praten 
we over een woord, dan cursiveren we het. Dit is het geval als we praten over het 
woord roodborst. In het vervolg praten we over de verzameling roodborsten - dat wil 
zeggen, de beestjes in de werkelijkheid - als ROODBORST. Het woord roodborst is dus 
iets in en van de taal, terwijl ROOD BORST de verzameling in de werkelijkheid aangeeft 
waarnaar roodborst in zinnen verwijst. Om de notatie zo simpel mogelijk te houden 
staat ROODBORST ook voor de eigenschap roodborst te zijn. Op het verschil tussen 
verzameling en eigenschap komen we later nog terug. Het belang van het onder
scheid tussen roodborst en ROODBORST is groot: het correspondeert met het verschil 
tussen taal en datgene waar taal betrekking op heeft. 

II. 3 OVERERVING 

Voor een nadere verkenning van ons kennisbestand kunnen we een belangrijke orde
ningsrelatie op basis van telbaarheid als vertrekpunt nemen: inclusie. Inclusie - het 
Nederlandse woord insluiting is niet echt bruikbaar - houdt in dat een verzameling in 
een andere is bevat. ROOD BORST is bijvoorbeeld bevat in ZANG VOGEL. Dit betekent dat 
alle roodborsten zangvogels zijn, terwijl niet alle zangvogels roodborsten zijn. Inclusie 
speelt een centrale rol in dit boek, omdat ze diep betrokken is in de organisatie van onze 
kennis van woorden, zo centraal dat we er zelfs een symbool voor nodig hebben: C. 

We weten dat iemand die in Friesland woont, ook in Nederland woont. Wat 
we daarmee zeggen, is gemakkelijk in verzamelingen onder te brengen. De inwoners 
van Friesland vormen een verzameling FRIES, de inwoners van Nederlanders in de 
verzameling NEDERLANDER. FRIES is bevat in NEDERLANDER. Handig genoteerd: FRIES 

C NEDERLANDER. Inwoners van Nederland wonen ook in Europa, dat wil zeggen 
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NEDERLANDER c EUROPEAAN. Ook hier een inclusierelatie: EUROPEAAN bevat de ver
zameling NEDERLANDER. Hoe komt het nu dat we weten dat ook geldt: FRIES C 

EUROPEAAN? Oat we automatisch weten dat inwoners van Friesland Europeanen zijn, 
komt door een prettige eigenschap van de inclusierelatie: je kunt er een keten van 

maken zonder dater iets wezenlijks in de informatie verandert: SNEKER C FRIES C 

NEDERLANDER c WEST-EUROPEAAN c EUROPEAAN. De informatie blijft gegarandeerd: 

elke inwoner van Sneek is een inwoner van Europa. 
Deze eigenschap van informatiebehoud heet overerving: als alle inwoners 

van Nederland de eigenschap hebben belasting te moeten betalen, dan wordt die 

eigenschap doorgegeven aan elke inwoner van Friesland en ook aan elke inwoner van 
Sneek. Elk willekeurig element in de inclusieketen voldoet op eenzelfde wijze aan de 
voorwaarde de overgeerfde eigenschap te hebben. Met andere woorden, het is niet 
plotseling zo dat sommige inwoners van Friesland geen inwoners van Nederland zijn. 

En passant stuiten we op een belangrijk voorbehoud: de inclusierelatie moet 
voldoen aan strenge voorwaarden die betrekking hebben op waarheid. Het moet waar 

zijn dat elke inwoner van Sneek een inwoner van Friesland is en dat elke inwoner 

van Friesland ook in Nederland woont, etc. Is er niet aan die voorwaarde voldaan, dan 

kan de reeks niet warden opgebouwd. Dit gegeven is belangrijk: het reguleert de ver
banden in ons mentale lexicon. Het is gemakkelijk te zien door even terug te kijken 
naar het vorige hoofdstuk. Daar zagen we in Figuur r.4 op bladzijde 12 ROOD BORST C 

LIJSTERACHTIGE c ZANGVOGEL c VOGEL c ... c DING. Dit laat zien dat de inclusie
relatie een hoofdrol speelt bij het definieren van woordbetekenissen. Iemand die het 
complexe naamwoord inwoner van Friesland gebruikt, is in dezelfde positie als 

iemand die het woord roodborst gebruikt. 
Ook niet-telbaarheid laat overerving van informatie toe. Het niet-telbare 

woord brood wordt in woordenboeken meestal met behulp van de meeromvattende 

term voedsel beschreven. In Van Dale I3 staat bij voedsel 'al wat tot voeding kan dienen'. 
Het al kan worden gezien als de niet-telbare tegenhanger van ding. Het staat voor 

'iets' in de meest ruime, niet-telbare zin van het woord. De weg naar de top van de 
boom is hier vrij kort gehouden. Er bestaan langere: steenkool-delfitofstofsubstantie-iets. 

Het is gemakkelijk in te zien <lat deze reeks dezelfde prettige eigenschappen 
heeft als de reeks die op inclusie gebaseerd is. De niet-telbare tegenhanger van inclusie 
is beschikbaar in de vorm van een symbool <lat iedereen kent uit de rekenkunde: <. 

Hier drukt het iets minder omvattends uit in de meest algemene zin van het woord 
om het symbool ook van toepassing te laten zijn op abstracta. Iedereen ziet op die 
manier hierarchie in het rijtje: STEENKOOL < DELFSTOF < STOF < SUBSTANTIE < IETS, 

al wordt het aan de top steeds moeilijker om goede namen te vinden. Het basisidee 
dat ermee verbonden wordt, is <lat een steenkooldeeltje een delfstofdeeltje is, <lat een 
delfstofdeeltje een stofdeeltje is, etc. Dus als het stofdeeltje iets overkomt, clan wordt 

die informatie ook overgedragen op de hele reeks naar beneden toe. Als iemand 
zestig kilo steenkool optilt, volgt daaruit dat hij iets van zestig kilo optilt, net zoals 

iemand die een inwoner van Sneek van zestig kilo optilt, iemand van zestig kilo optilt. 
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IEMAND en rETS vormen de telbare en niet-telbare top van de kennishierarchieen 

waar we in ons taalgebruik voortdurend een beroep op doen. Een abstract rijtje is bij

voorbeeld ZUINIGHEID < KRENTERIGHEID < GIERIGHEID, als men het oordeel van 

Rie-mer Reinsma in <liens Synoniemenwoordenboek volgt. Dit zegt dat krenterigheid 

overdreven zuinigheid is en dat gierigheid nog een slag erger is. Ook hier dwingt < een 

logisch verband af: iemand die zuinig is, is niet per se gierig; andersom is dat wel zo. 

Probleem Toch leidt het gebruik van< tot een probleem. Zoals gezegd, drukt het 

ruwweg het idee uit: 'is kleiner dee! van', maar onttrokken aan de strikt rekenkundige 

betekenis krijgt het de algemene betekenis van 'minder omvattend, minder belang

rijk, een lagere positie in een rangorde innemend'. In die zin dekt het ook de beteke

nis van C, want FRIES is minder omvattend dan NEDERLANDER. 

Als een slager vlees in voorraad heeft, dan kan rundvlees een dee! zijn van al 

het vlees dat de slager heeft: RUNDVLEES < VLEES. Strikt genomen kan men, net als in 

het steenkoolvoorbeeld hierboven, RUNDVLEES als de verzameling van alle rundvlees

deeltjes zien en VLEES als de verzameling van alle vleesdeeltjes. Men zou dan zelfs 

kunnen overwegen om te noteren RUNDVLEES C VLEES. Toch heeft zo'n reductie tot 

kleinste deeltjes iets geforceerds, zeker als we biefstukken, runderlappen en schenkels 

onder de noemer van rundvlees laten vallen. Anders gezegd, de Grote Gehaktmolen 

vernietigt structuur die we in het domein waarover we praten, vaak willen respecteren. 

Een fietsband maakt dee! uit van een wiel; een wiel maakt dee! uit van een 

rijwiel. Onmiddellijk valt op dat het wat problematisch is om hier de inclusierelatie 

aan te roepen als ordenend principe: de verzameling RIJWIEL is een verzameling van 

fietsen, waarvan de verzamelingen FIETSBAND en WIEL geen deelverzameling vor

men. Een band is niet een ondersoort van de rijwielen, zoals zangvogels we! een 

ondersoort van de vogels zijn, terwijl hun vleugels dat niet zijn. Ook is duidelijk dat 

een fiets meer omvat dan een fietsband: het is een gestructureerd geheel van verschil

lende onderdelen, elk met een eigen functie en vorm. We hebben dus niet WIEL C 

FIETS, maar we! wrEL < FIETS, in dit laatste geval omdat FIETS meer omvattend is dan 

WIEL. Het probleem ligt in het gebruik van<. 
Het verschil tussen de twee ordeningsrelaties is terug te vinden in de paren 

uit de A- en B-serie in Figuur 2.2. 

tulp-sierbloem 

sierbloem-bloem 

zangvogel-vogel 

Fries-N ederlander 

deeg-mengsel 

steen-delfstof 

A 

fiets-voertuig 
knie-gewricht 

hamer-instrument 

brood-voedsel 

mengsel-substantie 

delfstof-stof 

FIGUUR2.2 DeA-enB-serie 
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bloem-plant 

knie-been 

kind-familie 

kaart-stapel 

avond-dag 

neus-gezicht 

B 

wiel-fiets 

graaf-adelstand 

golf-zee 

hoofdstuk-boek 

hoorn-koe 

gezicht-Marie 



Elk van de paren in A heeft de prettige eigenschap van het ongeschonden doorgeven 
van informatie. Woordenboekmakers maken er druk gebruik van en daarbij steunen 

ze op ervaringen uit een veel oudere traditie waarvan het ontstaan wordt toegeschre
ven aan Aristoteles. Uit zijn tijd althans stamt de techniek van genus et differentiae spe
cificae, een techniek van betekenisomschrijving waarvan de meeste woordenboeken 

gebruikmaken: bij roodborst staat dat roodborsten zangvogels zijn waarna voldoende 

informatie volgt om ze te onderscheiden van andere zangvogels. Deze techniek is 

betrouwbaar, doordat alle roodborsten zangvogels zijn. 

In de B-serie liggen de zaken anders. Van elk van de paren is het eerste lid 

(een) dee! van het tweede. Een wiel is een deel of een onderdeel van een fiets. De 
bloem uit de bloemdragende plant uit de B-serie is dee! van een plant: de relatie tus
sen sierbloem en bloem in de A-serie en die tussen bloem en plant in de B-serie moe
ten daarom wezenlijk verschillend worden behandeld. De relatie < in B heeft verschil

lende namen: deel zijn van, onderdeel zijn van, deel uitmakend van, etc. Het is wat 
vreemd om te zeggen dat graven dee! zijn van de adelstand, beter is het te zeggen dat 
graven er deel van uitmaken. 

Overerving in de B-serie Hoe de B-relatie ook moet worden omschreven, duidelijk is 
dat zij die prettige eigenschap van overerving van informatie mist. Als een rijwiel een 
vervoermiddel is, dan volgt daar niet uit dat een wiel een vervoermiddel is, noch dat 
wielen dee! uitmaken van vervoermiddelen. Een deurknop is een dee! is van een 
deur, zoals een deur dee! uitmaakt van een kamer, maar daarmee is een deurknop 
nog geen deel van een kamer. 

Oat overerving soms we! optreedt bij B-paren blijkt uit het feit dat als Marie 
in de kamer is, het gezicht van Marie ook in de kamer is. Hoe simpel dit voorbeeld 
ook is, men heeft direct de behoefte de garantie van overerving veilig te stellen door 
voorwaarden: Marie moet dan wel levend zijn en we moeten ook niet praten over een 

foto of afbeelding. Deze behoefte tot precisering suggereert sterk hoe we B-paren 

behandelen als we overerving willen afdwingen: we schakelen de Grote Vermaler in. 
Marie wordt opgevat als de verzameling van alles wat Marie is. De prijs die we beta
len, is dat we afzien van informatie over de structuur die het lichaam van Marie ken
merkt. Oat doen we ook als we zeggen dat, doordat Marie schuilde onder het afdak, 
zij in het geheel niet nat werd. Blijkbaar kunnen we zeggen dat dat geldt voor alle 
deeltjes van Marie die in principe nat kunnen worden door de regen. In dat geval 
doen lichaamsdelen er niet zoveel toe. 

Delen doen er we! toe bij gestolen fietsen. Wie in de hoofdstad heeft niet uit
geroepen Mijn fiets is gestolen? En wie heeft daar niet met alleen nog het wiel en het 

hangslot als enige overgebleven delen van de fiets in de handen gestaan? De fiets is 
weg, maar er zijn delen van behouden. Andersom geldt dat ook. Sommige fietseige

naren melden enige tijd later Ik heb mijn fiets goddank terug. Een natuurlijk vervolg 
van deze zin zou - in het Amsterdam waar de politie als gast verschijnt op recepties 

van fietsendieven in plaats van ze te vangen - zijn de verzuchting: Nou ja, het voorwiel 
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was er af en het zadel was weg, maar ik ben toch blij dat ik hem weer heb. Hier werkt over

erving duidelijk niet. 

Overerving kan om twee redenen niet plaatsvinden. De eerste kwamen we al 

tegen: overerving wordt onmogelijk als de C- of <-relatie niet geldt voor alle betrok
ken individuen of deeltjes. De tweede reden is dat het rechterlid van een B-paar te 

veel structuur heeft die in de beschouwing moet warden betrokken. Een eenvoudig 

voorbeeld daarvan is familie. Hoe je het ook wendt of keert: een familie is een verza

meling van individuen, dus de verhouding van kind tot familie zou gebaseerd moeten 

kunnen zijn op inclusie. Toch kan <lat niet altijd, omdat het woordfamilie ook een 

structuur impliceert: je hebt gelaagdheid (generaties), je hebt personen met dezelfde 

directe voorgangers (broers en zusters) en personen die, omdat ze een bepaalde posi

tie in die structuur innemen, neef en nicht warden genoemd, etc. Die structuur is 
zichtbaar te maken in een stamboom. Praat men over een stamboom, dan is het niet 
altijd mogelijk om het verzamelingsbegrip te gebruiken, want <lat vereist nu net 
ongeordendheid. Met (een teveel aan) structuur vervalt de mogelijkheid tot overer

ving zonder uitdrukkelijke voorwaarden erbij. 

We hoeven nu niet tot somberheid te vervallen, want we hebben veel midde

len om precies op het juiste aggregatieniveau in te steken. Als we zeggen <lat de familie 

Montague een vete had met de familie Capulet, laten we juist door deze formulering 

toe <lat Romeo en Julia ontsnappen aan de noodzaak om deel te hebben aan die vete. 

Omdat families een structuur hebben die meespeelt, dringt de kracht van het gebruik 
van een vete hebben met niet noodzakelijkerwijs door tot alle individuele leden. We 
kunnen die kracht overigens wel uitbreiden met behoud van structuur door in <lit 

geval een woord als heel te gebruiken. Als het waar zou zijn geweest <lat de hele fami
lie Montague ( = iedereen uit de familie Montague) een vete had met de hele familie 
Capulet ( = iedereen uit de familie Capulet), dan zouden Romeo en Julia niet tot hun 
vrijage zijn gekomen zonder de waarheid geweld aan te doen. 

De A- en B-serie in woordenboeken De zojuist gegeven analyse van de B-categorie 

laat zien <lat woorden die erin voorkomen als het geheel van zelfstandige delen, zelf 
ook als eenheden kunnen warden opgevat: een fiets is een voertuig en als voor alle 
voertuigen geldt <lat ze onder een verkeerswet vallen, dan vallen fietsen daarmee onder 
een verkeerswet. We kunnen dus op twee manieren naar het woord .fiets kijken: als een 
ding en als een complex geheel. De vraag is derhalve of beide manieren van kijken 
terug zijn te vinden in de manier waarop onze kennis over fietsen is opgeslagen. De 
woordenboekmakers volgen zoveel mogelijk de traditie, maar ze zijn in de minderheid. 

deurknop 

kn op 

wiel 

motor 

graaf 
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knop die men bij het openen van een deur aanvat... 
min of meer rond lichaam <lat... tot handvatsel client 
plat rond lichaam <lat... 

machine die beweegkracht levert... 
persoon die de ti tel van graaf voert... 
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Men vindt in Van Dale overigens ook definities als: 

bloem 
knie 

uitgebot deel van een naaktzadige plant... 

deel van het menselijk been ... 

Ze hebben het nadeel dat ze minder nauwkeurig zijn. Webster geeft voor knee, 'the 

joint between the thigh and the lower part of the human leg' en koppelt de betekenis 

van knie op basis van C door naar die van verbindingsstuk. Elseviers definitie van knie 
is ook correcter dan die van Van Dale: knie wordt gedefinieerd als een gewricht en 

gewricht als 'verbinding tussen twee kraakbeenstukken'. Daarmee geldt: GEWRICHT C 

VERBINDING. Nog een voorbeeld uit Webster: flower, 'the seed producing structure of 

a flowering plant'. In de correcte gevallen wordt een A-definitie gegeven: bloemen 

zijn structuren en knieen verbindingsstukken. 

De woordenboekentraditie sluit blijkbaar nauw aan bij de intultie dat overer

ving een belangrijk bestanddeel is van de betekenis van woorden. Wie vertaalt, wil dat 

de oorspronkelijke informatie behouden blijft. Woordkennis is fundamenteel op de 

A-leest geschoeid, waarmee uiteraard niet wordt uitgesloten dat we ons voor het 

gemak bedienen van B-omschrijvingen. 

Wie wil uitleggen wat een fiets is, zegt onder andere dat het een voertuig is 

met twee wielen en een trapsysteem. Na de introductie van VOERTUIG op basis van 

inclusie volgt een nadere omschrijving waarin staat wat een fiets is en wat dit voer

tuig onderscheidt van andere voertuigen. Die beschrijving vindt plaats in taal. 

Sommige woorden erin zitten in A-paren, andere in B-paren. De structuur van de 

werkelijkheid kan niet uitsluitend worden beschreven in termen van verhoudingen 

tussen verzamelingen. Dus wat dat betreft is het onderscheid tussen A en B een 

natuurlijk vervolg op de discussie in Hoofdstuk r: we weten nu dat als we het woord 

.fiets bekijken vanuit het perspectief van talige kennis, we in de A-serie zitten, terwijl 

als we willen weten wat voor ding het is, we op B-paren terecht komen. Onze kennis 

van A-paren is typisch L-kennis in de zin van ons model in Figuur r.5 op bladzijde r7, 

terwijl onze kennis van B-paren wezenlijk thuishoort in C. Daar ligt immers onze 

directe ervaring met structuren uit de werkelijkheid opgeslagen. 

De A- en B-serie in de filosofie Voor diegenen onder de lezers die zich wel eens 

wagen aan filosofische beschouwingen over de aard van onze kennis van taal en wer

kelijkheid, zal het mogelijk zijn om op dit punt een aanknopingspunt te vinden met 

de discussie over driepotige tijgers. Deze vormen een probleem voor een definitie van 

tijger als een vierpotig beest. De discussie erover komt mede voort uit de stelling van 

de filosoof Ludwig Wittgenstein dat het onmogelijk is om alles wat valt onder het 

woord spel met een en dezelfde eigenschap te karakteriseren. Die stelling kan worden 

opgevat als een aanval op inclusie als centraal regulerend principe. Van Dale heeft 

zich overigens niet laten afschrikken en definieert spel als 'bezigheid die zonder enig 

praktisch nut, alleen om haar zelfs wil, tot vermaak of ontspanning wordt verricht, 
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waarbij enig competitie-element of verbeelding is betrokken'. Tegen een dergelijke 
definitie verzette Wittgenstein zicb. Wie de definitie in Van Dale ernstig neemt, kan 
de meeste vormen van bedendaagse sport niet meer als spel bescbouwen. Tocb is er 
een natuurlijke, zij bet zeer abstracte categorie waarin alle spelen tbuisboren: bezig
beid, de genusaanduiding. Het kan dus wel. 

Dit antwoord op Wittgenstein komt in bet vervolg van dit boek nog enkele 
keren terug. Hier client bet als inleiding tot de kern van bet tijgerprobleem: als je tij
gers definieert als vierpotig, wat te doen met een tijger die drie poten beeft? Over dit 
probleem wordt al jaren gepraat door logici die zicb zorgen maken over de onmoge
lijkbeid om uit bet gegeven dat 'normaal gesproken' tijgers vier poten bebben, te con
cluderen dat ze er ook vier bebben. Ze bebben bet probleem uitgebreid met bet pro
bleem dat pinguins niet kunnen vliegen, terwijl vogels dat wel doen. 

Wij boeven ons bierover niet te bekommeren, want in feite is bet probleem 
al behandeld in het verschil tussen de A- en de B-serie. Ste! dat we tijgers in onze 
definitie de eigenschap VIERPOTIG willen meegeven. In dat geval voegen we aan de A
serie bet paar tijger-vierpotig toe en aan de B-serie het paar poot-tijger. Om dezelfde 
reden waarom een fiets een fiets blijft als er een wiel van gestolen is, blijft een tijger 
een tijger als er een poot ontbreekt, hetzij door een ongeluk hetzij door een geneti
scbe oorzaak. We kunnen, zonder de inclusieverboudingen in A aan te tasten, de 
structuur uit de B-serie laten gelden. Oat is ons goed recht, gegeven onze kennis van 
de wereld. Het driepotigheidsprobleem is een scbijnprobleem doordat twee soorten 
ordeningen van de kennis niet goed van elkaar worden onderscheiden. Oat geldt ook 
voor het vogel-pinguinprobleem: bet is niet juist te menen dat alle vogels vliegen. We 
leren bet al of niet aanwezig zijn van de vliegeigenschap per ondersoort, op basis van 
inclusie. 

Inclusie in de praktijk Woorddefinities komen niet alleen voor in woordenboeken 
en ze zijn ook niet altijd onderworpen aan de filosofische tucht. In het dagelijkse 
leven spelen ze belangrijke een rol, zoals blijkt uit de situatie hieronder beschreven. 

Iemand belt aan en omdat niet direct wordt opengedaan belt hij nogmaals krach· 

tig, waarop de bewoner met 39 graden griep in bed liggend loch maar besluit om 

te kijken wie er gebeld heeft. 

'Repareert u bijbels?' vraagt de bellentrekker. 

'Nee, ik repareer geen bijbels' antwoordt de koortsige wantrouwend, omdat hij 

ervaring heeft met de zich telkens vernieuwende technieken van binnenkomen 

bij Jehovagetuigen en andere reliventers. 'Overigens ben ik ziek, dus ik kan u niet 

echt helpen. Tot ziens, mijnheer'. 

'Maar, kijk hier staat het adres' houdt de man niets ontziend vol, een doordouwer. 

'Ja ziet u we!, <lat telefoonnummer <lat daar staat, <lat is mijn telefoonnummer 

helemaal niet. Misschien moet u hierboven zijn, want daar restaureren ze boe

ken. Goedemiddag.' 
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Uit het leven gegrepen en instructief voor het begrijpen van hoe kennis van beteke
nissen in taal werkt. De aanbeller gebruikte twee misleidende woorden: repareren en 
bijbel. Het woord bijbel was voor de gelegenheid veel te specifiek: er zijn niet of nau
welijks personen die uitsluitend bijbels restaureren. Doordat de bewoner in de hand 
van de man een boek zag en in zijn kennisbestand de relatie BIJBEL C BOEK aanwezig 

is, was hij in staat het voor de situatie relevante kennisniveau aan te spreken: zijn 

bovenburen restaureren boeken. Het woord boek werd niet gebruikt, maar het horen 

van het woo rd bijbel of het zien van een boek in de hand van de man gaf de bewoner 
toegang tot de woordcombinatie boeken restaureren. 

De fout van de aanbeller om repareren te gebruiken, werd hersteld, doordat 

de bewoner via de taal terecht kwam bij de gestandaardiseerde combinatie boeken res
taureren en daardoor bij een feitelijkheid in de wereld die inhoudt dat zijn bovenbu
ren boeken in oude staat terugbrengen. Want dat is wat restaureren onderscheidt van 
repareren. Belangrijk in dit verhaal is dat het de A-kennis is, dus de talige kennis die 
wordt aangesproken om bij de oplossing van het probleem te komen. Overerving is 

het sleutelwoord: wie een bijbel restaureert, restaureert een boek. 

Alle ingredienten zijn nu gereed voor de volgende exploratie. Hoe analyseren 

we betekenissen van woorden? Op die vraag kan een antwoord volgen, als we woord
definities eerst goed uit elkaar halen in de vorm van eigenschappen. Daarmee geven 
we ruim baan aan de steeds aanwezige behoefte van taalgebruikers om betekenissen 

van woorden te verbinden met concrete criteria die af te leiden zijn uit kennis van de 
were Id. 

II.4 HET OPBREKEN VAN BETEKENIS 

Wat doen we eigenlijk als we het zelfstandig naamwoord vliegenmepper gebruiken in 
een bepaalde situatie waarin we tegen iemand zeggen Neem de vliegenmepper even mee 
uit de keuken? Met het gebruik van dat woord in die zin en binnen het domein waarin 
de betekenis ervan geldt, wordt een verzameling opgeroepen. De bedoeling van het 

verzoek is om een ding aan te doen reiken dat voldoet aan de criteria die nodig zijn 
om dit voorwerp binnen de verzameling VLIEGENMEPPER te plaatsen. Het woordje de 
voor vliegenmepper beperkt vervolgens de keuze uit die verzameling tot dat ene ding 
dat bekend is aan spreekster en hoorder en dat in de keuken ligt in plaats van buiten 
op het terras waar het nodig is. 

Het hangt af van de beoordeling van de situatie door de hoorder en de mate 
van precisie die wordt ingeschat, of de aangesprokene met een krant of een boek kan 
aankomen. Wie enige ervaring met vliegenmeppen heeft, weet dat het met een krant 
heel goed gaat, al heeft een krant toch als nadeel dat bij het slaan de vlieg gewaar
schuwd wordt door de geproduceerde luchtstroom. Iedereen weet ook dat het van de 
soepelheid en de lengte-breedteverhouding van een boek afhangt of degene die het 

verzoek heeft gedaan, enigszins verstoord opstaat en het instrument zelf gaat halen. 
De mate van verstoordheid wordt voorspelbaar groter als de aangesprokene met een 
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vaatdoekje of een lepeltje aan zou komen. Door de vergelijking met objecten die ook 

kunnen worden gebruikt om vliegen dood te slaan, wordt duidelijk dat tot de criteria 

om iets een vliegenmepper te noemen, de eigenschappen behoren 'zwiepkrachtig 
verend bij het slaan met voldoende luchtgaatjes in het slavlak om lucht door te laten' 
(zwrEPEND), 'als verlenging van de arm dienend' (LANGWERPIG), 'een voldoende ver

breed slavlak hebbend om de vlieg niet te laten ontsnappen' (BREED), 'van voldoende 
hard materiaal gemaakt' (HARD), 'voldoende licht om snel te slaan' (LICHT), en 'boven 

een zekere grootte' (GROOT). Wat een vliegenmepper onderscheidt van de andere ge

noemde voorwerpen (boeken, kranten, doekjes, etc.) is dat hij alle pluskenmerken 
heeft, terwijl de andere een of meer minnen hebben. 

vliegenmepper + + + + + + 

krant + + + + + 

boek + + + 

vaatdoekje + + 

lepeltje + + 

FIGUUR 2.3 Onderscheidende kenmerken 

Voor alle zekerheid zij opgemerkt dat de zes kenmerken in Figuur 2.3 niet voldoende 
zijn om het woord vliegenmepper volledig te karakteriseren, wel dat ze voldoende zijn 

om het binnen de gebruikssituatie van het gedane verzoek te onderscheiden van de 

vier andere woorden. Bovendien, de context is medebepalend voor de interpretatie 

van kenmerken: wat groot genoeg is in de ene situatie, is dat niet in een andere. Zo is 
de eigenschap van langwerpigheid in deze situatie bedoeld als verlenging van de arm. 
Verder is het verschil tussen krant en vliegenmepper zo behandeld dat kranten niet
zwiepend zijn. Wie het daarmee oneens is, belandt in een situatie die we voortdurend 
meemaken: we gaan niet altijd akkoord met definities van anderen. In dit geval is het 
niet zo van belang. Er is met gemak een eigenschap te bedenken die vliegenmeppers 
onderscheidt van kranten. Ze zijn bijvoorbeeld niet leesbaar. Sommige vliegenmep
pers zijn ook minder goed dan andere. Per kenmerk zijn er verschillen mogelijk tus
sen dingen die je vliegenmepper kunt noemen. Ook dat is niet uitgedrukt in Figuur 2. 3 
hoezeer deze ook lijkt op de matrixfiguren uit de Consumentengids. 

Al deze opmerkingen over de inrichting van betekenis in de vorm van een 

matrix, maken opnieuw duidelijk hoe complex de analyse van betekenistoekenning in 
feite is, terwijl iedereen heel goed weet wat een vliegenmepper is; kinderen van drie 
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kunnen ze met gemak aanwijzen. De analyse is complex omdat in het besproken 

geval de verzameling VLIEGENMEPPER een inclusierelatie heeft tot we! zes verschil
lende andere verzamelingen: VLIEGENMEPPER c ZWIEPEND, VLIEGENMEPPER c 
LANGWERPIG, VLIEGENMEPPER c .. ., etc. Die complexiteit doet zich ook voor in een 
geestig en vrolijk stukje Fietswrak in de rubriek Logboek Nederland uit De Volkskrant 

van 23 november 1999. Het is geschreven door Gerard van Westerloo en op bladzijde 

36 opgenomen als Figuur 2.4. Het laat duidelijk zien hoe taalgebruikers in de prak

tijk van het dagelijks !even semantiek bedrijven: ze praten over eigenschappen die 

nodig zijn om een bepaald object aan een naamwoord te verbinden. 

Zwiepend of niet-zwiepend De complexiteit van het betekenisbegrip belemmert ove
rigens niet het zicht op de factoren die erbij betrokken zijn en ook niet het stap voor 
stap toewerken naar wat meer duidelijkheid. Door ZWIEPEND te gebruiken als onder
scheidend kenmerk, onderscheiden we zwiepende en niet-zwiepende voorwerpen. 

Met dit onderscheid correspondeert ons koopgedrag als we een vliegenmepper kopen 
en niet een ding dat we ophangen en dat als ze eraan blijven plakken, even dodelijk is 
voor vliegen als een mep. 

Dat een boek niet kan zwiepen, is redelijk algemeen bekend. De groene 
Michelingids slaat al we! iets beter, maar niet voldoende. Zelfs een krant heeft die 
voor het meppen zo gewenste zwiepeigenschap niet. Er zijn nu eenmaal dingen die 
niet of niet voldoende veren. Deze kennis vertaalt zich onmiddellijk in een driede
ling: a) er zijn dingen waarmee jewel kunt zwiepen, zoals vliegenmeppers; b) er zijn 
dingen waarmee dat niet gaat, zoals boeken; c) er zijn dingen waarop de tweedeling 
niet van toepassing is. 

Deze laatste categorie kan als storend worden ervaren, want wat is er mooier 
dan een duidelijke tweedeling? Maar toch, we hebben al enige tijd leren leven met het 

gegeven dater tussen dood en levend vormen bestaan waarin men nog niet-dood is, 
zonder dater sprake is van leven. We kunnen tussen !even en dood zweven. Waarom 

zou dat niet het geval kunnen zijn bij zwiepen en niet-zwiepen? Mensen laten zich 

bijvoorbeeld ook niet allemaal opdelen in aardig en niet-aardig. 
De pas op de plaats voor het nadenken over een derde waarde betekent overi

gens niet dat we de derde categorie niet zouden kunnen proberen kwijt te raken. 
Tevredenheid, bitterheid, luchtdruk en angst kunnen niet zwiepen, maar om ze in de 
tegenstelling met vliegenmeppers nu bij boeken en lepeltjes onder te brengen gaat 
wat ver. Met andere woorden, de tegenstelling tussen zwiepen en niet-zwiepen kan 
worden ingeperkt tot een speelruimte waarin veel andere woorden niet zo relevant 
zijn. In dat geval zijn we snel op weg naar de comfortabele tweedeling. Deze nieuwe 

situatie kan heel simpel worden getekend. 
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Fietswrak 
Vanwege de werkervaring lopen 
ze met bun drieen, in knalrode 
jasjes waar 'Supp-Oost' op staat, 
door bet oostelijke deel van de 
stad. 

Soms denken de mensen dat ze 
een promotieteam van McDo
nald's zijn. Of van de Coca Cola. 
Dat zijn ze niet. Ze zijn langdurig 
werkloos geweest. Nu lopen ze 
rond en bouden ze toezicbt. On
dertussen leren ze dat je gelukki
ger wordt van een geregeld werk
zaam leven dan van een doelloos 
bestaan met een uitkering. 
'Vanocbtend', zegt Arnold, de 
oudste van de drie, 'gaan we spe
ciaaJ letten op fietswrakken.' 
De jongste, Marvin, baaJt een pak
je feloranje stickers uit zijn rode 
jaszak. Die zullen ze op een even
tueel aan te treffen wrak plakken. 
Ilkay zegt dat ze bet wrak niet zelf 
mogen verwijderen. Maar dat bet 
dan wel geregistreerd is. 

Na twintig minuten lopen treft bet 
trio bet eerste verdacbte rijwiel 
aan. Zander stuur en met ge
scbeurde platte banden. 
'Ben wrak', zegt Marvin. 'Er zit 
geen stuur op.' 
'Nee', zegt Ilkay. 'Geen wrak. Zet 
er een stuur op, plak de banden en 
je rijdt erop weg.' 
'Zie je', zegt Arnold. 'Dat is altijd 
bet dilemma. Is bier sprake van 
een wrak? Als aJles belemaal ka
pot is, mos op de banden, ketting 
vastgeroest, niks beweegt meer, ja, 
dan mag je spreken van een wrak.' 
'Nee', zegt Marvin. 'Dan is dit 
geen wrak.' 
'De bewoners vinden bet wel een 
wrak', zegt Ilkay. 
'Die zeggen tegen ons', zegt Ar
nold, 'rode jackies, zeggen ze, doe 
er iets aan.' 

'Terwijl bet', zegt Ilkay, 'gewoon 
geen wrak is. Kijk maar naar bet 
slot.' 
'Juist!', zegt Arnold. 'Is er dan wet
telijk sprake vim een wrak? Als de 
fiets er verschrikkelijk uit ziet. 
Maar er zit nog een mooi slot 
om?' 
'Dan plak je geen sticker', zegt 
Marvin. 
'Nee', zegt Arnold. 'Want dan ko
men de opruimers die fiets tocb 
niet losknippen.' 
'Wij mogen niet zelf knippen', 
zegt Ilkay. 
'Wij mogen alleen stickers plak
ken', zegt Marvin. 
'Als bet wettelijk geen wrak is', 
zegt Arnold, 'en je knipt tocb, dan 
moet je bet later vergoeden.' 
'De buurt wil bet', zegt Arnold. 
'Wij willen betook. Maar dan kan 
bet tocb niet.' 

Het trio wandelt in kalm tempo 
verder ricbting een drukke win
kelstraat. 
'Hier', zegt Arnold. 'Deze fiets. 
Die beeft nu twee stickers.' 
'ls bet een wrak?', vraagt Ilkay. 
'lk vind van niet', zegt Marvin. 
'Hij beeft een stuur.' 
'Die eerste sticker', zegt Arnold, 
'dat weet ik nog goed. Die is er een 
jaar geleden opgepl~t.' 
'lk vind bet nog steeds geen wrak', 
zegt Marvin. 
'Marvin beeft gelijk', zegt Ilkay. 
'lk vind bet ook geen wrak.' 
'Het is erg moeilijk boor', zegt Ar
nold. 'Erg moeilijk. Wat is een 
wrak. En wat is geen wrak?' 

Dan wandelen ze gedrieen terug 
naar bet steunpunt. 

Gerard van Westerloo 

FIGUUR 2.4 Een woorddefinitie uit de praktijk 
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D is het domein waarbinnen we betekenis toekennen: de gesprekssituatie, dat dee! 

van de werkelijkheid waarover we het willen hebben, het gespreksuniversum of hoe 

je het domein van de interpretatie (zoals de technische term luidt) oak wilt omschrij

ven. Binnen D is de verzameling VLIEGENMEPPER bevat in de verzameling zwrE

PEND. Alles wat niet zwiept zit in NIET-ZWIEPEND en daarmee is de koek op: NIET

zwrEPEND is D min ZWIEPEND. 

Het zinvolle verband binnen hetwelk een tegenstelling zoals tussen zwrE
PEND en NIET-ZWIEPEND wordt geplaatst is niet zonder meer duidelijk en zeker niet 

bij voorbaat te geven. Het is zeer afhankelijk van de vraag hoeveel structuur en infor

matie men wil hebben op de inclusielijn van beneden naar boven. Als we over 

Friezen spreken, gebruiken we soms het woord niet-Friezen aannemend dat de tegen

stelling binnen de Nederlandse context geldt. Maar we kunnen het oak anders doen. 
We kunnen Friezen stellen tegenover Groningers, Drentenaren, etc. In dat geval is 

meer structuur nodig in onze kennis van Nederland. We kunnen oak het woord niet
Friezen la ten slaan op de inwoners van de rest van Europa, of zelfs van de rest van de 

were Id. 

De context bepaalt mede de voor betekenistoekenning vereiste kenmerken. 

We kunnen soms toe met informatie op het niveau van een zakwoordenboek, maar 

soms is de uitvoerigheid van het WNT vereist. Sams oak praten we oppervlakkig over 

!even en dood en clan ligt oak een tweedeling meer voor de hand. Sams is het nodig 

om veel preciezer te zijn en clan ontstaat al snel een situatie waarin criteria voor inde

ling minder duidelijk zijn. Desondanks werken we met pluswaarden, omdat zij inclu

sie garanderen en daarmee toegang geven tot andere woorden. 
Er zijn uiteraard oak talrijke theorieen ontwikkeld over kenmerken van 

woordbetekenis. In de volgende drie paragrafen wordt telkens een theorie besproken. 
Benadrukt moet warden dat als zo'n theorie aan de orde is, er in de vakliteratuur 

allerlei varianten van bestaan. 
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II. 5 BETEKENIS ALS LEGPUZZEL 

Een legpuzzel is doorgaans een rechthoek opgedeeld in een aantal stukjes die in 

elkaar grijpen als de puzzel goed is opgelost. De stukjes vormen bijeengenomen een 
geheel, niet alleen door de vorm van de stukjes, maar ook door de afbeelding op de 

voorkant. Die afbeelding helpt bij het oplossen van de puzzel. 
Met deze beschrijving van wat een legpuzzel is, hebben we in feite de ingre

dienten voor een karakterisering van wat sinds mensenheugenis lang de heersende 

opvatting van woordbetekenis is geweest. Amerikanen zijn dol op het gebruik van het 

woord klassiek voor een opvatting die ze willen verwerpen. Daarom is het niet onge

bruikeli jk geworden te praten over de klassieke theorie van betekenis, liefst met 

hoofdletters: de Klassieke Theorie. In deze theorie is betekenis een soort legpuzzel. 

Zij gaat uit van het idee dat de betekenis van een woord eindig is (de rechthoek), dat 
ze verknipt kan worden in delen (de stukjes) en dat de stukjes in elkaar passen (de 

vormen). 
We hebben het uiteenleggen van betekenis in delen toegepast bij de behan

deling van het vliegenmeppervoorbeeld hierboven. Stukjes van de legpuzzel zijn in 

die analyse eigenschappen als zwIEPEND, LANG, etc. Dat werkt vrij goed: door de 
eigenschappen te verzelfstandigen als betekeniselement, zijn verschillen en overeen

komsten met andere woorden in kaart te brengen. In feite is het een natuurlijke stra

tegie, zoals het RSI-fragment in Figuur 2.6, geschreven door Wim Kohler in NRC 

Handelsblad van 6 november I999· laat zien. 
Al is Kohler van huis uit fysisch chemicus, hij geeft strikt genomen een taal

kundige analyse van de betekenis van het (acronieme) woord RSI. Het achterhalen 
van de betekeniselementen die de betekenis van het woord RSI vormen, lijkt op een 
reconstructie van het al of niet mentale lijstje met punten dat de auteur moet hebben 
gehad bij het schrijven van dit artikel. De lezer registreert aldus: 

* Herhaalde hoge spierbelasting 

* Langdurig volgehouden 
* Stress of werkdruk 

* Meer dan een oorzaak 
* Met een muisarm geassocieerd 

Voor een taalkundige zijn dit eerste aanduidingen, maar de precisering ervan dicteert 
zichzelf. Net als in het geval van het woord vliegenmepper gaat het in feite om een ana
lyse van criteria: wie RSI heeft, heeft dat door stress, door herhaalde hoge spierbelas
ting, etc. Wat zou het mooi zijn, zo zegt de klassieke theorie in haar strenge vorm, als 

de combinatie van de vijf genoemde eigenschappen nu precies RSI zouden opleveren. 
In het artikel wordt al duidelijk dat de werkelijkheid weerbarstiger is dan de 

leer, maar we dienen toch eerst dieper op deze leer in te gaan om precies te begrijpen 
waar het om gaat. In een vrij recente versie van de Klassieke Theorie, de zogeheten 
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Wun Kohler 

S LAGERS, timmermannen, naai
sters en metselaars krijgen RSI 
(repetitive strain injury} door 
herhaalde hoge spierbelasting. 

Maar de kracht die toetsenbordbedie
ners en muizers op hun instrumenten 
uitoefenen valt in het niet bij de mensen 
die in slachterijen dag in dag uit karkas
sen klieven. "Continuous strain injury 
- cs1 - zou als naam voor een aandoe
ning bij beeldschermwerkers al beter 
zijn", zegt arbeidshouding-onderzoe
ker dr. Nico Delleman van TNO Techni
sehe Menskunde in Soesterberg. 

Bij computeraars zijn het niet de 
steeds typende of muisklikkende vin
gers die problemen veroorzaken. Een 
langdurig volgehouden geconcentreer
de werkhouding, met licht aangespan· 
nen spieren in nek, schouders en ar
men, zijn bij sommigenaanleidingvoor 
pijn en krachtverlies. Stress, werkdruk 
en een onregelbaar werkstramien ver
hogen de risico's. Bij steeds meer men
sen leidt het tot ziekteverzuim. Her
baalde bewegingen zijn daar niet eens 
voor nodig. Dellemans collega's van 
TNo-Arbeid in Hoofddorp dr. Birgitte 
Blatter en dr.ir. Paulien Bongers on
dergraven de term RSI verder. Het gaat 
niet om een aandoening en niet om een 
injury in de veelgebruikte zin van een 
meestal zicbtbare verwonding die het 
gevolg is van andermans daad. Het is 
een blessure die la.ngzaam ontstaat en 

FIGUUR 2.6 Wat betekent RSI (niet)? 

meestal onzicbtbaar is. Iedereen legt 
zicb erbij neer dat de term RSI in Neder
land voorgoed is ingeburgerd en veelal 
met muizen en muisarmen wordt geas
socieerd. Ook dat laatste idee klopt 
niet. 

LEIENCONSTaUCT 
In bet spraakgebruik is RSI inmid

dels een ziekte. Maar in de officiele 
ziektecatalogi (zoals de International 
Classification of Diseases, 1co) komt 
RSI niet voor. Rs1 is een paraplu waar 
veel al lang bekende aandoeningen on
der vallen. Het Amerikaanse Depart
ment of Health and Human Services 
concludeerde in een bibliografie uit 
1995 dat al 165 ICD-codes zijn gebruikt 
in verband met RSI. Maar er zijn ook 
een aantal aspecifieke pijn- en spier
zwakteklachten waar de medici aan
vankelijk geen oog voor badden. RSI is 
een lekenconstruct dat tegen enige 
weerstand in de geneeskunde in is ge
duwd. De term was nodig om een pro
bleem in de arbeidsomstandigheden 
duidelijk te maken. Een hulpmiddel 
voor Nederlandse artsen waardiagnos
tiek en behandeling van alle RSI-aan
doeningen in staan beschreven is de 
Ricbtlijn voor de Vaststelling van Ar
beidsgebonden Aandoeningen van het 
Bewegingsapparaat van Nederlands 
Centrum voor Beroepsziekten in bet 
AMC in Amsterdam. 

componentiele analyse die in de jaren zestig van de vorige eeuw een tijdlang erg po

pulair was, werd de betekenis van stoel uiteengelegd in tien elementen. We zetten 
deze kenmerken in een matrix. 
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stoel + + + + + + + + + 

FIGUUR 2.7 Stoel uit elkaar gehaald 

Noodzakelijk en voldoende Het aantal kolommen is precies IO. De kolommen in 

Figuur 2.7 zijn genummerd om deze matrix te onderscheiden van die in Figuur 2.3 

op bladzijde 34. Het is namelijk essentieel voor de klassieke theorie <lat er een vast 
aantal eigenschappen wordt toegekend als betekenis van een woord. Het is nu nodig 
om een andere notatie in te voeren want anders is minder goed uit te leggen waar het 
om gaat. We noteren 

STOEL(x) = DING(x) & FYSISCH(x) & NIET-LEVEND (x) & 

ARTEFACT(x) & DRAAGBAAR(x) & MET-POTEN(x) 

& MET-EEN-RUG(x) & MET-EEN-ZITTING(x) 

& VOOR-EEN-PERSOON(x) 

De dubbele pijl is een samenvoeging van => en ¢=. Men moet wat bier staat twee keer 

lezen, een keer met de pijl naar rechts en een keer met de pijl naar links. Met de pijl 
naar rechts gaat het om informatie die we al hebben leren kennen: STOEL(x) => 
DING(x) zegt precies hetzelfde als STOEL C DING, namelijk dat als iets de stoeleigen

schap heeft, het ook een ding is. De rechts-naar-linksinformatie STOEL(x) ¢= DING(x) 

drukt uit <lat alles wat een ding is, ook een stoel is. Oat klopt natuurlijk niet. Voegen 
we een tweede kenmerk toe, dan krijgt men bijvoorbeeld STOEL(x) ¢= DING(x) & 
MET-EEN-ZITTING(x). Daarmee zou iets wat een ding is en een zitting heeft, een stoel 
zijn. Ook <lat is te ruim; er moet nog een en-beperking bij, en nog een, etc. Zo komen 

we bij tien kenmerken en op <lat moment is de verzameling van dingen X die voldoen 
aan wat rechts van de dubbele pijl staat identiek met de dingen X die stoel zijn. En 
<lat is precies wat de klassieke theorie wil: een definitie in termen van noodzakelijke 
voorwaarden (de =>-richting) en voldoende voorwaarden (de ¢=-richting). Om stoel te 
kunnen heten, is voor een voorwerp het bezit van minstens tien eigenschappen nood
zakelijk. En als de tien kenmerken aanwezig zijn, zijn die voldoende om een voor
werp stoel te noemen. 

Voor de goede orde, de tien elementen hadden er ook elfkunnen zijn, of twin

tig, dus in die zin is de analyse van stoel slechts een voorbeeld, maar het onderliggende 
idee was wel dat er een getal n moet zijn, zoals er ook door de fabrikant een getal 
wordt vermeld op de puzzeldoos. 
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Chemie in de taalkunde Bij sommigen is die gedachte aan een vast getal bijna niet 

te onderdrukken, vooral niet als ze denken dat betekeniselementen universeel zijn. 

Daarmee wordt clan tegelijkertijd een grote rol toegekend aan de Platonische Fabri

kant van eeuwige waarden die uit onze westerse cultuur bijna niet weg te denken is. 

Beroemde, maar toch ook berucht geworden analyses uit die koker zijn die waarin 

een werkwoord als doden werd uiteengelegd als VEROORZAKEN +WORDEN + NIET

MEER + LEVEND. Men begon de chemie te ruiken. Kenmerken van woorden werden 

atomen en hieruit vormden zich betekenismoleculen. Wat zou het mooi zijn een ein

dige hoeveelheid betekeniselementen te hebben, ja zelfs een periodiek systeem, waar

mee je alle mogelijke betekeniscombinaties kunt voortbrengen. En niet alleen dat, je 

kon er ook mooi betekenisverbanden mee uitdrukken. Dit speelde mee in de com

plexe analyse van doden, want het logische verband met sterven volgt automatisch, als 

sterven ontleed wordt als WORDEN+ NI ET-MEER+ LEVEND. Helemaal wereldvreemd is 

de klassieke theorie niet, want dit verband is op zijn minst plausibel te noemen: 

iemand die gedood wordt, sterft; andersom is dat niet het geval. 

Tegenwoordig hoort men weinig meer van deze chemische taalkunde, omdat 

in dezelfde tijd dat deze analyse werd voorgesteld, taalpsychologen ernstige en ook 

overtuigende bezwaren begonnen in te brengen tegen de componentiele analyse. De 

kern van die bezwaren is dat een legpuzzel geen inzicht kan geven in hoe een proces 
van betekenistoekenning verloopt. Een legpuzzel is simpelweg te statisch. Niemand 

durft nu nog aan te komen met de dubbele pijl. Het Rsr-stukje in Figuur 2.6 laat ook 

fraai zien hoe weerbarstig taal in dit opzicht is. Medici zijn bezig om de juiste criteria 

in de matrix van het woord RSI te krijgen, maar de omgangstaal trekt zich daar (op dit 

ogenblik althans) weinig van aan. Moet het kenmerk 'door gebruik van de muis ont
staan', dat voor de meeste taalgebruikers het hoofdkenmerk is, in het lijstje van vol

doende en noodzakelijke voorwaarden worden opgenomen, terwijl het blijkbaar geen 

van beide is? De klassieke theorie spreekt zich er niet over uit. In feite is zij nooit 

voorbij het niveau van de eenvoudige voorbeelden uit de sfeer van concrete voorwer

pen gekomen. In de praktijk blijkt ook dat verreweg de meeste woorden niet tot het 

domein van de theorie zijn doorgedrongen. 

Afhankelijkheid Een probleem van de matrix in Figuur 2.7 is dat een dee! van de 

informatie voorspelbaar is. Er bestaan afhankelijkheden tussen de kolommen. Als 
iets FYSISCH is (zo men wil coNCREET), dan is het een DING. De DING-kolom is dus 

niet nodig, omdat we kunnen steunen op de aanwezigheid in ons kennisbestand van 
de relatie FYSISCH C DING. Maar als iets een ARTEFACT is, dat wil zeggen door men

senhanden gemaakt, clan is het ook FYSISCH en daarmee verdwijnt de kolom FYSISCH 

uit beeld. Een meubel is gemaakt; exit de kolom ARTEFACT. Om het probleem echt 
goed te verduidelijken, bekijken we de betekenis van het woord hengst in de zin van 

'mannelijk paard' door de bril van de klassieke theorie in Figuur 2.8. 
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hengst + + + + + + + 

FIGUUR 2.8 Hengsthelemaalontleed 

Het merendeel der plussen is af te leiden uit de plus van kolom 4 Paard. Dat blijkt als 

we beide betekenissen geven, zoals zichtbaar gemaakt in Figuur 2.9. Bij hengst wor

den een aantal plussen weggehaald en ergens anders ondergebracht. Er blijven er 

slechts twee over en het zijn die twee die toegang verschaffen tot de andere. 

2 3 4 5 6 7 

paard + + + + + + 

hengst + + 

FIGUUR 2.9 Hengst niet helemaal ontleed 

Door deze herorganisatie van informatie is ook een oplossing mogelijk voor het pro
bleem dat aan de orde is. Het probleem komt voort uit een artefact, omdat ons is 
geleerd dat de definitie van een woord op slechts een plaats is te vinden, namelijk in 

een woordenboek. Het idee dat een definitie zich uitstrekt over verschillende plaatsen 
in een kennisbestand wordt op die manier geblokkeerd. Het heeft dan ook in onze 
geschiedenis lang geduurd voordat het idee van een netwerk zich natuurlijkerwijze 

aandiende, namelijk via de computer. In de computer kunnen plaatsen in het geheu
gen met elkaar verbonden worden door instructies. Die hebben de ~-vorm: als je in 
de positie v66r de pijl de HENGST-informatie aantreft, ga dan vervolgens naar de posi
tie achter de pijl en vind de daar aanwezige PAARD-informatie. Op die manier worden 
informatieketens gemaakt als onderdeel van een netwerk van informatie. Het ont

staan van zo'n keten is al zichtbaar in Figuur 2.9: bij hengst zijn vijf kolommen niet 
nodig. Voldoende is de koppeling naar PAARD en het onderscheidende kenmerk MAN

NELIJK. In §rr.7 komen we hierop terug. 
Het model in Figuur r.5 op bladzijde 17 gaat uit van een netwerk als opslag

plaats. Een dergelijk netwerk is niet te rijmen met de eis van een woorddefinitie als 
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bet geheel van voldoende en noodzakelijke voorwaarden. De verzwakking van de dub
bele pijl naar ~ houdt in dat we de overervingseigenschappen van inclusie kunnen 

benutten, zonder geblokkeerd te zijn door de voldoende voorwaarden. Toch kunnen 

we die natuurlijk niet zo maar laten vallen. Men wil tenslotte stoelen van banken 
kunnen onderscheiden en dit verschil ook in taal uitdrukken. 

Hoe lossen we dat probleem op? Een antwoord kwam uit kringen van taal
psychologen, iets algemener gezegd, cognitief psychologen mede op basis van ont

wikkelingen in de culturele antropologie: vervang de plus (in feite 100%) in een 

matrix door een schaal van o tot 100 en geef een percentuele waarde. Met andere 

woorden, als verreweg de meeste stoelen poten hebben of als een stoel op een bank 
lijkt, mag een kenmerk met een voldoende hoog percentage toch als onderscheidend 

worden gebruikt; in de praktijk wordt een eventueel misverstand snel genoeg opge
ruimd. 

II.6 BETEKENIS ALS BEELDVORMING 

In bet begin van de jaren zeventig van de vorige eeuw werd door psychologen experi

menteel vastgesteld dat voor taalgebruikers niet alle vogels in gelijke mate vogels zijn. 
Een roodborstje blijkt meer een vogel te zijn dan een pingu1n of een kip. Zulke oor
delen werden uitvoerig en op grote schaal getest en daaruit bleek dater een duidelij

ke rangorde is tussen categorieen. Zo is een appel veel meer een vrucht dan een vijg 
of een olijf; voetbal is meer een sport dan gewichtheffen; wortelen zijn meer groente 
dan peterselie. Enzovoorts. 

De ontdekking was vrij schokkend, omdat in de verzamelingenleer de ijze
ren wet geldt dat elk lid van een verzameling evenveel lid is als enig ander lid. De 
experimenten vormden derhalve een bedreiging, niet alleen voor de klassieke theorie 
die op verzamelingen gebaseerd is, maar ook voor alle mogelijke afzwakkingen ervan 
die zich toch zouden blijven baseren op verzamelingen. De theorie die op basis van 
bet experiment werd ontwikkeld als alternatief voor de klassieke theorie, staat bekend 
als de prototypetheorie. Bij een percentuele voorkeur voor een lid van een categorie 
als bet meest kenmerkend voor de categorie leek de term prototype erg geschikt. 

De gebroeders Smith We zagen bij bet vliegenmeppervoorbeeld dat bet woord 
vliegenmepper bet van de andere woorden won door de meeste plussen te scoren in de 
matrix. Dit idee krijgt ook volop de aandacht in de prototypetheorie. lets lijkt geschik
ter te zijn als prototype als bet de meeste eigenschappen van de categorie heeft. Oat 
illustreert bet bekende plaatje van de gebroeders Smith in Figuur 2.10 op de volgende 
bladzijde dat in Angelsaksische landen voorkomt op de bussen van een bepaald merk 
drop. 

De middelste persoon is duidelijk degene die de meest voorkomende ken

merken van iedereen heeft: de meesten dragen een bril, de meesten hebben lange 

oren, de meesten hebben een witte baard en een snor, etc. De middelste heeft ze alle-
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FIGUUR 2.10 De gebroeders Smith 

maal en is daardoor het prototype. Volgens sommigen onderscheidt de prominentie 
die ontstaat door het hebben van de meest voorkomende kenmerkende eigenschap

pen de roodborst van de pinguin die niet kan vliegen en van de kip die niet goed kan 
vliegen. En zij onderscheidt de personenauto van de driewielers en de vrachtauto's. 
Zij onderscheidt ook de vliegenmepper van de krant, het boek en het vaatdoekje. 

Inderdaad, het prototype van de categorie VOGEL zingt, kwinkeleert, is niet te 
groot, is gedomesticeerd, etc. Aan die criteria voldoet in Engeland de robin, het 

Engelse roodborstje. In Nederland is het niet echt duidelijk. Soms wordt de mus ge
noemd, maar die wordt op dit ogenblik verdreven; men ziet er steeds minder, dus de 
kans voor de mus op de status van prototype lijkt minder te worden. Deze sombere 
overdenking schetst nu precies een kenmerk van prototypen: ze zijn niet echt stabiel. 

Hun keuze hangt afvan de situatie. Iemands prototype van een vogel in Nederland 

kan meeveranderen met een regelmatig verblijf in Frankrijk waar een andere vogel 
prominenter aanwezig is. Daarmee komt de prototypetheorie ook tegemoet aan het 
postmoderne gevoel dat wat lastiger is te verbinden met de klassieke theorie, name
lijk dat iedereen zijn eigen prototype mag hebben. En daarmee heeft iedereen in 
principe zijn eigen betekenis. Is er iets mooiers clan dat? 

Doodsklap De doodsklap voor de prototypetheorie kwam toen in een psychologisch 

experiment werd vastgesteld <lat proefpersonen, op dezelfde grond als waarop zij 
beslisten dat een appel meer een vrucht was clan een olijf, beslisten dat 2 meer een 
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even getal was dan 38+ Dat was net zo schokkend als de ontdekking van het prototy

pische roodborstje <lat was voor de klassieke theorie. Welke woorden zijn preciezer en 

helderder gedefinieerd dan de woorden even en oneven? In elk geval niet appel en 

roodborstje. Hiermee kwam de vinger op een zwakke plek in de conclusie die door 

prototypisten was getrokken over de klassieke theorie. Het oordeel van de proefperso

nen had weinig te maken met de definitie zelf, maar meer met ons vermogen om 

dingen te herkennen als behorend tot een categorie. Wij identificeren 2 als behorend 

tot de even getallen en <lat gaat makkelijker dan de identificatie van 384. Identificeren 

heeft weinig te maken met de definitie van even en oneven, zo menen zij. 

Vanzelfsprekend werd geprobeerd om de klassieke theorie en de prototype

theorie met elkaar te verzoenen, want de identificatie van een object als lid van een 

categorie zegt iets over de eigenschappen van het object. Het is ook niet te ontkennen 

dat het woord auto door meer mensen wordt geassocieerd met vier wielen dan met 

drie wielen. Met andere woorden, voor bijna iedereen heeft een auto de eigenschap 

vrERWIELIGHEID, dus geen wonder <lat binnen de categorie AUTO de vierwielige 

!eden prominenter zijn, zoals zakenlieden <lat binnen de categorie BOBO zijn, en 

Chippendales <lat voor sommige vrouwen zijn binnen de categorie MAN. Als die pro

minentie een rol speelt in de betekenis, moet zij worden meegenomen. 

In het model van Figuur r.s op bladzijde 17 werd het onderscheid benadrukt 

tussen de kennis in W + E en die in L + C. Het verschil correspondeert met een ver

schil tussen door de samenleving geaccepteerde en min of meer gestandaardiseerde 

kennis en individuele kennis. De ervaringen van een individu met de werkelijkheid 

wordt bij voortduring getoetst aan die van anderen en men zou W + E dus kunnen 

zien als de plek waar intersubjectiviteit vorm krijgt in algemeen aanvaarde kennis. 

Men vindt geen prototypen in woordenboeken, althans niet in de vorm waarin ze 

opduiken in het normale taalgebruik. 

Individuele kennis Er valt veel voor te zeggen om prototypering te zien als onder

deel uitmakend van de vorming van kennis op basis van eigen directe waarneming. 

N aast de via W + E verworven kenmerken spelen individuele ervaringen hoe dan ook 

een rol bij de vorming van een prototype. Een kind <lat nog niet kan lezen en al we! 

heeft leren spreken, wordt voortdurend blootgesteld aan boekjes met plaatjes waarop 

vrijwel alle voor kinderen belangrijk geachte mensen, dieren en dingen getekend 

staan. Elk getekend vogeltje is in zekere zin een prototype of komt er dicht bij. Een 

kind ziet een koe en vormt zich een beeld daarvan <lat de fundering legt voor de bete

kenis van het woord koe <lat het heeft leren te gebruiken. We werden opgevoed met 

Eric de Noorman als prototype van de Nordische held, met Professor Lupardi als pro

totype van de gevaarlijke geleerde, met later Dr Strangelove als concurrent in andere 

gebruikscontexten. Dit soort beeldinformatie is wezenlijk verbonden met prototypering. 

Beeldvorming verklaart waarom de prototypische vogel voor de ene persoon 

een roodborstje is en voor de andere een mus en waarom zelfs voor een persoon het 

prototype van een macho in Nederland kan verschillen van een macho in Spanje. 
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Sommige mensen zijn visueel en bij de vorming van prototypen zullen bij hen vooral 

beelden meedoen; anderen zijn meer auditief en bij het gebruik van sommige woor

den zullen individuele ervaringen met zaken waarnaar die woorden verwijzen, deel 

uitmaken van de betekenis, zodat voor velen de nachtegaal prototypisch is voor de 
zangvogel. 

Bij de nu volgende bespreking van een model waarin elementen van de klas
sieke theorie worden gecombineerd met elementen uit de prototypetheorie, wordt 

rekening gehouden met deze individuele component van betekenissen. We sluiten 

daarbij aan op de constatering in het eerste hoofdstuk <lat woordenboekmakers de 

betekenis van een woord geven in termen van andere woorden, omdat ze er stilzwij

gend van uitgaan <lat de in de omschrijving gebruikte woorden wel bekend zijn, <lat 

wil zeggen goed kunnen worden toegepast op de werkelijkheid waarover gepraat 

wordt. Tot <lat 'goed bekend zijn met' behoren de ervaringen met de werkelijkheid 
die we door waarneming hebben opgedaan. Zij liggen opgeslagen in ons geheugen. 
Het feit <lat prototypen concreet zijn of te maken zijn, wijst op een ervaringsgrond

slag. Die betrekken we in de theorie die in de volgende paragraaf wordt bes pro ken. 

II.7 BETEKENIS ALS WEGWIJZER 

De klassieke theorie is niet echt onredelijk te noemen. Alleen, zij wil te veel: noodza

kelijke en voldoende voorwaarden. Daarom is voorgesteld om de pijl naar links te 

laten vervallen, zodat alleen de noodzakelijke voorwaarden overblijven, zonder <lat 

men gebonden is aan een precies vastgesteld aantal. Steun daarvoor vindt men in de 
constatering <lat het voor de meeste woorden niet goed mogelijk is om zelfs maar een 
begin te maken met de noodzakelijke en voldoende voorwaarden. 

In het model <lat we nu gaan bespreken, verbinden we een afgezwakte versie 
van de klassieke theorie met de prototypetheorie. We handhaven de noodzakelijke 
voorwaarden, onder loslating van de voldoende voorwaarden. Voor stoel houdt <lit in 

<lat de dubbele pijl vervangen wordt door=. te lezen als: Als ... dan .... Dat we nood
zakelijke voorwaarden willen beschermen, hangt samen met het belang van inclusie 
als garantie voor overerving van informatie. 

Het K-model Een model waarin noodzakelijke voorwaarden een natuurlijke plaats 
krijgen, is een model <lat een onderscheid maakt tussen twee componenten: (a) de 
Naamgevingscomponent L; en (b) de Begripscomponent C, zoals in Figuur 2.1r. We 
zullen <lit model verder aanduiden als het K-model als aanduiding voor het gedeelte K 
in bet kennismodel van Figuur I.5 op bladzijde 17. 

In de naamgevingscomponent L wordt de naam hengst toegekend aan het 
begrip HENGST: de naam is te zien als een aanwijzer. De dubbele pijl ~in L verbindt 
woord en begrip. De =-richting ervan houdt in <lat wie het (tref-)woord hengst kent, 

verbonden is met kennis in het complexe begrip HENGST. De =-richting garandeert 
<lat kennis van het begrip HENGST leidt tot gebruik van het woord hengst. We brengen 
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hengst 

1 

¢:> HENGST (x) = CONCREET (x) 

= LEVEND (x) 

=DIER (x) 

= PAARD (x) 

= MANNELifK (x) 

= ... 
c 

FIG uuR 2.n Het begin van een netwerk 

dan iets onder woorden. Er is in L overigens nog veel meer talige informatie met 

betrekking tot bet woord hengst, want L is ook bet mentale lexicon (we weten dus van 

hengst dat bet een de-woord is, dat bet een meervoud heeft, dat bet rijmt op opbrengst, 
etc). We beperken ons bier tot wat we nodig hebben voor de bespreking van bet model. 

Een naam als hengst is onder normale omstandigheden door de dubbele pijl 

verbonden met bet complexe begrip HENGST, dat in C verder via de =-pijl verbonden 

wordt met kenmerken die liggen opgeslagen in bet netwerk. Dit netwerk ontleent 

zijn interne samenhang aan de inclusierelatie. 
Als de =-pijl in L niet functioneert, weten we wel de naam, maar hebben we 

geen toegang tot bet netwerk. Dit kan gebeuren als we een woord tegenkomen dat we 

niet kennen. Zo zullen de meeste lezers bet woord brootsen niet kennen; bet bij hen 

lege begrip BROOTSEN geeft geen informatie na de =-pijl in C (bet is een term uit de 

metaalbewerking). Zo kan iemand bij bet woord fricasse bet spoor bijster raken, den

kend dat bet woord iets met vlees in saus te maken heeft. Een behulpzame musicus 
legt dan uit dat bet woord, zonder een tweede e erbij, betrekking heeft op een zestiende

eeuws meerstemmig gezang met verschillende tekst in alle partijen. Zo kan iemand 

die in Preludium bet woord copulatio leest zonder nadere uitleg erbij, zich ge

dwongen zien de in bet kennisbestand we! aanwezige informatie copulatio = coPu

LATIO in L terzijde schuiven, aannemend dat de musicale context een muziekterm 

afdwingt. In L ontwikkelt zich dan een verbinding copulatio = IETS-MET-MUZIEK. 

Wederom legt de musicus dan behulpzaam uit dat bet gaat om parallelle kwarten en 

kwinten. Hierdoor ontstaat er een dubbele pijl copulatio = COPULATI0 2 in L waarmee 

via de =-pijl in C toegang wordt verschaft aan kenmerken die betrekking hebben op 
de genoemde muzikale informatie. Daarmee wordt tegelijkertijd bet woord copulatio 
dubbelzinnig. 

Betekenis kan ook wegzakken, bijvoorbeeld bij een buitenlander die Neder

lands heeft geleerd maar dit al lange tijd niet meer spreekt. De woordvorm hengst is 
er nog, maar de betekenis is niet meer bereikbaar. Ook bier is er geen informatie vol

gend op de =-pijl na HENGST in bet C-gedeelte van Figuur 2.rr. Wie bet taalgebruik 

van demente bejaarden uit eigen waarneming kent, weet dat velen van hen Jang 

nadat de dementie is ingezet nog normaal Nederlands blijven praten. Hun syntaxis 
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stelt hun in staat om welgevormde zinnen te produceren, terwijl het verband met de 

werkelijkheid in het ongerede is geraakt. In termen van het K-model betekent dit dat 

het =-verband in L wordt aangetast: dementen kunnen niet meer bij het begrip 

komen dat bij de woordvorm past. 
De andere kant op kunnen er ook problemen zijn. Je wilt iets hebben waar

mee je kunt meten, een soort centimeter maar met de eigenschap dat je het te meten 
voorwerp inklemt met een verschuifbaar dee! van die centimeter. Kortom, je weet 

precies wat je wilt hebben, want je hebt wel eens zo'n ding gezien, maar je weet er 
niet de Nederlandse naam van. In dat geval ontbreekt de .;=-pijl. In dit soort gevallen 

wordt er zelfs een overkoepelend samenvattend begrip bedacht, in dit geval scHUIF

C,ENTIMETER. Een beeldwoordenboek levert de in vakkringen gebruikte naam: schuif

maat, zodat het begrip SCHUlFCENTIMETER gecorrigeerd wordt tot SCHUlFMAAT. 

Hiermee ontstaat een dubbele pijl in L. 

Het C-deel We bekijken nu nader de inrichting van C, waarin we uitsluitend = aan
treffen als onderdeel van onze talige kennis. Met de =-informatie in C wordt 
HENGST verbonden met de begrippen CONCREET, LEVEND, DIER, PAARD, MANLIJK 
etc., die zelf ook weer met woordvormen zijn verbonden in hun L-component en 

daarmee ook weer met andere begrippen. Hieraan wordt nog niet voldaan in Figuur 
2.u, maar bij de verdere uitwerking van het model in Figuur 2.12 is net als in de 

matrix van Figuur 2.9 overbodige informatie uit de C-box verdwenen, zodat slechts 

MANLIJK en PAARD overblijven als begrippen die we talig nodig hebben voor een 
directe karakterisering van het woord hengst. 

Figuur 2.12 geeft slechts een zeer klein deel van ons enorme kennisbestand, 
maar het is voldoende om te laten zie hoe men zich dit het beste schematisch kan 
voorstellen. Schematisch, zoals een schakelschema van een ingewikkelde elektrici

teitskast. 
Ten opzichte van Figuur 2.u is de informatie over hengst in Figuur 2.12 ver

spreid over een aantal andere boxen, die op hun beurt weer op dezelfde wijze verbon
den zijn met andere informatie. Alie 'draden' in het schema, dat wil zeggen de pijl
verbindingen tussen de boxen, berusten op inclusie en op die manier wordt overerving 

gegarandeerd. Dit dee! van de figuur is in het voorafgaande al voldoende behandeld 

om een idee te krijgen van de organisatie van het mentale lexicon. Het is de talige 
kant van begrippen. 

Het schema geeft echter meer clan alleen maar begripsinformatie die bereik
baar is via de dubbele pijlen in L, al is dit 'meer' ontoereikend weergegeven. Oat kan 
ook niet in het bestek van <lit boek, omdat een samenvattende beschrijving van de 
werking van het menselijk brein op zijn minst een ander boek waard is. Bovendien is 
er nog zeer weinig van bekend, zodat we alleen maar op hoofdlijnen een karakterise
ring kunnen geven van de meest plausibele richting waarin we moeten denken. 

We zullen er een paar dingen van zeggen, namelijk die welke nodig zijn om 
prototypering en 'kleuring' van betekenis iets preciezer in beeld te krijgen. De proto-
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paard ~ PAARD (x) = ZOOGDIER 

= VIERVOETER --+---..., 

=> EENHOEVIG 

hengst ~ HENGST = PAARD 

= MANNELJ)K 

= ... 

L 

SS! 

L c 

viervoeter ~ VIERVOETER = DIER 

= 4 VOETIG ---r-..-,...--, 

==> ..• 

SS! 

L 

zoogdier ~ ZOOGDIER (x) =DIER 

= ZOOGT )ONGEN -+----------r---~ 

==> ••• 

SS! 

L c 

eenhoevige ~ EENHOEVIGE = ZOOGDIER 

= ZOOGT )ONGEN 

= ... 

SS! 

L c 

FIGUUR 2.12 Woorden als wegwijzers in een netwerk van kennis 
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typetheorie ontwikkelde zich aanvankelijk tot een alternatieve betekenistheorie, maar 

door het probleem met de even getallen is zij als alternatief niet echt meer aanvaard

baar. In het model dat in deze paragraaf besproken wordt, krijgen prototypes een 
plaats in het schema van Figuur 2.12, maar als informatie die in essentie zintuiglijk 
is of daarmee nauw is verbonden. Prototypische informatie is hier verbeeld door in 
de C-boxen een afbeelding te geven van een neurale structuur. Hoe de verbinding 
tussen deze neurale structuur en de pijl-informatie in de boxen tot stand komt, is op 
dit ogenblik voor iedereen onbekend. 

We moeten iets preciezer zijn over de twee soorten informatie die het net
werk bevat, want daar kunnen we wel iets over zeggen. Tot dusver hebben we begrip
pen benaderd vanuit de taal. Taal maakt net als rekenen wezenlijk gebruik van sym
bolen. Symbolen zijn handige middelen om te rekenen. Zo wordt het abstracte getal 
9 gesymboliseerd door het cijfer 9. Op soortgelijke wijze symboliseren in de wiskun
dig-logische taal van de computer de nullen en enen bepaalde informatiewaarden. Als 
... dan ... -uitspraken in een softwareprogramma dienen om de computer van het ene 
symbool naar het andere te brengen. Het zijn symbolen die met betekenis zijn ver
bonden. Een taalvorm als roodborst geeft een naam aan het corresponderende begrip 
ROOD BORST. Dit is door de =>-pijl symbolisch verbonden met andere begrippen. In 
Figuur 2.12 zien deze verbindingen eruit als bedradingen van een elekticiteitsschema. 
Deze verbindingen dragen er zorg voor dat we via taal begrippen kunnen bereiken. 

Begrippen hebben ook een andere kant. Immers, wij nemen de werkelijk

heid waar en deze waargenomen werkelijkheid wordt door het brein verwerkt. 
Neurobiologische modellen van waarneming, categorisering en langetermijngeheu

gen gaan er in het algemeen van uit dat deze functies bijdragen tot het vormen van 
begrippen. De aard van de informatie in die modellen is, zoals het taalgebruik tegen
woordig wil, subsymbolisch. Om het subsymbolische deel van een begrip uit te beel
den is in elk van de boxen van Figuur 2.12 een vierhoek getekend met de letters SSI, 
die staan voor subsymbolische informatie. De term geeft aan dat de verworven infor
matie 'op weg is naar' symbolische informatie, althans ermee verbonden is, op een 
wijze die zoals gezegd nog Jang niet duidelijk is. 

Waarneming en het leren door waarnemingen worden georganiseerd in ons 
neurale netwerk. Zo'n netwerk telt onnoemelijk veel zenuwcellen (neuronen) die met 
elkaar zijn verbonden. Sterk verbonden neuronen vormen met honderden of duizen
den groepen, ook we! knopen genoemd. Informatie over de ervaren werkelijkheid 
wordt verwerkt via dergelijke verbindingen en opgeslagen in het netwerk. De aard 
van de verbindingen zelf lijkt wezenlijk anders dan de aard van de verbinding tussen 
begrippen HENGST en PAARD voorzover die in taal tot uitdrukking worden gebracht. 
Als er tussen twee knopen in een netwerk een verbinding tot stand is gebracht als 
gevolg van een waarneming en deze waarneming wordt herhaald, dan is niet gega
randeerd dat de verbindingen tussen de twee groepen op precies dezelfde wijze gesti
muleerd is. Als ... dan ... -instructies zijn in principe herhaalbaar, impulsen tussen 
knopen in een neuraal netwerk niet. Het leerproces in onze omgang met de ervaren 
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werkelijkheid zit dus essentieel anders in elkaar dan het leerproces op basis van taal 
en denken. 

Een verband tussen beide kennisvormen moet worden aangenomen om de 
simpele reden <lat taal en waarneming direct aan elkaar gekoppeld zijn. Als we au 

roepen, omdat we onze vingers verbranden aan een te hete pan, koppelen we direct 
informatie van onze zintuigen door naar taal. Als we een kind waarschuwen Nee, niet 
doen, dat is heet brengen we waarneming en taal in een direct verband. 

De twee wijzen van informatieverwerving lijken elkaar aan te vullen, als we 
aannemen <lat een mens zowel een symbolisch als een subsymbolisch <lier is. In onze 

behandeling van telbaarheid wezen we op het belang van natuurlijke getallen die 

onderscheidbare eenheden vooronderstellen. Het onderscheidbaar maken van objec

ten gebeurt tegen een achtergrond van niet-telbaarheid. Onze waarneming filtert en 

<lit filterproces vindt plaats in ons brein op basis van andere opslagmechanismen dan 
onze kennis van woorden. Biologisch is het discreet maken van dingen, <lat wil zeg
gen bet kunnen waarnemen van een onderscheidbare eenheid en het categoriseren, 

een noodzaak. Je moet een tijger kunnen herkennen als een <lier <lat levensbedrei
gend is. Maar ook aan de talige kant werkt <lit mechanisme. Naamwoorden hebben 
vaak de prettige eigenschap <lat ze het domein van interpretatie op duidelijke wijze in 
tweeen splitsen. Het voordeel van verzamelingen als basis voor ons symbolische per
spectief op de werkelijkheid kan van levensbelang zijn: binnen de verzameling pad
destoelen worden de giftige onderscheiden van de niet-giftige. Taal en waarneming 

spelen hier samen een rol bij het maken van <lit onderscheid en derhalve bij het vast
stellen van de noodzakelijke voorwaarden voor het lidmaatschap van de verzameling 
giftige paddestoelen. 

Prototypering vindt een plausibele plaats in <lit geheel. Zij is primair geba
seerd op waarneming en maakt het mogelijk <lat een bepaalde bestaande verbinding 
in ons neurale netwerk met betrekking tot regelmatig waargenomen objecten wordt 
geactiveerd door een begrip waaraan een naam is gegeven 'aan de taalkant'. Dit ver
klaart ook waarom prototypen redelijk vaak kunnen veranderen, afhankelijk van plaats 
en context. 

Synthese We hebben hiermee een synthese tot stand gebracht waarin plaats is voor 

de ontleding van betekenis in zinvol geachte kenmerken die betrekking hebben op 
criteria die we hanteren om een woord met andere woorden in verband te brengen. 

Maar de kenmerken worden gecompleteerd door de ordening en organisatie van onze 
ervaringen met de werkelijkheid. Langs die weg herkennen we snel een vliegenmep
per en dan is het ook niet nodig om een uitputtende lijst te maken van alle kenmer
ken die als noodzakelijke en voldoende voorwaarden moeten worden onderscheiden 
om het woord vliegenmepper te kunnen gebruiken. In het volgende hoofdstuk gaan we 
iets nader in op de talige, de berekenbare kant van de betekenis. In het laatste hoofd
stuk zullen we de beeldvorming als belangrijk aspect van betekenis nader be
schouwen. 
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III 

Betekenisverband 
en betekenisvorming 

III.I INLEIDING 

In <lit hoofdstuk gaat het om twee zaken die verder onderzocht zullen worden langs 
de lijnen van Figuur 2.12. De eerste vraag die aan de orde komt is: als begrippen als 
PAARD en zooGDIER in zo'n kennissysteem voorkomen samen met begrippen als 
ROODBORST, ZANGVOGEL en AUTO, hoe verhouden die begrippen zich dan tot elkaar en 
wat is daarvan zichtbaar in ons taalgebruik? Deze vraag komt aan de orde in§ m.2: 

we zullen hier een techniek uit de formele semantiek gebruiken om een elementair 
verband in kaart te brengen. De procedure is: neem twee woorden uit een mentaal 
lexicon en vraag je afhoe die twee woorden zich tot elkaar verhouden. 

De tweede vraag, die in §m.3 aan de orde wordt gesteld, volgt uit de beant
woording van de eerste. Gegeven een georganiseerd kennisbestand, hoe werkt <lat 
systeem als we ons mentale lexicon gebruiken om verbanden te leggen in grotere 
eenheden? De tweede vraag is belangrijk omdat daarmee zichtbaar kan worden ge
maakt hoe belangrijk de rol is van ons mentale lexicon bij het vormen van grotere 
eenheden dan woorden. 

III.2 HET VASTSTELLEN VAN BETEKENISVERBAND 

We eindigden het vorige hoofdstuk in het bezit van een enorm groot kennisbestand 

<lat in ons brein ligt opgeslagen: ons geheugen. Het talige deel ervan heet het mentale 
lexicon en in <lit lexicon zitten woordvormen met koppelingen naar de corresponde
rende begrippen en de informatie die daarmee is verbonden. Om alle betekenisver
banden tussen de woorden die we kennen te kunnen vaststellen, moeten we ze ver
gelijken en de overeenkomsten en verschillen in kaart brengen. Oat doen we hier 
natuurlijk niet, maar het is wel mogelijk om de juiste strategie vast te stellen voor die 
gevallen die we in kaart willen brengen. 

Die strategie is eenvoudig. We nemen twee woorden en bekijken het beteke
nisverband tussen die woorden. Hierbij beperken we ons voorlopig tot telbare naam
woorden, zodat het verband tussen twee woorden tot uitdrukking kan komen als een 
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verband tussen twee verzamelingen. De overdracht naar niet-telbare naamwoorden is 

niet moeilijk. Alles wat niet-telbaar is - concreet of abstract - kan getekend warden 

als een cirkel. Door <lat te doen weet men, zonder een beroep te doen op telbaarheid, 

<lat twee cirkels elkaar deels overlappen, geheel overdekken of niet met elkaar in ver

band staan. We kijken tenslotte naar zons- en maansverduisteringen. Zo kunnen we 
de eigenschappen VRIENDELIJKHEID en AARDIGHEID beide tekenen als een cirkel en 

vervolgens de cirkels elkaar gedeeltelijk laten overlappen, menend <lat de woorden 
aardigheid en vriendelijkheid vrijwel hetzelfde uitdrukken terwijl er toch situaties zijn 
waarin men aardig kan zijn zonder vriendelijk te hoeven zijn, of andersom. Men kan 

ook menen <lat beide cirkels elkaar volledig overdekken omdat de woorden vriendelijk
heid en aardigheid hetzelfde betekenen. 

Om de uitleg van betekenisverband in het mentale lexicon te funderen in 

een betrouwbare ondergrond van precies gedefinieerde termen, beperken we ons 

voorlopig tot woorden die rechtstreeks naar verzamelingen van individuen verwijzen. 
Als woorden <lat doen, zoals het woord poes <lat doet, dan volgt daaruit <lat elke relatie 
tussen poes en een ander woord in het Nederlands te onderzoeken is aan de hand van 

een van de verhoudingen in Figuur 3.1. 

f]3 
AB D 

FIGUUR 3.1 Het basismodel voor de verhouding tussen A en B 

We nemen aan <lat een woord als poes verwijst naar de verzameling A in deze figuur. 
We willen het betekenisverband bekijken <lat <lit woord heeft met woorden als lief, 
hond en kat. Om <lit vast te stellen nemen we aan <lat deze woorden bij vergelijking 
telkens de B-verzameling vormen. Om goed te kunnen praten over de aard van het 
verband tussen een A en een B onderscheiden we in Figuur 3.r de volgende zes ver
zamelingen. 

* D 

* A 

* B 

* A-B 

* B-A 

* AB 

= alle dingen die 'er zijn' (meetellen) 
= alle dingen die in A zitten 
= alle dingen die in B zitten 
= alle dingen die we! in A zitten maar niet in B 

= alle dingen die wel in B zitten maar niet in A 
= alle dingen die zowel in A als in B zitten 

Nemen weals A de verzameling van poezen en als B de verzameling van dieren die 
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lief zijn, dan is AB de verzameling van lieve poezen, A-B de verzameling van poezen 

die niet lief zijn en B-A de verzameling van lieve dieren die geen poes zijn. Ver

zamelingen kunnen ook leeg zijn. Als AB leeg is in een bepaald domein, zijn er geen 
lieve poezen. Als A-B leeg is, zijn alle poezen lief; als B-A leeg is, is alles wat lief is 
ook poes. (Om alle misverstand te vermijden: A en Bin dit hoofdstuk hebben niets te 

maken met de A en B in bet vorige hoofdstuk). 
Met deze eenvoudige hulpmiddelen verschaffen we ons een krachtige appa

ratuur: een kind kan de was doen. En dat is bijna letterlijk, want kinderen beheersen 
dit schema al vroeg in hun bestaan. Ze leren dat er betekenisrelaties zijn tussen de 

woorden poes en lief - ze vinden poezen lief-, maar ze ervaren op een gegeven 

moment dat het woo rd lief niet in elk domein van toepassing is op poezen. Ze komen 

een poes tegen die lelijk doet en ze krijgen een haal. De semantische aanpassing is 

onmiddellijk: ze lokaliseren die poes in A-Ben daaruit volgt <lat in hun matrix voor 
de betekenis van het woord poes de pluswaarde in de kolom LIEF verdwijnt. Ze leren 

ook dat een poes iets anders is dan een hond en dat je kat kunt zeggen tegen de poes. 
Dit soort kennis is in kaart te brengen door in Figuur 3.1 de plus- en min

waarden van A-B, AB en B-A te bekijken, waarbij een plus staat voor 'niet-leeg' en een 
min voor 'leeg'. Er zijn clan acht logische mogelijkheden die we terugbrengen tot vijf 
door een lege A of B uit te sluiten. Woorden als elf, fee, eenhoorn verwijzen naar een 
lege verzameling A: er bestaan geen elfen, feeen en eenhoorns. Overlap met een B

verzameling is daarom altijd leeg. Deze woorden komen aan bod in het laatste hoofd

stuk, want we willen over elf en en feeen kunnen praten, maar dan is meer appara

tuur nodig. Daarvan zal een dee! in deze paragraaf worden ontwikkeld. 
Gegeven niet-leegheid van A en B zijn er vijflogische mogelijkheden, zicht

baar gemaakt in Figuur 3.2. 

A-B AB B-A 

I. geen overlap + - + 

2. overlap 
a. inclusie - + + hyponymie 

b. inclusie + + - hyperonymie 

c. dubbele inclusie - + - synonymie 

d. drievoudig niet-leeg + + + -

FIGUUR 3.1 Logische mogelijkheden 

Links staan de termen die van toepassing zijn op verzamelingen, rechts corresponde
rende taalkundige termen. Er is een hoofdindeling zichtbaar: A en B kunnen geen 
overlap hebben en clan is AB leeg. In elk geval waarin AB niet-leeg is, overlappen A 

en B elkaar. Men zegt clan ook wel dat ze elkaar doorsnijden. 
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We lopen de mogelijke verhoudingen tussen A en B na aan de hand van de betekenis

sen van woorden. Overlap is afwezig in paren als paard : buffet, kast : waarheid, kat : 
hond, levende : dode, man : vrouw, etc. Een taalkundige term die de tegenstelling tus

sen de twee laatste van deze paren dekt, is antonymie. De term dekt niet alle gevallen 

waarin AB leeg is. 
Een niet-lege AB geeft vier logische mogelijkheden die we terugbrengen tot 

drie. In gevallen als paard: zoogdier enfiets: vervoermiddel is A altijd bevat in B, zodat 

geldt ABC B, want alles wat A is, zit in AB. Taalkundigen spreken dan van hypony

mie. We herkennen gemakkelijk hyponymie in de verhouding tussen het woord rood
borst en het woord zangvogel. Nemen weals A de verzameling ZANG VOGEL en als B de 

verzameling ROODBORST, dan is er ook sprake van inclusie, maar nu in omgekeerde 

richting. Taalkundigen gebruiken voor deze inverse relatie de term hyperonymie. In 

de rest van dit hoofdstuk nemen we A altijd als minder omvattend dan B. Bevatten A 

en B elkaar wederzijds, dan zijn ze gelijk: er is volledige overlapping net als bij een 
volledige zonsverduistering. Woordparen zoals proefschrift: dissertatie, poes: kat en 
relatief: betrekkelijk vallen onder de taalkundige term synonymie. 

Drievoudige niet-leegheid heeft geen taalkundige standaardnaam gekregen. 
Oat komt door onvoldoende aandacht van het belang van dit verband tussen woorden. 
In de loop van dit en het volgende hoofdstuk zal steeds duidelijker worden dat drie

voudige niet-leegheid een uiterst belangrijke rol speelt in onze kennisorganisatie. 
Woordparen als directeur: werknemer, vrouw: bejaarde, poes : lief, en dergelijke vallen 

hieronder. Het belang van deze categorie blijkt uit het voorbeeld hierboven waarin 

kinderen in het begin van hun carriere als taalgebruiker kunnen menen dat alle poe

zen lief zijn. Bij hen is A-B leeg: alle poezen zitten voor hen in AB. Door nare erva
ringen weten ze op een gegeven moment dat A-B niet leeg hoeft te zijn. Oat resul

teert in een domeinafhankelijk betekenisverband. Er zijn domeinen waarin toevallig 
alle poezen lief zijn, domeinen waarin geen enkele poes lief is en domeinen waarin 
sommige poezen lief zijn. 

We nemen nu de vier overgebleven hoofdvormen stuk voor stuk door omdat 

ze een belangrijke grondslag vormen voor onze kennis van verhoudingen tussen 
woorden in ons mentale lexicon. 

Geen overlap In woordparen als boom : vrouw, boom : vlieg en boek : vliegenmepper is 
de overlap AB leeg. In het domein D is niet een ding te vinden <lat zowel boom is als 
vrouw, zowel boom als vlieg, of zowel boek als vliegenmepper. In Figuur 3.3 is dat 
aangegeven door wit. Het niet-leeg zijn van A-Bis aangegeven door de lichte grijstint, 
het niet-leeg zijn van B-A door de donkere grijstint. 

In \dit geval geldt A = A-B en B = B-A. De tegenstelling tussen A en B in 
Figuur 3.3 is in feite van dezelfde aard als die tussen zwrEPEND en NIET-ZWIEPEND in 
Figuur 2.5 op bladzijde 38. Een rechthoek verdeeld in twee stukken zwrEPEND en 
NIET-ZWIEPEND biedt dezelfde informatie als Figuur 3.3 met een lege overlap tussen 
ZWIEPEND en NIET-ZWIEPEND. 
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AB D 

FIGUUR3.3 AB!eeg 

Taalkundigen gebruiken de term antonymie voor de verscherping van de leegheid 

van de overlap. Er speelt een beperking mee die de tegenstelling een zekere zinvol
heid verschaft, een perspectief. Zo zijn levend en dood de enige twee mogelijkheden 

binnen de eerst hogere categorie waarin beide thuishoren. Ook het aan : uit van een 

lichtknopje wordt als zo'n polaire tegenstelling gezien. In het algemeen ziet men de 
volgende drie situaties als gevallen van antonymie: 

(i) B wordt als geheel bekeken net als A; 

(ii) B valt uiteen in deelverzamelingen; 
(iii) B valt uiteen in gebieden met graduele overgangen. 

In het geval van (i) gaat het om tegenstellingen als man : vrouw, dood : levend, aan : 
uit, etc. Iemand die dood is, is niet levend; iemand die (niet niet) levend is, is niet 
dood. Hier werkt een logische wet die ook geldt in het verband tussen Als Simonis 
getrouwd is, is hij geen aartsbisschop en Als Simonis aartsbisschop is, is hij niet getrouwd. 
lets kariger geformuleerd: Als p, dan q het geval is, volgt logisch Als niet-q, dan oak 
niet-p. Het criterium is aantrekkelijk. Toch legt de werkelijkheid zich op. Hermafro
dieten melden zich bij de tegenstelling man : vrouw; de hanteerbare tweedeling in 
levend en dood wordt nu al gecompliceerd door tussenvormen als klinisch dood en her
sendood. Elke verdere opmars in de richting van onsterfelijkheid, waar sommigen 
door de recente ontwikkelingen in de biologie van beginnen te dromen, zal resulteren 
in het verdwijnen van het antonymische verband. 

In het geval van (ii) gaat het om tegenstellingen als Drentenaar: niet-Drente
naar. Iemand die niet een Drentenaar is, is niet-Drentenaar, maar iemand die niet 
een niet-Drentenaar is, is niet per se een Drentenaar. Dat komt omdat de verzame
ling B = NIET-DRENTENAREN onder andere LIMBURGER, BRABANDER, ZEEUW en HOL

LANDER als deelverzamelingen bevat. Er zit structuur in B. Daardoor gaat de strenge 
test in (i) voor de gevallen onder (ii) niet op. Geen van die verzamelingen is belangrij
ker dan de andere. De tegenstelling onder (ii) wordt ook niet erg 'beloond' in het 
Nederlands. We hebben het woord Drentenaar opgeslagen in ons geheugen als een 
zelfstandig naamwoord. Maar niet-Drentenaar is een tijdelijke formatie waar we in 
gesprekssituaties even gebruik van maken. We hebben niet een aparte naam voor die 

Nederlanders die geen Drentenaar zijn. 
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In het geval (iii) zijn de grenzen tussen de verzamelingen in B gradueel: rood staat 

weliswaar tegenover niet-rood, maar de verzameling van niet-rode dingen laat zich 

niet zo eenvoudig in deelverzamelingen opdelen als de verzameling niet-Drente

naren. De overgangen tussen kleuren zijn diffuus. Hier werkt de onderscheidende 
test als volgt: als iets rood is, is het niet blauw, maar als iets niet rood is, geldt niet dat 

bet blauw is. Ook hier komt weer die hersenkraker: als iets niet niet-blauw is, volgt 
daar niet uit dat het rood is. 

In de taalkunde heeft antonymie steeds de meeste aandacht gekregen. Voor 

onze doeleinden is antonymie feitelijk minder belangrijk dan de meer algemene relatie 

van niet-overlap. Deze laatste legt namelijk de grondslag voor beeldspraak, als een AB 

in een verhouding van A en B leeg is. Daar is geen antonymie voor nodig. Als Remco 

Campert zegt dat de stad zijn voorhoofd rimpelde, dan krijgt die uitspraak kracht op 
grond van het feit dat de corresponderende AB met A= STAD en B = ZifN voORHOOFD 

RIMPELEN leeg is. We komen daar in het laatste hoofdstuk uitvoeriger op terug. 

Hyponymie Inclusie is iets in de werkelijkheid: het is een relatie tussen verzamelin

gen. Hyponymie is een relatie tussen de naamwoorden die corresponderen met die 
verzamelingen. Het woord roodborst is een byponiem van bet woord vogel, want Roon

BORST C VOGEL. Deze terminologische precisie is van belang omdat het nodig is apar

te termen te hebben voor verbanden in de taal en voor daarmee corresponderende 
verbanden in de werkelijkheid. De kern van de relatie die we nu bespreken is dat in 

de verhouding tussen twee verzamelingen het gedeelte A-B leeg is, terwijl AB en B-A 

dat niet zijn, zoals te zien is in Figuur 3+ 

AB D 

FIGUUR 3.4 A·B leeg 

Door de onderliggende inclusie vervult de byponymierelatie tussen woorden een cen
trale rol in de organisatie van onze kennis van woorden. Zoals we zagen stelt inclusie 
overerving van informatie veilig. 

Synonymie Bij wederzijdse inclusie is sprake van synonymie. A is bevat in B en B in 
A In Figuur 3.5 zijn A-Ben B-A leeg: A en B overdekken elkaar geheel in AB. 

Taalkundigen hebben er in bet algemeen moeite mee om paren als ensemble 
: geheel, gij: u, proef: experiment, pak: kostuum, etc. synoniem te noemen, behalve wan
neer een uitgever hun vraagt een synoniemenwoordenboek te maken. Dan zijn ze 
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FIGUUR 3.5 Alleen AB 

veel soepeler. Dat is niet echt erg, maar het is we! goed om te weten hoeveel water er 

in de wijn wordt gedaan, omdat het inzicht geeft in het probleem dat aan de orde is: 

voor synonymie gelden zulke strenge voorwaarden dat er nauwelijks aan te voldoen is. 

Het Groot Synoniemenwoordenboek van Van Dale geeft optelling en optelsom 
als synoniem. Met andere woorden, iets wat een optelling is, moet een optelsom zijn 

en iets wat een optelsom is, is ook een optelling. Maar dat kan natuurlijk nooit zo 
zijn, zeggen dan de taalkundigen hun taalkundige geweten volgend. Want optelling is 
een woord dat ook een bewerking uitdrukt, terwijl som die eigenschap niet heeft. Dat 
blijkt ook we! uit de definities die Van Dale 13 geeft: 

optelling, r het optellen, een hoofdbewerking in de rekenkunde die 
de som van enige gegeven getallen leert vinden; 2 optelsom: (ook) 

deze optelling is fout, de uitkomst klopt niet. 

optelsom, rekenkundige opgave waarbij verschillende getallen moe
ten worden opgeteld; ... 

som, r geheel dat door of uit bijeenvoeging ontstaat... uitkomst van een 
vraagstuk ... 4 rekenkundig vraagstuk: sommen maken, uitrekenen ... 

Men kan natuurlijk betekenis r van optelling wegwerken en vervolgens stellen dat de 
synonymie we! bestaat tussen optelling 2 en optelsom. Die ingreep is dan vergelijkbaar 
met die welke nodig is om de (bijna-)synonymierelatie tussen bar en tapkast te beschrij

ven na het eerst wegwerken van bar in de zin van 'kroeg'. Deze 'opschoning' levert ech
ter weinig op, want optelling 2 geeft als betekenis 'uitkomst', dat wil zeggen het resultaat 
van een bewerking, terwijl de betekenis van optelsom omschreven wordt als een opgave. 

Voor taalkundige analyse is het een fluitje van een cent dit soort vermeende 
gevallen van synonymie te ontmaskeren. Lastiger wordt het om dat te doen bij woorden 

uit verschillende dialecten of idiolecten (waaronder vaktalen) die terecht zijn gekomen 
in de omgangstaal. Voorbeelden daarvan zijn schoon: mooi, werkwoord: verbum, vlinder
kundige : lepidopterist. Ze bestaan dus we!, synoniemparen, maar mondjesmaat ver

geleken met de grote groep van woordparen die in andere betekenisverbanden terecht
komen; en zeker niet voldoende om er een boek van n74 bladzijden mee te vullen. 

59 
III BETEKENISVERBAND EN BETEKENISVORMING 



De conclusie is dat woorden niet erg houden van echte concurrenten. Zelfs mooi en 

schoon kun je niet in elke context door elkaar gebruiken. Schoon weer klinkt vreemd 

uit de mond van Diana Woei. Dit proces van specialisatie is ook heel goed te zien bij 
leenwoorden: die passen zich aan aan hun nieuwe omgeving waardoor ze zich loszin
gen van hun vroegere betekenis. Wie in Frankrijk het woord colbert gebruikt om een 
colbertjasje te kopen, verlaat de winkel met wat de Fransen een veste noemen. Het 
Leenwoordenboek van Nicoline van der Sijs bevat hiervan fraaie voorbeelden. In het 
algemeen geldt dat twee woorden die hetzelfde aanduiden na enige tijd toch gespecia
liseerd raken in contexten waarin het ene woord wel en het andere niet wordt ge
bruikt, en andersom. 

Als laatste poging om synonymie te redden zou men de stelling kunnen ver
dedigen dat echte synoniemen te vinden moeten zijn in vertaalwoordenboeken: in 
ons mentale lexicon zijn mes, knife, couteau en Messer synoniem. Maar wie wel eens 
vertalers spreekt, weet dat deze paging ook snel mislukt: voor het Nederlandse rivier 
heeft het Frans twee verschillende woorden,jleuve en riviere die noch met elkaar noch 
met hun Nederlandse tegenhanger synoniem zijn. 

Kennis en interpretatie Voordat we domeinafhankelijkheid bespreken, geven we 
eerst een belangrijke aanvulling op ons beeld van het verband tussen woorden en ver
zamelingen. Een centraal idee in de moderne semantiek is dat verwijzing van een 
naamwoord als vliegenmepper niet gelijk kan warden gesteld met de betekenis van dat 

woord. Verwijzing veronderstelt interpretatie met betrekking tot een specifiek do
mein van interpretatie, terwijl het betekenisbegrip meer verbonden is met de moge
lijkheid om in elk domein van interpretatie te zorgen voor de juiste verwijzing. In een 
domein van interpretatie anno 1999 verwees de premier naar Wim Kok, terwijl de 
betekenis van de premier ons de mogelijkheid geeft om op een willekeurig ander 
interpretatiepunt - zeg 1984 - uit te komen bij Ruud Lubbers. Verwijzing heeft iets 
lokaals: ze legt het verband tussen een woord en een specifiek domein. De verwijzing 
van een woord varieert vaak per domeinkeuze, zoals we met de premier zagen. 
Betekenis heeft iets globaals en iets stabiels: de betekenis van de premier is te om
schrijven als datgene dat ervoor zorgt dat op elk gekozen tijdstip naar degene wordt 
verwezen die dan premier is. 

We begrijpen naamwoorden omdat we ze in alle mogelijke situaties kunnen 
toepassen zodanig dat ze in elk domein de juiste verzameling opleveren. Ste! dat het 
verzoek Neem de vliegenmepper even mee uit de keuken, besproken in het vorige hoofd
stuk, plaats vond in augustus 1997. De verzameling VLIEGENMEPPER die werd opge
roepen door het gebruik van het naamwoord, was op dat moment eindig. Zou de aan
gesprokene in de vliegenmeppersituatie met lege handen staan omdat de vorige 
vliegenmepper een paar dagen daarvoor gebroken was, dan had een van de twee per
sonen kunnen zeggen Volgendjaar moeten we eraan denken een vliegenmepper te kopen, 
want ze zijn wel erg lastig, die vliegen. Door het gebruik van het woord vliegen in die zin 
wordt onmiddellijk duidelijk dat de verzameling VLIEG waarnaar verwezen wordt, een 
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verzameling is met volledig andere elementen dan die in 1997· Vliegen hebben 
immers als eigenschap <lat ze nooit ouder worden dan een jaar. Men kan praten over 
een verzameling die er nog niet is. 

Dit voorbeeld werpt een goed licht op wat betekenis d6et. De in 1998 te ver
wachten verzameling VLIEG voldoet aan dezelfde criteria die in 1997 de verzameling 
VLIEG afgrenst van andere verzamelingen. Met de verwijzing naar een volgend jaar 
wordt in feite een nieuw domein van interpretatie geschapen, zodat we het in feite 
hebben over D

1997 
en D

199
g, elk met een verzameling VLIEG. Verwijzing is op die 

wijze wisselend per domein, betekenis legt een verband tussen die twee domeinen. 
Begrip van een woord is de kennis waarmee we met <lat woord in elk domein (in 

principe) de gewenste verzameling kunnen identificeren op grond van criteria die we 
in onze kennisbestand hebben opgeslagen. 

In de moderne semantiek spreekt men over een domein D <lat ge!nterpre
teerd wordt als een model. Het modelbegrip kan heel simpel worden verduidelijkt 
door middel van Figuur 3.6, waarin een serie domeinen zichtbaar is. 

~~~~~-A_B~~~~~D2 
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AB 

~~~--,~~~~~~~~~~Dr 

FIGUUR 3.6 Modellen van interpretatie 
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Het idee is nu <lat een zin als Neem de vliegenmepper even mee uit de keuken ge1nterpre

teerd moet worden met betrekking tot een van de domeinen in Figuur 3.6, zeg in 

D1997" Van een model is pas sprake als er een taal is waarvan de vormen een interpre
tatie vinden in een domein van dingen. 

In een model met een specifiek domein levert het gebruik van het naam

woord roodborst toegang tot de verzameling roodborsten in <lat domein. Interpretatie 

levert in <lit model de verwijzing van het woord roodborst naar die (eenmalig voorko
mende) verzameling. Deze toegang wordt verstrekt op basis van eerder verworven 
kennis van andere domeinen met andere roodborsten. Het inclusieverband tussen 

ROOD BORST en VOGEL blijft gelden in alle modellen in Figuur 3.6. Het is niet zo <lat 

we in een situatie kunnen komen <lat we een roodborst ontmoeten die niet een vogel 

is. Daardoor betekent het woord roodborst een verzameling vogels met bepaalde eigen

schappen die roodborsten onderscheiden van andere vogels. lets dergelijks is het 
geval met antoniemen zoals levend en dood. Voor alle modellen geldt <lat iemand die 

behoort tot de verzameling levenden, niet dood is; en omgekeerd. 
Geruststelling over zoveel zekerheid is schijn, want we willen de mogelijk

heid van de witte raaf niet uitsluiten. In alle modellen die we op <lit ogenblik kennen, 
is de relatie tussen RAAF en ZWART die van inclusie: raven zitten in de verzameling 
dingen die zwart zijn. Zoals opgemerkt praten sommigen tegenwoordig al over 

onsterfelijkheid, gezien de nieuwste ontwikkelingen in de genetica. Hiermee komt de 
inclusierelatie in MENS C sTERFELIJK in het geding en <lat zal gevolgen hebben voor 

allerlei betekenisverbanden waarin woorden als mens en sterfelijk voorkomen. 

Een opmerking over het aantal modellen is hier op zijn plaats. In sommige 

wiskundige analyses vindt per tijdstip modelwisseling plaats. In beelden: op elk tijd
stip wordt een foto genomen van het heelal en die foto is het domein van interpreta

tie op <lat tijdstip. Op het volgende stijdstip is er weer zo'n foto. Het verschil tussen 
de twee foto's is uitdrukbaar als verandering. Wie moeite heeft zich <lit concreet voor 
te stellen, denke aan een computer die gegevens verwerkt. De overgang van de ene 
toestand naar de andere door het aanraken van een toets op het toetsenbord kan 

gemakkelijk in termen van Figuur 3-6 worden uitgedrukt. 
In het normale taalgebruik nemen we niet de snelle overgangen in de com

puter als leidraad voor het betekenisbegrip. Wij kunnen als taalgebruiker onze eigen 
sprongen tussen twee gekozen modellen zo groot en zo klein maken als we willen, 

afhankelijk van onze doelstelling. Voor het begrijpen van een zin als Vroeger waren 
poezen lief, nu niet meer kan een D3 gekozen worden corresponderend met een (rele
vant) moment in het verleden en een Di-r corresponderend met de situatie nu. 

Wisselende domeinen Figuur 3.6 geeft een goed aanknopingspunt voor de beschou
wing van een verband tussen woorden <lat in de vakliteratuur niet de aandacht heeft 
gekregen die het verdient. Tot de komst van de formele semantiek is er betrekkelijk 
weinig systematisch nagedacht over de verhouding tussen onze kennis van modellen 

en de toepassing van die kennis op een specifiek domein van interpretatie. Het aan-
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knopingspunt voor het doorgronden van die verhouding is om in de situatie waarin 
gezegd wordt Neem de vliegenmepper even mee uit de keuken te denken aan een soort 

goddelijke foto van het hele universum. Daarin is alles wat onder de naam vliegenmep

per valt zichtbaar als de verzameling VLIEGENMEPPERop·dat-moment· Alles wat op de 
foto staat, vormt het domein D waarbinnen de interpretatie plaatsvindt. 

Een universele foto gemaakt door de Goddelijke Fotograaf is de meest extre
me vorm van domeinbepaling. Natuurkundigen werken meestal met zo'n invulling 
van het domeinbegrip, omdat zij bezig zijn tot aan de buitenkant van het heelal. In 

het normale taalgebruik richten we beperkter domeinen in. Logici, en meer in het 

algemeen scheppers van formele talen, staan aan de andere kant van het spectrum: 

ze scheppen voor een taal een domein van interpretatie en richten dat zelf in, zodat 
ze de interpretatie van de symbolen van de taal zelf in de hand hebben. Taalkundigen 

en taalpsychologen nemen een tussenpositie in: ze houden rekening met het feit dat 

taalgebruikers het vermogen hebben hun 'geestesoog' zo te beperken dat ze het 
domein van interpretatie kunnen inperken van 'de buitenkant van het heelal' naar 
zeer beperkte domeinen, afhankelijk van hun, in de context meestal wel begrepen, 
doelstellingen. 

Mensen zijn daar erg goed in, al scheppen ze er in principe ernstige commu
nicatieve problemen mee. Een voorbeeld uit eigen ervaring. Twee mensen zitten met 
elkaar te praten in een nog lege vergaderzaal. De deur gaat open en een studente 
steekt haar hoofd om de deur en roept aan personen in haar nabijheid Nee, hier zit 
niemand, waarop de letterkundige van de twee reageert met een droef Oh, we zijn nie

mand, goed om te weten, terwijl de taalkundige de gesproken tekst opgeruimd ziet als 

een interessante illustratie van inperking van het relevante domein van interpretatie. 
Het meisjeshoofd beperkt zich tot voor haar en haar gezelschap relevante individuen: 
niemand van de groep studenten was al binnen. 

Taalkundige analyse van gesprekken leert dat bij het aangaan van een 
gesprek de interpretatiedomeinen van de betrokkenen niet bij voorbaat vaststaan. 
Men kan het absolute domein (de universele foto) uitkiezen, maar men heeft ook de 
vrijheid om deze in te perken. Daardoor neemt de kans op het langs elkaar heenpra
ten, ieder met zijn eigen D, toe. Wie elkaar goed kent, vooronderstelt een op gemeen
schappelijke ervaring gegronde D die intersubjectief geldt als de werkelijkheid waar

over gepraat wordt. Wie elkaar niet kent, heeft twee mogelijkheden: een D ter grootte 

van het heelal of een D waarvan de grenzen op inschatting van een gemeenschappe
lijke overlap berusten. 

Tot de aansprekende voorbeelden van dergelijke domeinverkenningen beho
ren gesprekken die rotsvaste gelovigen - zoals Andries Knevel van de EO - voeren 
met overtuigde agnostici. In die gevallen waarin deze laatsten niet uit beleefdheid 
'meegaan', praten twee individuele kennisorganisaties nogal fors langs elkaar heen. 
Een groat deel van het domein van interpretatie bevat wel dezelfde verzamelingen -
de gesprekspartners beleven in veel opzichten dezelfde aardse werkelijkheid -, maar 

het kennisbestand van Knevel bevat een aantal niet-lege verzamelingen waar de over-
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tuigd ongelovige ze leeg heeft: GOD, HEILIGE GEEST, ENGEL, SPREKENDE SLANG, etc. 

Later in <lit hoofdstuk zullen we zien <lat het hier gaat om een essentieel 
bestanddeel van ons taalvermogen. Naar believen kunnen we domeinen waarover we 
spreken, inperken. Als we zeggen Veel Nederlanders hebben de Nobelprijs natuurkunde 
gekregen, is het domein waarop veel van toepassing is, vrijwel zeker niet de verzame
ling Nederlanders, want dan zijn het er niet zoveel. We praten over de verzameling 
Nobelprijswinnaars natuurkunde waarbinnen een vergelijking met andere nationali
teiten plaatsvindt. Zonder elkaar te waarschuwen maken we gebruik van de mogelijk
heid van domeininperking of uitbreiding. Oat we elkaar nog begrijpen, is soms een 
wonder. 

Om nog somberder te eindigen: stereotypering hangt nauw samen met ons 
vermogen om de domeingrootte in te stellen op de voor de spreker gewenste omvang. 
Mede ter voorbereiding op een nadere analyse daarvan gaan we nu aandacht besteden 
aan de meest verwaarloosde van de betekenisrelaties, nl. die welke gekenmerkt wordt 
door het ontbreken van een vast betekenisverband tussen twee woorden. 

Domeinafhankelijkheid De relatie tussen de leden van het woordpaar vrouw : minis
ter is van een andere categorie dan antonymie, hyponymie of synonymie. Als A staat 
voor de verzameling vrouwen en B staat voor de verzameling ministers, dan zitten in 
A-B vrouwen die geen minister zijn, in B-A ministers die niet van het vrouwelijk 
geslacht zijn, en in AB personen die zowel vrouw als minister zijn. 

AB D 

FIGUUR 3.7 Drievoudige niet-leegheid 

Tot de komst van Marga Klompe in 1956 als eerste vrouwelijke minister gold het 
plaatje in Figuur 3-3 op bladzijde 57, omdat tot dan toe de verhoudingen golden die 

zichtbaar zijn in Figuur 3-4 op bladzijde 58 met A= MINISTER en B =MAN. Oat plaatje 
werd van toepassing geacht op alle domeinen D waarover gepraat kon worden in de 
modellen van interpretatie. In een recente biografie over koningin Wilhelmina kan 
men lezen <lat premier Abraham Kuyper uitging van het volgens hem bijbelse idee 
<lat een minister per definitie een man was. Oat wil zeggen, voor hem gold Figuur 
3.4, met A-B leeg in alle denkbare domeinen. 

Voor Kuyper was de betekenis van minister wezenlijk verbonden met de 
eigenschap MAN, net als voor een rooms-katholiek het woord priester met ONGE

HUWD. Stel <lat Nederland een kabinet zou krijgen met louter vrouwen. Dan ontstaat 
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opnieuw een plaatje als Figuur 3.4, maar nu met A= MINISTER en B = vRouw. Het 

bestaan van Figuur 3.7 in de geschiedenis van het woord minister in Nederland maakt 

het onwaarschijnlijk dat in een matrix van het woord minister de kolom VROUW wordt 
opgenomen. Eenmaal in de situatie beland van Figuur 3.7 blijft de betekenisrelatie 
domeinafhankelijk. Een soortgelijke loskoppeling van een vast verband tussen man 
en een verzameling vond plaats in de schaakwereld: sinds de zusjes Polgar weet 

iedereen dat de relatie GROOTMEESTER en MAN in Figuur 3.7 moet worden onderge
bracht en niet in Figuur 3+ Er is al vrij lang discussie over de relatie PRIESTER C 
MAN. Daarvan staat de uitkomst niet vast. 

In de serie modellen van Figuur 3.6 is strikt genomen een model voldoende 

om te laten zien dat er geen vast betekenisverband tussen de woorden man en minis
ter mag worden aangenomen. Dat dit tot 1956 wel gold, bleek een mannenperspec
tief. Men kan daarom de stelling verdedigen dat de werkelijkheid aantoonde dat het 

woord minister verkeerd gebruikt werd door het uitsluitend op het mannendomein 

toe te passen. De toenmalige matrix van minister werd simpelweg vervangen door een 
betere waarin de kolom MAN niet meer voorkomt. 

Soms leiden dergelijke veranderingen in de werkelijkheid tot een frictie met 

de regels die het taalsysteem beheersen. Bij minister ligt het voor de hand om het in 
de veranderde situatie te blijven gebruiken, omdat het woord minister, zoals net aan
getoond, niets speciaal van doen heeft met mannen. Bij het ontbreken van een plus 
of een min in een matrix is er nu eenmaal sprake van neutraliteit. Het Nederlands 
heeft echter vormen ontwikkeld die specifiek verwijzen naar vrouwen, zoals de -ster 
in verpleegster. Tussen verpleegster en vrouw bestaat door de betekenis van het achter
voegsel -ster een vast betekenisverband: VERPLEEGSTER C vRouw. 

Maar de werkelijkheid veranderde ook hier. Het werkwoord verplegen had tot 
de jaren zeventig in de beroepssfeer een betekenis waarin degenen die verpleegden 
vrouw waren. Er bestond daarmee een vast betekenisverband tussen verplegende en 
vrouw, vergelijkbaar met <lat tussen man en minister voor 1956, maar nu met mannen 
als buitengeslotenen. Dit verband is inmiddels veranderd van de relatie VERPLEGENDE 

C vRouw in Figuur 3.4 naar de domeinafhankelijkheid in Figuur 3.7. In die situatie 
vereist het woorddeel -ster te dwingend 'iemand van het vrouwelijk geslacht' zodat de 

nieuwe term verpleegkundige ontstond, die neutraal is. 
Sommigen vinden dit niet goed en willen een man-vrouwverdeling in de 

beroepsnamen. Het is een lastige kwestie. Wie zo'n onderscheid er door wil drukken, 
zou toch ook moeten vaststellen hoe lastig het is voor Engelsen om het woord friend 
in a friend of mine te gebruiken zonder te weten of er over een man of een vrouw 
gepraat wordt. Neutraliteit is erg handig als een onderscheiding er niet toe doet. 

Het mentale lexicon als theorie Inmiddels zijn nu drie soorten betekenisverbanden 
tussen woorden de revue gepasseerd. Ten eerste een verband waarin twee woorden 
elkaar in elk model altijd uitsluiten, zoals in het geval van dood en levend; ten tweede 
een verband waarin twee woorden via inclusie altijd met elkaar zijn verbonden (in 
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wederzijdse inclusie zoals bij proefschrift en dissertatie, of in eenzijdige inclusie zoals 

bij roodborst en zangvogel); ten derde een verband waarin twee woorden afhankelijk 

van een model een inclusierelatie kunnen hebben, zoals bij vrouw en minister. 
Het is nodig om nader op de verhouding tussen inclusie en domeinafhanke

lijkheid in te gaan. Immers, hoe weten we dat het verband tussen roodborst en zangvogel 
altijd (dat wil zeggen in elk model van interpretatie) op inclusie berust? De natuurlijke 
reactie 'Ja, maar dat volgt toch uit de definitie', verschuift het probleem. Hoe komt het 

dat een definitie dit kan vastleggen? De stelling dat een vrouw minister kan zijn, zou 
door Abraham Kuyper met dezelfde kracht zijn betwist als waarmee hij had ontkend 

dat raven wit kunnen zijn. Kuyper heeft zich vergist, zo weten we, en wie weet vergis

sen wij ons ook door te denken dat raven altijd zwart zijn of de paus ongetrouwd. 

Aan de verre horizon van Figuur 3.6 op bladzijde 61 kunnen zich situaties 
voordoen waarin de verhouding tussen de woorden raaf en zwart en tussen paus en 

ongetrouwd net als bij minister en man verandert in drievoudig niet-leeg. Kortom, niet 

alle vaste verbanden in onze kennis zijn blijvend. Men kan het kennisbestand in het 
brein bekijken als een theorie over de werkelijkheid. Met het gebruik van het woord 
theorie wordt ons kennisbestand gezien als het geheel van opvattingen gebaseerd op 

verbanden tussen woorden die we gebruiken om over de werkelijkheid te praten. Als 
illustratie kan dienen de beruchte feministische uitspraak uit de jaren zeventig 
Mannen zijn ziek, die gebaseerd is op de inclusierelatie MAN C ZIEK. 

In het Nederlands is deze relatie op twee manieren te verwoorden: Aile man
nen zijn ziek en Mannen zijn ziek. Het verschil blijkt uit de vergelijking van de zinnen 

Aile stoelen zijn bezet en Stoelen zijn bezet, waarvan de eerste wel iets betekent, terwijl 

we met de tweede moeite hebben. Dat komt doordat Stoelen zijn bezet ons min of 

meer dwingt te spreken over onze ervaringen met alle modellen die we kennen, waar

door het lijkt alsof we een permanente eigenschap toeschrijven aan stoelen. 
Inderdaad is Alie roodborsten zijn zangvogels wat overbodig verzekerend in vergelijking 
met Roodborsten zijn zangvogels. De zin Mannen zijn ziek ziet er dus niet gunstig uit 

voor mannen. Wat er bedoeld werd, was <lat we bij elk willekeurig gekozen domein 
op het gegeven stuiten <lat alle mannen die we in het domein van interpretatie in de 
verzameling MAN aantreffen, ook behoren tot de verzameling van individuen die ziek 
zijn. Dat betekent <lat uitgesloten wordt <lat er modellen zijn waarin men domeinaf
hankelijkheid zou kunnen aantreffen voor man en ziek. 

Het Nederlands heeft handige middelen om de verstrekkendheid van een 
bewering bloot te leggen. Gegeven de inclusierelatie die wordt aangenomen tussen 
RAAF en ZWART vinden we het vreemd om te zeggen Sommige raven zijn zwart of Van 
de raven die zwart zijn vind ik deze de mooiste. Taalkundigen raken opgewonden van <lit 
soort zinnen. De eerste onthult fraai een belangrijk betekeniselement van een woord 
als sommige. Dit woord vooronderstelt blijkbaar drievoudige niet-leegheid; je mag het 
pas gebruiken als je geen inclusie toepast. Een zin als Sommige cirkels zijn rond is een 
duidelijk geval waarin het gebruik van sommige in conflict komt met het inclusiever
band tussen crRKEL en ROND. De lakmoesproef dient zich hier aan: zij die haar 
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wenkbrauwen optrekt bij Van de mannen die ziek zijn, vind ik deze nog wel meevallen of 

bij een zin als Sommige mannen zijn ziek onderschrijft de hierboven aangehaalde 

feministische uitspraak Mannen zijn ziek. 
Uit algemene uitspraken is veel informatie te halen over hoe iemand de wer

kelijkheid beleeft. Het interessante van dit voorbeeld is dat ieder van ons over taal
kundige middelen beschikt om vast te stellen hoe een wereldbeeld in elkaar zit voor 
wat betreft het betekenisverband tussen twee woorden. Wat het ook leert is dat de 
kennisorganisatie bij elk van ons werkt als een theorie over de werkelijkheid op basis 
waarvan nieuwe kennis wordt verwerkt. In die kennisorganisatie zitten stabiel gehou

den vormen van kennis, gegrond op ervaringen of simpelweg op axiomatische aan

names; dat wil zeggen niet door onmiddellijke ervaring verkregen maar van anderen 

geleerd, zoals in het geval van vrijgezel en ongetrouwd. 
Over hoe de werkelijkheid in elkaar zit, behoorde lange tijd bij veel 

Nederlanders de opvatting dat de politieke macht in handen van mannen moest lig
gen. Dit kwam onder andere tot uitdrukking in een axiomatisch gedefinieerde relatie 
tussen de woorden minister en man. Het axioma werd slechts onder druk van de 
maatschappelijke werkelijkheid losgelaten. De weerstand tegen het loslaten van een 
theorie op grand van een enkel tegenvoorbeeld, zoals beschreven door Karl Popper, is 
zichtbaar in een bekende anekdote die speelt in de jaren zeventig van de negentiende 
eeuw. Een Groningse hoogleraar geneeskunde had blijkbaar als vast betekenisver
band: ARTS C MAN. Door zijn gehoor aan te spreken met Mijne Heren weigerde hij 
Aletta Jacobs te erkennen als de 'witte raaf die de overgang inluidde van inclusie 

naar de domeinafhankelijkheid. Deze hoogleraar had ook een slechtere theorie over 
de werkelijkheid dan degenen die ontdekten dat er geen inclusierelatie ten grondslag 

ligt aan het verband tussen ARTS en MAN. 

Het is heel verleidelijk hierop verder door te borduren. Een woord als ziek 
heeft immers ook allerlei stabiele betekenisverbanden. Als iemand ziek is, kan deze 

genezen, tenzij die persoon ongeneeslijk ziek is. Is genezing mogelijk bij het gebruik 
van ziek in Mannen zijn ziek of moet gedacht warden aan een genetisch defect? Het 
ziet er naar uit dat dit de bedoeling van de uitspraak was, maar daarmee wordt het 

probleem geschapen dat ziek een woord is als bezet, dat wil zeggen een woord dat 
minstens bedoeld is om over slechts een model van interpretatie te kunnen praten, 

zoals in Alie mannen op de zaak waren vandaag ziek, net zoals Alie stoelen in de zaal 
zijn nu bezet. Kortom, ook om taalkundige redenen is het begrijpelijk dat de feminis

tische uitspraak niet is doorgedrongen tot ons collectieve bewustzijn. 
We besluiten hiermee voorlopig de beschouwing van ons mentale lexicon als 

kennistheorie. In het volgende hoofdstuk komen we erop terug bij de behandeling 
van stereotypen die we gebruiken in onze talige omgang met de werkelijkheid. 

Relaties Tot dusver hebben we het voornamelijk over eigenschappen gehad en dus 
over verzamelingen, maar daarmee hebben we ons beeld van de werkelijkheid al te 

zeer vereenvoudigd. Overigens is dat niet echt een schande, want tot ver in de negen-
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tiende eeuw wist men niet zo goed raad met relaties en werd de werkelijkheid vooral 

geordend in termen van eigenschappen. Om een extreem voorbeeld te geven. Een zin 
als Marie stuurde gisteren een pakje naar haar echtgenoot in Katwijk werd gezien als de 

toekenning van de eigenschap 'gisteren een pakje naar haar echtgenoot in Katwijk 
sturen' aan Marie. Pas door de toepassing van wiskundig instrumentarium in de logica, 
aan het eind van de negentiende eeuw werden methodes ontwikkeld om deze wel 
zeer complexe eigenschappen te herleiden tot eenvoudiger structuren. 

Zo werd duidelijk dat het verschil tussen een werkwoord als slapen, een 
werkwoord als eten en een werkwoord als zenden kan worden verantwoord in termen 
van eenheden die betrokken moeten zijn bij de handeling van het werkwoord. Kort 
gezegd, Marie stuurde iets naar iemand, maar ze sliep niet iemand of niet naar 
iemand. Het verschil is dat bij slapen een slaper hoort, bij eten iemand die eet en iets 

dat gegeten wordt, terwijl er bij sturen een zender is, iets dat gezonden wordt en een 
ontvanger. Eten veronderstelt een paar, geven een drietal. We zeggen nu dat eten een 
tweeplaatsrelatie uitdrukt en sturen een drieplaatsrelatie. De elementen in een relatie 
worden argument genoemd. 

Alle argumenten in een relatie zijn even belangrijk. Velen zijn geneigd om 
in Marie at een pizza Marie belangrijker te vinden dan de pizza die ze gegeten heeft, 
maar <lat is niet waar het om gaat. Het gaat er om <lat als een van de twee argumen
ten zou ontbreken, de betekenis van eten niet goed meer kan worden uitgedrukt. Dit 
betekent niet dat de argumenten altijd zichtbaar hoeven te zijn, want je kunt heel 
goed zeggen Marie zat lekker te eten toen ik binnenkwam, maar als de zin waar is, 
weten we <lat ze iets aan het eten was. 'Even belangrijk' wil derhalve zeggen <lat geen 
van tweeen gemist kan worden uit het begrip <lat met het woord eten is verbonden. 

Als we de ingredienten van deze analyse in beschouwing nemen, hebben we 
in het geval van eten een werkwoord en twee argumenten. Semantici noteren een zin 
als Marie at een pizza in een (hier nogal vereenvoudigde) schematische vorm: ETEN 

(Marie, een pizza). Gaat men dit generaliseren voor elke relatie tussen Marie en een 
pizza (ze kan er een bestellen, in stukken snijden, inpakken, meenemen, etc.), dan 
wordt de notatie V (Marie, een pizza), waar V staat voor werkwoordelijke informatie. 
Zet men de generalisatie voort door te willen praten over alle mogelijke dingen waar
mee Marie een relatie heeft, dan ontstaat er als schema V (Marie, Y). Als we ook nog 
abstraheren van Marie naar alle wezens die tot iets anders in een relatie staan, dan 
komen we uit op V (x, Y). Dit is nogal abstract. Het laat zich het best omschrijven als: 
een relatie is iets waarin er een verband V is tussen x en Y, waarbij Y soms ook x kan 
zijn, zoals in Marie ziet zichzelf. Het is een kleine moeite om dit algemene formaat 
nog algemener te maken: we hebben V(x) om aan te geven dat V een verzameling 
is van dingen x, V (x, Y) om aan te geven <lat Veen verzameling is van paren (x, Y), 

V (x, Y, z) om aan te geven dat Veen verzameling is van drietallen (x, Y, z), etc. 
In elk van de gevallen legt het werkwoord een schema op dat als zodanig 

aanwezig is in ons kennisbestand. Niet alleen werkwoorden doen dat. Een simpel 
voorzetsel als tussen veronderstelt drietallen: Amsterdam ligt tussen Den Helder en 
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Utrecht. Wie alle drietallen die onder de relatie {LIGGEN) TUSSEN in kaart wil bren
gen, eindigt met een lange lijst van drietallen. Wie dit te abstract dreigt te vinden, 

moet snel bedenken dat wij zeker als we een kaart van Nederland bij de hand hebben, 
feilloos in staat zijn dergelijke drietallen aan te wijzen. 

Dat relatieschema's een belangrijke rol spelen in onze kennisorganisatie 
zien we in het formaat ETEN (x, Y), <lat wil zeggen de structuur die we verbinden met 
het woord eten in het Nederlands. Het woord eten maakt deel uit van het grate net

werk van kennis waarvan we op bladzijde 49 een klein dee! lieten zien. We weten dat 
degenen die eten tot een verzameling moeten behoren, nl. de verzameling van leven

de wezens x die voldoen aan de voorwaarden die we specifiek aan het gebruik van 
eten verbinden: het hebben van een mond, van een maag, en dergelijke. De Y-plaats in 

het schema is verbonden met verzamelingen van eetbare dingen. In die zin brengt 

het woord eten verzamelingen van eters systematisch in verband met verzamelingen 

van dingen die gegeten warden. 

Op die manier wordt voor eten overerving gegarandeerd. Als we zeggen 
Marie zat een pizza te eten, kunnen we met behoud van waarheid maar met verlies 

van informatie ook zeggen Een vrouw zat een Italiaans gerecht te eten, of nog alge
mener Er zat een vrouw iets te eten. Ook het hele eetschema kan door inclusie warden 
ingebed in een algemener schema: Er zat een vrouw iets te consumeren. In schemavorm: 
ETEN (x, Y) C coNSUMEREN (x, Y). De inclusiegedachte ligt hier voor de hand omdat 
een werkwoord als eten kan warden gezien als verwijzend naar de verzameling van 
paren waarvan het eerste lid het tweede eet en die verzameling is bevat in de verza

meling van paren waarvan het eerste lid het tweede consumeert. 
In ons voorbeeld Neem de vliegenmepper even mee uit de keuken drukt meene

men een drieplaatsrelatie uit tussen de aangesprokene die iets mee moet nemen, dat
gene dat meegenomen wordt, als aan het verzoek wordt voldaan en degene voor wie 
iets wordt meegenomen. In deze zin vervult de aangesprokene de eerste rol, de vlie
genmepper de tweede en de spreekster de derde. Meenemen verbindt dus drie verza
melingen in een domein van interpretatie. Over alle modellen van Figuur 3.6 op blad
zijde 61 is meenemen een abstract schema MEENEMEN (x, Y, z) met wisselende 
waarden voor x, Y en z in verschillende modellen. 

Woorden als voegmiddel Het Nederlands heeft drie lidwoorden: de, het en een. 
Taalkundigen onderscheiden er we! meer, maar die zijn dan abstract. Daar zijn ze 
niet zo bang voor, want als je het Nederlands vergelijkt met het Fins of met Slavische 
talen zoals het Russisch, Pools, Tsjechisch, etc. uitgezonderd het Bulgaars, clan valt te 
constateren dat de Finnen en Slaven zich heel goed kunnen uitdrukken zonder lid
woorden. De informatie die wij met lidwoorden verbinden, is clan elders in de zin 
ondergebracht. 

In de taalkunde zijn lidwoorden tot voor kort schromelijk verwaarloosd. Als 
ze al aandacht kregen, dan vie! hun belangrijke rol in onze kennisorganisatie niet op. 

Pas in de jaren zeventig van de vorige eeuw is daar drastisch verandering in geko-
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men. Inzicht in de betekenis van lidwoorden heeft de kijk op wat er in een zin aan de 

hand is, aanmerkelijk veranderd. Oat komt door hun vergaande invloed op de vorm

geving van de informatie die in een zin wordt uitgedrukt. Overigens geldt <lit niet 
alleen voor de, het en een, maar ook voor woorden als enkele, vele, drie, sommige, beide, 
alle, etc. Samengenomen heten deze woorden determinatoren. Ze determineren, ze 
bepalen de betekenis van naamwoorden in hun verband met de rest van de zin. Ze 
drukken een tweeplaatsrelatie uit in een AB-schema dat zich uitstrekt over de hele zin. 

Met enkele voorbeelden kan de werking van de lidwoorden en de andere 
genoemde woorden worden verduidelijkt. We beginnen met het telwoord drie in Drie 
bejaarden spelen halma. De zin roept door het naamwoord bejaarde een verzameling B 
van bejaarden op terwijl halma spelen verwijst naar een verzameling H van halma 

spelenden. De zin zegt iets over de verhouding tussen A= Ben B = H, namelijk dat 
in de overlap AB drie elementen zitten die zowel bejaard zijn als halma spelen. Het 
telwoord drie wordt opgevat als instructie om twee verzamelingen met elkaar in ver
band te brengen in AB en daarbij aan te geven hoeveel individuen er in AB zitten, 
zoals met stippen in Figuur J.8 zichtbaar is gemaakt. 

AB D 

FIGUUR 3.8 Orie bejaarden spelen halma 

Het is makkelijk om te laten zien wat de verschillende genoemde 'kleine woordjes' 
doen. We laten de werking van sommige ervan zien met behulp van het iets vereen
voudigde schema ... dames speelden halma, waar op de plaats van ... woorden staan als 
drie, de, een, etc. 

drie bejaarden spelen halma 
enkele bejaarden spelen halma 
de bejaarde speelt halma 
een bejaarde speelt halma 
beide bejaarden spelen halma 
weinig bejaarden spelen halma 

hoeveelheid 

3 
2 of meer 
I waarover al gesproken is 

precies 2 

veel minder in AB dan in A-B 

Het is niet relevant hier verder in te gaan op de wonderen van het lidwoord. Een pre
cieze beschrijving ervan veronderstelt te veel formele apparatuur en de uitleg daarvan 
ligt niet in de bedoeling van dit boek. 
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Het hoofdidee is echter dat determinatoren twee verzamelingen met elkaar in ver

band brengen, in dit geval BEJAARDE en HALMA SPELEN. We zien dat het mentale lexi

con de blauwdruk bevat van de structuur die we in zinnen nodig hebben om twee ver
zamelingen in de werkelijkheid met elkaar in verband te brengen. Het woord beide is 
op te vatten als verwijzend naar een schema BE IDE (x, Y) met in dit geval als x de ver
zameling bejaarden in het model en als Y de verzameling halma spelenden. Zo kan 

de zin Neem de vliegenmepper even mee uit de keuken gezien worden als een verzoek 
waarin door het gebruik een specifiek verband DE (A,B) gelegd wordt tussen de verza

meling A= VLIEGENMEPPER en de verzameling B van dingen die uit de keuken moe

ten worden meegenomen. Het lidwoord de zegt dat het om een (bekend veronder

steld) ding uit AB gaat. 

In dit opzicht gaat woordbetekenis geruisloos over in zinsbetekenis. Beide 
bedienen zich van dezelfde apparatuur. De betekenis van werkwoorden maar ook die 

van determinatoren ligt opgeslagen in ons mentale lexicon. Omdat hun betekenis in 
het aanbrengen van structuur ligt, spelen ze als het ware de rol van specie bij het 
bouwen van een muur. Op deze wijze dragen ze bij aan betekenisvorming. 

III. 3 BETEKENISVORMING 

In deze paragraaf verkennen we de grenzen van onze mogelijkheden om beteke
nissen te vormen uit kleinere eenheden. Wie het woord kerk gebruikt en daar het 
verkleinwoord je achter zet, vormt het woord kerkje dat (ongeveer) hetzelfde betekent 

als 'kleine kerk'. Wie roodbaars gebruikt, kan het idee hebben dat dit gevormd is met 
A= ROOD en B = BAARS. Zoiets gaat niet goed met roodborst: er is geen B = BORST. 

Wie zich verdiept in dit verschil in woordopbouw ziet algauw dat de meeste woorden 
beginnend met rood- meer aan de kant van roodborst staan clan aan die van roodbaars. 
Dit houdt in dat we woorden als roodvonk, roodbaard, en roodhuid eerder als eenheid 
leren clan als samengesteld woord waarvan de betekenis uit de delen is af te leiden. 

We beginnen eerst met combinatiemogelijkheden van bijvoeglijke naam
woorden om enige ervaring op te doen met het begrip berekenbaarheid. Daarna 
komen we terecht bij samengestelde woorden. Het algemene beeld is dat we niet 
alleen woorden leren, maar ook groepen van woorden. Vee! meer clan er lange tijd 
gedacht werd. 

Bijvoeglijke naamwoorden Bijvoeglijke naamwoorden, of we! adjectieven, zijn 
naamwoorden net als de zelfstandige naamwoorden. Semantisch doen ze twee din
gen. Allereerst doen ze wat zelfstandige naamwoorden ook doen: in elk domein van 
interpretatie verwijzen ze naar een verzameling van dingen die de eigenschap hebben 
die wordt aangeduid door de naam van de verzameling: vrolijk heeft betrekking op 
een verzameling van vrolijke personen, rood op de verzameling van dingen die rood 
zijn, en onbetrouwbaar op de verzameling van onbetrouwbare personen en zaken. 
Woorden als ajhankelijk, gevaarlijk, etc. kunnen worden gezien als passend in een 
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schema A (x, Y). Iemand kan afuankelijk zijn van iets of iemand, iets kan gevaarlijk 

zijn voor iemand, etc. In dit opzicht lijken adjectieven soms op werkwoorden: ze 

geven schema's. We beperken ons bier vooral tot die welke betrekking hebben op ver
zamelingen. 

Adjectieven doen meer dan alleen maar verwijzen: in combinatie met een 
zelfstandig naamwoord maken ze opnieuw een (complex) zelfstandig naamwoord. Zo 
voert onbetrouwbaar in de combinatie onbetrouwbare berichten ons van de verzameling 
B van berichten naar een deelverzameling daarvan, de verzameling OB van onbe
trouwbare berichten. De woordgroep onbetrouwbare berichten is als geheel een zelf
standig naamwoord en ook evenveel zelfstandig naamwoord als bet woord berichten 

zelf. 
Wat betreft de verwijzing van adjectieven naar verzamelingen kunnen we 

simpelweg de route volgen die we hebben gevolgd bij bet in kaart brengen van moge
lijke verhoudingen tussen zelfstandige naamwoorden. We kunnen gebruikmaken van 
drie hoofdrelaties tussen de twee cirkels A en B, zichtbaar gemaakt in bet volgende 
staatje. 

antoniem 

treurig : blij 
brildragend : stuurs 
opgewekt : kleiachtig 

levend : dood 
vol: ledig 

hyponiem 

grillig : onvoorspelbaar 
voorkomend : vriendelijk 
stuurs : nurks 
kinds : clement 

etc. 

domeinafuankelijk 

aardig : brildragend 
aardig : timide 
vriendelijk : oud 

lenig : egocentrisch 

De adjectieven in de linkerkolom zijn antoniem: iemand kan niet op hetzelfde 
moment treurig en blij zijn. Natuurlijk kunnen we zoiets wel van iemand zeggen, 
maar dan bedoelen we dat zo iemand afwisselend treurig en blij is. Daarbij komt dat 
we niemand kunnen verbieden om bet paar treurig : blij onder te brengen in de derde 
kolom. Als we aardig zijn, schrijven we zo iemand een andere kijk op de werkelijk
heid toe; als we minder aardig reageren, zeggen we dat zo iemand bet Nederlands 
niet goed beheerst. 

We testen dit probleem uit op voorkomend en vriendelijk. Voorkomendheid is 
een deftige vorm van vriendelijkheid, verbonden met een zekere afstandelijke min
zaamheid, voortkomend uit een sociaal gesproken geslaagde opvoeding. Een mond
vol. maar redelijk precies als beschrijving van wat voorkomend wordt genoemd. Het is 
niet goed mogelijk voorkomend te zijn en onvriendelijk. Hier past dus Figuur 3-4 
met VOORKOMEND C VRIENDELIJK: iemand die voorkomend is, is altijd vriendelijk, 
terwijl vriendelijke personen niet altijd voorkomend zijn. Zou <lat wel bet geval zijn 
dan zouden voorkomend en vriendelijk synoniem zijn. De test wijst uit dat de drie 
kolommen uit bet leven gegrepen zijn, omdat er discussie mogelijk blijft. We komen 
nog terug op dit punt. 

72 
HENK VERKUYL 



Operatoren Adjectieven voeren zoals gezegd een operatie uit op het zelfstandige 

naamwoord. Een adjectief is in die zin een operator: het maakt van een zelfstandig 

naamwoord iets anders, namelijk een complex zelfstandig naamwoord. Onbetrouw
baar maakt van bericht het uit twee delen bestaande zelfstandig naamwoord onbe
trouwbaar bericht. 

Zo maakt het adjectief oud van dame de groep oude dame. Die operatie kan 
herhaald worden: vriendelijk neemt het complexe zelfstandige naamwoord oude dame 
en dit resulteert in vriendelijke oude dame. Toch is dan nog niet een vriendelijke oude 
dame in zicht, want daar is nog iets anders voor nodig. De operatie houdt ons op ver

zamelingsniveau: ouD vormt door de combinatie met de verzameling DAME een deel

verzameling OD. Binnen die verzameling schept VRIENDELIJK een deelverzameling 

VOD, zoals uit het plaatje in Figuur 3.9 duidelijk wordt, terwijl D het domein van 

interpretatie is waarop vriendelijke oude dame van toepassing is. 

D ND 

OD 
0 

VOD 
v 

D 

FIGUUR 3.9 Vriendelijke oude dames 

Het is verleidelijk om de -e in oude te zien als de instructie om de verzameling ouD te 
nemen en die met de verzameling DAME in verband te brengen zodanig dat de resul
terende verzameling OD van oude dames geheel in de verzameling DAME zit. Dat zou 
dan ook voor de -e in vriendelijke gelden. We zwichten niet voor die verleiding, want 
in We zagen een oud damelje ontbreekt de -e, terwijl daar toch dezelfde operatie plaats

vindt. De operatie moet abstracter worden gedefinieerd dan de aanwezigheid van een 

buigingsuitgang suggereert. 
Om twee verzamelingen abstract met elkaar in verband te brengen is een 

instructie nodig. Wiskundig is die te vertalen als de operatie die de overlap OD vormt 
uit OUD en DAME: in die overlap zitten dan alle oude dames van het domein. Overlap, 
ook we! doorsnede genoemd, heeft een deftige benaming: intersectie. Daarom heten ad
jectieven zoals oud en vriendelijk intersectieve adjectieven. Wat in de overlap zit, zowel 
oud als dame, of zowel vriendelijk als oud als dame. Jonge dames behoren ook tot 
DAME, maar niet tot OD. Noem de operatie fen zet ronde haakjes rond datgene waar f 
op van toepassing is. Dan leest het voorschrift als: f(ouD, DAME)= OD, dat wil zeggen: 
pas f toe op ouD en DAME en construeer daaruit OD als deelverzameling van DAME. 
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Dit soort operaties zijn algemeen. Een grammatica is een geheel van f-operaties die 

van kleine eenheden grotere eenheden maken onder bepaalde condities. Omdat <lit 

boek niet over grammatica gaat, blijven deze regels op de achtergrond, maar om toch 

iets van berekenbaarheid en de beperkingen daarvan te begrijpen, is het nodig om 
het hoofdidee ervan te doorgronden. De betekenis van woorden is nauw verbonden 
met de semantiek van structuren (woordgroepen, zinnen, teksten) waarin die woor

den voorkomen. 

Onvermijdelijke dames Tot dusver ging het vrij soepel: neem het woord oud en het 

woord dame, dan berekenen we automatisch een verzameling OD in een bepaald 

domein van interpretatie. Neem koperen en pot en je hebt het naamwoord koperen pot 
dat verwijst naar potten die van koper zijn; neem onderhoudend en boek, en je hebt 
onderhoudend boek. Het aantrekkelijke van deze voorbeelden ligt in de suggestie van 

eenvoud en berekenbaarheid: oude dame is voorspelbaar op grond van oud en dame. 
Het lijkt eenvoudig een lange rij van <lit soort voorbeelden te maken, maar 

dat is schijn. In feite is het zelfs erg lastig om goede doorsnedes te vinden. Dat wordt 
direct en overtuigend duidelijk bij voorbeelden als vermoedelijke dader, vermeende eifge
naam, etc. Er is niet een verzameling van vermoedelijken of vermeenden. Als we die 

toch gaan construeren (we mogen veel van onszelf), dan stuiten we op een ernstig 
probleem: als we praten over de vermoedelijke dader naar wie gezocht wordt, weten 

we al <lat er een dader is. Met andere woorden, we hebben door het gebruik van het 

naamwoord dader te maken met een verzameling B van mensen die iets gedaan heb

ben. Maar vermoedelijk betekent niet 'de verzameling van personen waarvan men 

denkt <lat die iets hebben gedaan', het betekent 'naar men vermoedt'. En <lat is moei

lijk vast te leggen in verzamelingen. 
Voortbordurend op het voorbeeld met de goed te berekenen verwijzing van 

het complexe naamwoord vriendelijke oude dame, kunnen we ook daar plotseling vast
lopen op een bijvoeglijk naamwoord <lat uit de pas loopt. We lezen bijvoorbeeld: 

... en in <lat leuke Engelse plaatsje kwamen Mathilde en ik na enige 
omzwervingen de onvermijdelijke vriendelijke oude dame tegen ... 

Net als bij vermoedelijk kunnen we niet veel beginnen met een verzameling van onver

mijdelijken. In het geval van onvermijdelijk wordt door de ik-figuur van de zin com
mentaar geleverd. Het doet een beroep op ervaringen met vele domeinen van inter
pretatie, waarbij in de kennis van de wereld van de auteur blijkbaar een opmerkelijk 
statistisch verband is tussen de verzameling VOD van vriendelijke oude dames en 
Engelse plaatsjes. Wie veel van Agatha Christie gelezen heeft, kan zich hierbij wel 
iets voorstellen. Door ervaring heeft de ik-fi.guur geleerd dat in die plaatsjes altijd wel 
vriendelijke oude dames lijken te wonen en bij het beschrijven van dit specifi.eke 
model wordt deze kennis over andere modellen van interpretatie meegegeven. De 
transparantie van de berekenbaarheid van vriendelijke oude dame moet het opnemen 
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tegen de wens van de ik-figuur om het verhaal over <lit specifieke domein te kruiden 

met vroegere ervaringen. 

Transparantie is niet een noodzaak, voldoende transparantie we!. Wie zegt 
en ook bedoelt We liepen in dat Engelse badplaatsje en daar kwamen we de onvermijdelij
ke tegen stuit op terechte verbazing. Het doorbreken van transparantie is een luxe, 
waarmee we spanning kunnen oproepen. Dat blijkt als we het verhaal hierboven laten 
volgen door: 

... die, naar later bleek, de moordenares was van enkele gasten in het 

pensionnetje <lat schuin tegenover het hotel lag waar wij logeerden. 

Ook hier is transparantie gids. Er was al een verzameling VOD ingevoerd, die in het 

domein van interpretatie uiteraard blijft bestaan, ook al werd het adjectief onvermijde
lijk gebruikt. Door de wending in het verhaal ontstaat er een tegenstelling tussen de 
betekenis die we toekennen aan het (complexe) zelfstandige naamwoord vriendelijke 
oude dame en die welke we toekennen aan het naamwoord moordenares. Deze tegen
stelling kan vereenvoudigd worden tot die tussen vriendelijk en moordenares, want 
iemand die oud is kan moorden en een dame kan ook moorden. Met andere woorden, 
de tekst dwingt ons tot het stellen van de vraag welke semantische relatie er bestaat 
tussen vriendelijk en moordenares. Inclusie, tegenstelling, domeinafhankelijkheid? 

Het is niet aan een taalkundige om die vraag te beantwoorden. De verhou

ding tussen de woorden vriendelijk en moordenares wordt bepaald door een maat

schappelijk discours, waarin tegenwoordig ook de zich inlevende verpleegkundigen 
meespelen die uit vriendelijkheid patienten in een verzorgingstehuis een voortijdige 
dood bezorgen. Ook is het mogelijk <lat een moordenares heel vriendelijk is voor haar 
niet-slachtoffers en misschien ook we! voor haar slachtoffers. De semantische vraag 
die meespeelt, is: kan aan vriendelijkheid de voorwaarde worden gesteld tot zorg voor 
het voortbestaan van anderen? Nogmaals, taalkundigen hebben in <lit discours geen 
aparte positie, waarbij moet worden aangetekend <lat sommigen van hen, de lexico
grafen, de stand van zaken in het genoemde discours registreren. 

Het streven naar transparantie Inmiddels is enkele malen gewezen op het belang 

van berekenbaarheid en daarmee op transparantie: onze greep op de kennis in ons 
geheugen berust hierop. Dat we transparantie tegenkomen in het geval van vriendelijke 
oude dames is dus niet zo verwonderlijk. Het zou eerder verbazen als we haar niet 
aantroffen. Sommige taalfilosofen gaan zelfs zo ver <lat ze haar alom aanwezig achten 
in natuurlijke taal. Ze weten wel beter, maar door aan te nemen <lat combinaties van 
kenniseenheden berekend kunnen worden, wordt duidelijker wat er gebeurt als een 
geheel niet uit zijn delen is af te leiden. De eigenschap van voorspelbaarheid van de 
betekenis van een complex geheel heet compositionaliteit: uit de betekenis van oude 
en dame is eenduidig de betekenis van een oude dame te berekenen, namelijk iemand 
die oud is en dame. 
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Het is en blijft een ideaal, want in zinnen als Kijk, daar loopt een oude klasgenote van 
Saskia en He, daar staat mijn oude fiets hoeven de klasgenote en de fiets niet oud te 

zijn. Oud slaat hier meer op een vroegere situatie waarin er een betrekking bestond 
tussen Saskia en de genoemde klasgenote of tussen mij en een fiets die de ik vroeger 
had. Voor wie dit niet echt een tegenvoorbeeld is - oud betekent in deze twee zinnen 
iets anders dan in oude dame-, volgt het in de taalkunde zeer bekende voorbeeld van 
kleine olifant en grote kleuter. We kunnen daar nog aan toevoegen het verkleinwoord 
roodborstje dat wordt gevormd uit het zelfstandig naamwoord roodborst en :Je, omdat 
roodborst en roodborstje vrijwel synoniem zijn. Een roodborstje niet een kleine rood
borst. In al deze gevallen is het niet mogelijk om AB te berekenen uit de betekeniscir
kels A en B. De geeigende strategie in de vakliteratuur is om toch zoveel mogelijk te 
rekenen. 

Dat gaat als volgt. De eerste constatering is dat woorden als klein en groot in 
de gegeven voorbeelden iets zeggen van de dimensies. Bij olifant is dimensie een 
eigenschap die in de betekenis van het woord wordt meegegeven: een olifant is een 
concreet levend ding. Zijn dimensies kunnen objectief warden vastgesteld. Vol
wassen olifanten varieren qua grootte binnen een zekere bandbreedte, maar komen 
wat hun hoogte betreft uit op drie tot vier meter. Ze kunnen op drie dimensies ver
geleken warden met elk bestaand voorwerp in het heelal. In de rangorde van grootte 
nemen ze een zekere positie in ten opzichte van andere telbare dingen. Deze infor
matie is verbonden met onze kennis van het woord olifant, want we zien ze we! eens 

in de dierentuin, op plaatjes of op de televisie. 
De tweede constatering is dat kleine kan warden gezien als een operatie op 

olifant, zoals oude een operatie was op dame. Dat wil zeggen, het leidt ons van de ver
zameling van alle olifanten naar een andere verzameling. Laten we aannemen dat 
met deze operatie automatisch een zekere beperking optreedt, die losjes te omschrij
ven is als 'klein voor ... '. De werking van klein wordt dan beperkt tot de verzameling 
van olifanten. Op die manier wordt binnen die verzameling een deelverzameling 
opgeleverd die voldoet aan een bepaalde norm van kleine olifant. Daarmee hebben we 
weer precies een transparante waarde berekend, al moet duidelijk zijn dat de grens 
tussen kleine en grate olifanten natte vingerwerk blijft. Die grens is in veel situaties 
ook niet zo interessant, al varen veel mensen we! bij dit soort meningsverschillen. 

Voor ons is van belang dater ook in dit geval precies en transparant wordt 
gerekend. Daarmee is toch weer wat winst geboekt in ons streven naar inzicht in het 
gebruik van woorden. Blijkbaar willen we als taalgebruikers zowel de absolute schaal 
als de relatieve schaal kunnen hanteren, want vergeleken met een forse dinosaurier is 
een grote olifant niet echt groot. Je zou hem dan zelfs klein kunnen noemen. 

We kunnen nu ons voorbeeld met de vriendelijke oude dame ook in dit licht 
herbezien. Oud betekent in dit geval 'oud voor een dame'. Door die relativering van 
oud binnen het menselijk geslacht komt de weg vrij voor vergelijking met andere 
objecten. De dame in kwestie is zeker niet zo oud als de Redwoods in Californie. Niet 
dat we steeds zo denken en praten, zeker niet in dit geval, maar de mogelijkheid is 
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er wel. We kunnen afhankelijk van de situatie waarin we spreken de absolute en de 

relatieve gebruiksmogelijkheid activeren. 
Met het woord vriendelijk is zoiets ook mogelijk. Als onze premier na een 

bezoek aan Engeland in het torentje opmerkt Ik vind dat wij ons gelukkig mogen prijzen 
met een vriendelijke koningin, dan kan hij met deze mededeling twee dingen op het oog 
hebben; (i) Onze koningin is een vriendelijk iemand of (ii) Voor een koningin is 

Beatrix vriendelijk te noemen. In het laatste geval wordt Hare Majesteit de maat 
genomen op de schaal van koninginnenvriendelijkheid: ze zit daar in de pluszone. 

Die positie laat de mogelijkheid open <lat de premier haar op de schaal van algemene 

menselijke vriendelijkheid aanzienlijk lager inschaalt. 
Het verschil tussen (i) en (ii) correspondeert ook hier met een verschil tus

sen absoluut (alle mensen worden er bij betrokken) en relatief (alleen koninginnen 

spelen in de beoordeling mee). Dat verschil speelt ook mee in het voorbeeld van de 

vriendelijke oude dame: vriendelijk kan zijn bedoeld als betrekking bebbend op een 
eigenscbap die los staat van oude dames, maar bet woord kan ook gebruikt zijn in de 
zin van 'vriendelijk voor een oude dame'. 

We maken druk gebruik van dubbele scbalen. Het voordeel ervan is <lat men 

de betekenis van bet woord in kwestie kan bandbaven. De betreffende woorden wor
den gekoppeld aan een scbaal waarop woorden als oud, onvriendelijk en klein een posi
tie aangeven. De context is dan meestal bepalend voor de gekozen schaal. In een 
gesprek kan warden aangenomen <lat sprekers en hoarders dezelfde schaal hanteren 

tenzij bet tegendeel blijkt. 

Samengestelde woorden Het is niet de bedoeling om bier een overzicht te geven van 
alle operaties die betrokken zijn in de vorming van betekenis. Aan de orde was bet 
probleem van de transparantie: hoe voorspelbaar is de betekenis van een woordgroep 
af te leiden uit de delen waaruit die groep is samengesteld. Een redelijke mate van 
transparantie was er bij de opbouw van VOD, maar die ging verloren bij bet gebruik van 
onvermijdelijke. Er kan we! wat verder gerekend warden, maar <lat veronderstelt veel in

gewikkelder operaties clan in bet geval van VOD. In de moderne semantiek is men nog 
niet zo ver <lat <lit zou kunnen, al is bet de vraag of men zover zou kunnen komen. 

Er is wat <lit betreft een spanningsveld tussen berekenbaarheid en niet-bere
kenbaarbeid, waarbij deze laatste in tweeen uiteenvalt. lets kan (nog) niet-bereken

baar zijn, omdat de tbeorie nog niet zover is, zoals in bet geval van onvermijdelijk en 
vermoedelijk. lets kan ook niet-berekenbaar zijn, omdat bet niet nodig is om te reke
nen. In dat geval leert men dingen gewoon per geval. Lange tijd heeft men gedacht 
dat bet mentale lexicon een beperkt aantal elementen had waaruit vrijelijk combina
ties zouden kunnen warden afgeleid. Door het toenemend inzicht in de werking van 
het menselijke brein is men tot de overtuiging gekomen dat wij als taalgebruiker gro
tere eenbeden dan woorden in ons gebeugen opslaan alsofbet woorden zijn. 

Om dit direct te illustreren: we ontbouden bet gezegde Beter ein vogel in 
hand, dan tien in de lucht vanaf bet moment dat we bet leerden op de lagere school. 
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Dus waarom zouden we ook niet woordcombinaties als snelle route, snelle auto, snelle 
inhaalmanoeuvre, snelle babbel, etc., naast woorden als route, auto, inhaalmanoeuvre, 
computer, babbel, etc. onthouden? Een route zelf is niet snel, dus we weten <lat we op 

die route snel van punt A naar punt B kunnen komen. Bij een snelle auto weten we <lat 
je er snel mee kunt rijden, wat niet het geval is met manoeuvres en computers. We 
leren de combinatie dikke vrienden zonder zelfs de betekenis van zwaarlijvigheid te 

activeren. Over een soortgelijke vertrouwdheid met combinaties werd onlangs gerap

porteerd in onderzoek naar bijvoeglijke naamwoorden die intensifieren. Bij zelfstan

dige naamwoorden als brok, dosis, slok zetten we eerder jlink,fors, groat en veel minder 
vaak adjectieven als fel, fervent en heftig. Die laatste worden meer gebruikt bij woorden 

als crisis, ruzie en kritiek. Op die manier ontstaan min of meer vaste combinaties. 

Het aardige van die combinaties is <lat ze wel enig verband blijven houden 

met de betekenis van de samenstellende delen. Zo opponeert de combinatie snelle ver
binding met langzame verbinding. Daarmee blijft een zekere mate van transparantie 
behouden. Blijkbaar vinden we het als taalgebruikers toch eenvoudiger om grotere 

eenheden snel bij de hand te hebben. Dat geldt niet alleen voor idiomatische uitdruk
kingen als het hoekje omgaan, een blauwtje !open, bater op het hoofd hebben, etc., maar 
ook voor combinaties waarin zelfstandig voorkomende woorden een voorkeur voor 

elkaar hebben, zoals het werkwoord begaan duidelijke voorkeuren heeft: een vergissing 
begaan, een moord begaan, dwaasheden begaan, een misstap begaan. Die voorkeur hoeft 
niet uniek en wederzijds te zijn: een moord treedt ook graag op met plegen. Al die din

gen leren we per geval, zoals we enkelvoudige woorden leren. 

Het bijzondere van het leren van complexen is <lat er kennis over de elemen

ten binnen zo'n complex automatisch 'meekomt'. We leren een moord begaan, maar 
door onze kennis van de mogelijkheden van moord (telbaar) weten we <lat er binnen 

het aangeleerde complex enige vrijheid is, zodat we automatisch een groot aantal 
varianten tot onze beschikking hebben: enkele moorden begaan, niet meer dan drie 
moorden begaan, etc. 

We leren op die wijze ook hoe werkwoorden optreden. Niemand kan het ge

bruik van het woord schrijven leren zonder een voorbeeld. Kinderen pikken de betekenis 
van schrijven op uit een situatie waarin het gaat over iets wat geschreven wordt. Het is 
ook niet aan te raden om de betekenis van Engelse of Franse werkwoorden er in te 

stampen zonder een lijdend voorwerp erbij: to write a letter, fumer une pipe, etc. al was 
het maar om te ontdekken <lat in die talen het werkwoord in zo'n combinatie voorop 

staat. We leren daarmee een grotere eenheid met een vaste kern, de werkwoordsvorm, 
en een variabel deel. Doordat dit variabele deel zelfstandig kan optreden, ontstaan er 
allerlei, vaak subtiele, betekenisverschillen. Een rekening schrijven is duidelijk iets 
anders dan een brief schrijven. Zo heeft een rekening schrijven een betekenisverband 
metfactureren. Zegt men <lat een woord goed geschreven is, dan betekent <lit <lat de 
spelling ervan klopt, terwijl Dat boek is goed geschreven betrekking heeft op stijl en 
inhoud. Het woord schrijven past zich als vaste kern aan zijn gasten aan. Deze aanpas
sing ontsnapt aan berekenbaarheid: we leren <lit en slaan het op in ons geheugen. 
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Transparantie ligt ook aan de basis van onze vertrouwdheid met verkleinwoorden. In 

ons mentale lexicon ligt een achtervoegsel opgeslagen dat we kennen als de -pje in 

raampje, de -tje in zustertje en de :Je in zusje. Volledige transparantie zou ontstaan als 
we het woord boek nemen, daarbij de verzameling van dingen construeren die de 
eigenschap 'boek' hebben, waarna :Je binnen die verzameling de exemplaren uitkiest 
die voldoende klein zijn; binnen die verzameling, want boekjes zijn boeken. Het 

transparante gebruik van ·Je veronderstelt binnen een verzameling een zekere schaal 
en op die schaal ligt een grens beneden welke men het verkleinwoord mag gebrui

ken. Die schaal is, net als in het geval van vriendelijk, voorwerp van een maatschappe
lijk discours. 

Leren of combineren In het bovenstaande zijn we afgedaald van woordgroepen die 
gevormd worden door de grammatica, naar woordgroepen die min of meer aaneen

klitten tot vaste verbanden, naar operaties zoals de vorming van het verkleinwoord. 
Vlak bij het enkelvoudige woord komen samenstellingen zoals damesfiets, dichtbundel, 
legbatterij, etc. In al die gevallen is een eenvoudige AB-schakeling niet mogelijk: 
damesfiets wordt niet gevormd op basis van A= DAME en B = FIETS, een dichtbundel 
is niet iets om te dichten, en legbatterij verschilt voldoende van veldbatterij om de 

vraag op te roepen wat eenvoudiger is om te leren: twee verschillende regels of twee 
verschillende woorden. In het geval van damesfiets moeten we eerst een A vormen die 
bestaat uit dingen die 'voor dames bedoeld' of 'ten behoeve van dames gemaakt' zijn, 

of iets van <lien aard. Pas dan kan iets een ding zijn dat zowel een fiets is als voor 
dames gemaakt. Ook hier ontstaat hetzelfde beeld: het is gemakkelijker deze samen
stelling gewoon uit het hoofd te leren met als bijkomend voordeel dat men snel het 
verband weet met dameszakdoek, damesblad, damescoupe, damesdrankje, en dergelijke. 
Alsman moet je met dergelijke verbanden overigens wel uitkijken want ze kunnen 
toorn opwekken, dus ook dat is een reden om de betekenis per woord te leren of de 
woorden niet in alle gesprekssituaties te gebruiken. 

III.4 TOT SLOT 

We hebben slechts een klein gedeelte besproken van water te zeggen is over beteke
nisvorming. Het gebied is te groat en te veel omvattend om ook maar de illusie te 
kunnen hebben van volledigheid. Daarom hebben we ons voornamelijk gericht op 
een belangrijk aspect van de organisatie van ons kennisbestand zoals die besproken 
is in § rrr.2, namelijk de voorspelbaarheid van informatie die in taal beschikbaar is 
over de overlap AB van twee verzamelingen A en B. 

Een belangrijk thema in dit hoofdstuk was ook ons vermogen om domeinen 
van interpretatie min of meer naar believen in te krimpen of uit te breiden, afhan

kelijk van de context. De vrijheid om <lit te doen wordt ingeperkt als het gaat om alge
meen geldige uitspraken die empirisch getoetst kunnen. Nog steeds geldt het weten
schappelijk taalgebruik als het model waarin de reikwijdte van uitspraken precies 
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wordt aangegeven. In de gewone omgangstaal vervalt die noodzaak vaak. Daarmee 

worden allerlei beperkingen opgeheven. Dit is het geval bij stereotypie. We gaan daar

om eerst nader in op de aard van stereotypie door deze vorm van domeininperking te 

zien als een vorm van inclusie en daarmee als onderdeel van de theorievorming over 

de werkelijkheid. Dit gebeurt in het volgende hoofdstuk. 
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IV 

Stereotypen, prototypen, 
beeldspraak 

IV.I INLEIDING 

In het recente verleden nog werd stereotypering gezien als een vorm van figuurlijk 

taalgebruik. Dit is onjuist en misleidend. Daarom is het nuttig om zowel stereotype

ring als beeldspraak in de beschouwing te nemen. Het mechanisme dat een rol speelt 

bij prototypering lijkt een essentieel onderdeel van beeldspraak te vormen. Daarbij is 

duidelijk dat stereotypering nauw kan samenwerken met prototypering. Voldoende 
redenen om de triade van stereotype, prototype en beeldspraak in hun onderlinge 

samenhang te bekijken. Voor stereotypering en beeldspraak geldt dat ze beide afwij

ken van de in onze kennisorganisatie bestaande AB-verbanden tussen woorden, waar

door we gedwongen warden afwijkende interpretaties te geven. Dit dwingt ons tot de 

vraagstelling: in hoeverre blijven we als taalgebruiker onderworpen aan de wetmatig· 
heden van de werkelijkheid, die onze 'normale' kennisorganisatie beheersen? Waar 

wijken we van af als we spreken van afwijkende interpretaties? Deze vragen zijn aan 

de orde in dit hoofdstuk. 

IV.2 STEREOTYPEN EN PROTOTYPEN 

Wie de vakliteratuur natrekt op de woorden stereotype en prototype, ontdekt algauw dat 

sociologen zich richten op stereotypen en cognitief.psychologen op prototypen. Op

vallend daarbij is overigens dat betrekkelijk veel sociologen denken dat stereotypie min 

of meer synoniem is met prototypie, terwijl veel psychologen denken dat hun prototype 
een andere naam is voor stereotype. Paradoxaal is daarbij dat er blijkbaar toch een ver
schil bestaat, want de sociologen richten zich duidelijk op iets anders dan de psycho

logen. 

Vanuit individuele taalgebruikers gezien is het onderscheid niet te verdoeze

len: zij leven met stereotypen en prototypen. En dat gebeurt niet in de periferie van 

hun taalgebruik. Stereotypering en prototypering zitten in het centrum ervan. De 

meest opvallende verwoordingen van stereotyperingen zijn redelijk bekend: Fransen 
zijn een gevaar op de weg, Die stomme stadsdeelbestuurders zijn niet eens in staat ervoor te 

IV STEREOTYPEN, PROTOTYPEN, BEELDSPRAAK 



zorgen dat bussen in de busparkeergarage kunnen, De Schot is zuinig, etc., etc. Men 

gebruikt het zogeheten kale meervoud (Fransen, bussen) ofhet bepaalde lidwoord (De 

Schot) of een variant daarvan met die. Gegeven de verwarring over het precieze 
gebruik van de twee termen is het nodig de twee begrippen eerst goed van elkaar te 
onderscheiden en daarna te bekijken welke rol ze spelen in ans individuele kennis
systeem. 

Stereotypen Het woord stereotype wordt in de drukkerswereld gebruikt voor het bij
eenhouden van zetsel, zodat daaruit een reeks van dezelfde afdrukken kan warden 
gemaakt. Een element uit die betekenis is meegekomen in het gebruik dat wij hier op 
het oog hebben: 'telkens hetzelfde'. Dit element kan op twee manieren warden ge'in
terpreteerd: (a) telkens wanneer een bepaalde situatie voorkomt, gebeurt er hetzelfde; 
(b) alle ]eden van een verzameling hebben een bepaalde eigenschap. 

De tweede vorm is het meest bekend: de zuinige Nederlander, de zangerige 
Italiaan, de trotse Spanjaard, etc. Het gaat dan nag alleen maar om nationaliteit. Er 
zijn kwaadaardiger stereotypen, zoals de jood als bedrieger, de zwarte als minder ver
gevorderd op de darwinistische ontwikkelingsschaal en als lui, de zigeuner als <lief, 
etc. etc. Voordat we de analyse hiervan ter hand nemen, zullen we enkele voorbeel
den geven van de eerste vorm. Die vorm is in principe veel gevaarlijker dan de eerste, 
omdat hij dichter aanleunt tegen het normale taalgebruik. Het gaat om zinnen als 

Jan bloost altijd als ik hem tegenkom of Nog nooit heb ik hem op een waarheid betrapt. In 
het laatste geval gaat een spreekster er keihard tegenaan. In het eerste geval wordt 
een beeld geschapen van Jan die verlegen is. Onschuldig, want stereotypering heeft 
oak onschuldige kanten; of toch schuldig als onderdeel van een paging om Jan als 
een doetje af te tekenen? Stereotypering werkt naar alle kanten en met allerlei ver
schillende effecten. 

De kern van stereotypering is al-kwantificatie. Deze vorm van hoeveelheids
aanduiding zijn we hierboven tegengekomen in zinnen als Alle raven zijn zwart. Al
kwantificatie zegt in dit geval: 'voor elk ding dat raaf is geldt dat het oak zwart is'. 
Zoals opgemerkt kan al-kwantificatie oak betrekking hebben op tijden. We zeggen 
clan Een raaf is altijd zwart, uitdrukkend <lat in elk domein van interpretatie de ver
houding tussen de verzamelingen RAAF en ZWART er een van inclusie is. 

Stereotypering ontstaat trouwens niet door het gebruik van alle en altijd. We 
zeggen Raven zijn zwart of Als ik hem tegenkom, bloost Jan. De al te kwetsbaar maken
de woorden alle en altijd kunnen warden weggelaten, terwijl de kracht van de kwanti
ficatie toch wordt uitgedrukt. Als we zelf vinden dat we het eigenlijk te bont maken, 
voegen we als sociaal smeermiddel verzachtende woorden toe als ... uitzonderingen 
daar gelaten. In de omgangstaal nemen we het niet zo nauw als in de wetenschap, 
waar expliciete vormen van hoeveelheidsbepaling een vereiste zijn om serieus te war
den genomen. Toch betekent het weg mogen laten van woorden niet dat we daarmee 
ontslagen zijn van de plicht na te gaan wat we eigenlijk doen als we lelijk bedoelde 
dingen zeggen zoals Journalisten kunnen nooit tegen kritiek, Ambtenaren van deelraden 
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zijn incompetent, Taxichauffeurs in Amsterdam, dat zijn boeven of Politieagenten hebben 
altijd andere prioriteiten. 

Kennis als theorie In feite is in Hoofdstuk 3 al wat voorwerk verricht met de dis
cussie over de zin Mannen zijn ziek. Die zin werd bekeken tegen de achtergrond van 
het idee <lat onze kennisorganisatie kan worden opgevat als een theorie over de wer

kelijkheid. De vraag wordt daarmee hoe theorieen eruitzien. Daar valt veel over te 

zeggen, maar voor onze doeleinden is het voldoende vast te stellen <lat een theorie 

principieel de constructie is van een samenhangend geheel van uitspraken over een 

bepaald domein. Daarmee worden twee dingen duidelijk: (a) een theorie is een ken
nissysteem; en min of meer daaruit volgend (b) een theorie is een geheel van uitspra

ken die van toepassing zijn op domeinen in de werkelijkheid. In termen van het ken
nismodel in Figuur 1.5 op bladzijde 17 zien we <lat een theorie sociaal is in de zin 

waarin encyclopedieen en woordenboeken sociale producten zijn, maar ook indivi
dueel in die zin <lat individuele taalgebruikers hun eigen theorie over de werkelijk
heid ontwikkelen. 

Aan deze constatering zijn enkele consequenties verbonden. Het betekent in 
feite <lat we een biologische uitspraak als Alle raven zijn zwart kunnen opvatten als 
een stereotype. Dit blijkt als we de uitspraak inbedden in een relativerende context: 
Voorzover we weten ... , Zover als onze kennis strekt is het waar dat ... , etc. We zijn gewend 

<lit soort kennis als 'hard' te beschouwen, omdat zij al lange tijd meegaat. De discus
sie over het woord mongool in een artikel in NRC Handelsblad van Ewoud Sanders laat 

goed zien <lat veel van wat harde kennis lijkt, helemaal niet zo hard blijkt (zie Figuur 
4.1 op bladzijde 84). 

We kunnen niet ontsnappen aan stereotypering: zij zit te dicht bij het centrale 
mechanisme <lat betekenisverbanden bepaalt. Onze ervaring met de werkelijkheid liet 
zich modelleren zoals in Figuur 3.6 op bladzijde 6r. Stereotypering kan in termen 
daarvan worden gezien als het manipuleren van deze ervaring, zodanig <lat domein
afhankelijkheid verandert in inclusie. Men kan onwelgevallige modellen met drievou
dige niet-leegheid uitsluiten, zodat de welgevalligheid van inclusie ontstaat. Een 

stereotype is daarom niet een voorwerp of een verzameling in een domein van inter

pretatie. Zij is deel van de taal waarmee men woorden van toepassing laat zijn op het 
domein. Stereotype beelden zijn op dezelfde wijze (in de ruime zin) talige afbeeldin
gen van ons perspectief op de werkelijkheid. Ze behoren tot de symbolische informa
tie in de zin die we daar aan gaven aan het eind van het vorige hoofdstuk. Ze zijn 
berekenbaar door de telbaarheid die er aan ten grondslag ligt. 

Prototypen Een duidelijk verschil tussen stereotypen en prototypen blijkt uit de 
volgende zinnen. Je kunt in het Nederlands heel goed zeggen Een prototype van dit 
vliegtuig is vorige week neergestort, Matthijs Vermeulen is de geschiedenis ingegaan als het 
prototype van de miskende componist, Vanejev bleek een indrukwekkende Vorst Cremin, 

het prototype van een echte Russische bas, etc. Een stereotype kan niet neerstorten en 
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Als Mongolic het voor het zeggen 
had, zou mongool wereldwijd aJ. 
leen nog worden gebruikt als aan
duiding voor een bewoner van dit 
onherbergzame steppenland en 
niet voor iemand met Downsyn· 
droom. In 1965 trok Mongolic 
hierover bij de Wereldgezond
heidsorganisatie (WHO) aan de 
bel, en met succes. In het Engels 
wordt mongolbijna niet meer ge
bruikt, de Duitse en Franse pen
danten zijn sterk op hun retour. In 
Nederland en Vlaanderen daaren
tegen zijn mongool, mongooltje en 
mongo/isme nog wel gangbaar. 
Steeds meer mensen ervaren deze 
woorden ecllter als beledigend en 
discriminerend. De kranten twij
felen. Zij kiezen veelal voor Down
syndroom, met daarachter '(mon
golisme)'. 

De ouders van Down-kinderen 
zijn verdeeld. De in 1986 opge· 
richte Vereniging voor een geinte· 
greerde opvoeding van mongqloide 
kinderen gebruikt mongool als geu
zennaam. Maar de twee jaar daar
na opgerichte Stichting Down's 
Syndroom (SDS) voert juist een 
verbeten strijd tegen dit woord. 
,,lntegratie van mongooltjes is een 
contradictio in tenninis", heet het 
in Down + Up, het tijdschrift van 
de stichting. De SDS is op dit punt 
zeer strijdlustig. In het tijdschrift 
worden de defmities van mongool 
in onder meer de Winkler Prins en 
de Grote Van Dale aan flarden ge
schoten. K walilicaties als 'weer
zinwekkend', 'verwerpelijk' en 
'absurd' worden daarbij niet ge
schuwd. Nouja,je moet natuur
lijk ook veel kabaal maken om wat 
dit betreft iets te bereiken. 

De man die indirect verant
woordelijk is voor deze tenninolo
gische onrust, is de Engelse arts 
John Langdon Haydon Langdon
Down (1828-1896). Down was de 
jongste van zeven kinderen. Zijn 
vaderwasapotheker. In 1847 ging 
hij in Londen in de leer bij het 
Fannaceutisch Genootschap. La
ter bes loot hij arts te worden. Hij 
ging aan bet London Hospital stu
deren en werken en won de ene 
prijs na de andere. 

In 1858 werd Down tevens 
hoofd van de medische stafvan 
het 'idiotengesticht' in Earlswood. 
Hiennee had hij zijn levensdoel 
gevonden. Down verzette zich te
gen het idee dat 'idioten' niet te 
helpen WIU'en. Hij trok zich het lot 
van zijn patienten sterk aan en ge
noot al spoedig een grote reputa· 
tie. 

Opzijnveertigste,in 1868,be-

Mongool· 

Ewoud Sanders 

gon Down in Nonnanslield in 
Hampton een eigen tehuis, dat 
plaats bood aan tweehonderd ver
standelijk gehandicapten. Twee 
jaar daarvoor had hij in de London 
Hospital Reports een artikel gepu
bliceerd dat bet begrip mongool in 
het )even zou roepen. 

Het stuk heet 'Observations on 
an Ethnic Classification ofldiots' 
en is onverwachts kort. In krap 
vier pagina's gee ft Down zijn visie 
op de classilicatie van 'idioten'. 
Down vindt de bestaande indelin· 
gen vaag, gekunsteld en onbruik
baar. Tochiszo'nindelingvan be· 
fang, betoogt hij, want die kan 
veel invloed hebben op de toe
komst van the little one. Boven
dien willen ouders vaak weten 
waar de veronderstelde afwijking 

"" 

,,"~Woord 

na woo " 

vandaan komt. Heeft de kinder
meid bet kind zoet gehouden met 
opium? Is bet kleintje gevallen? Is 
de afwiJ.king het gevolg van kwet
suren tijdens de bevalling? ,,Men 
verklaart de toestand uit alles lie
ver dan uit erfelijke be lasting of uit 
invloed van de ouders", verzucht 
hij. 

In plaats van de bestaande clas
silicaties stelt Down een indeling 
in vijf etnische klassen voor, te we
ten: Kaukasiers, Ethiopiers( on
der wie enkele 'witte negers'),.Ma
leisiers, Azteken en Mongolen. 

Die eerste vier ralfelt hij in een 
paar zinnen af, maar bij de Mon
golen, mim tien procent van de 
door hem behandelde patienten, 
staat hij !anger ~ii. Hij beschrijft 
hun uiterlijk (,,hun haar is niet 
zwart, zoals bij de echte Mongo
len, maar bruinachtig, dun en 
steil"), hun gedrag, hun intellectu
ele vennogens, hun bloedsomloop 
en wat ze eten. Met een strak, ver
standig trainingsprogramma is 
een hoop te bereiken, onder· 
streept hij- als eerste. Down spe
culeert ook over de oorzaak van 
deze toestand. ,,Er kan geen twij
fel over bestaan dat de etnische 
kenmerken het gevolg zijn van de-
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generatie'', schrijft hij. Degenera
tie tot het Mongoolse type wordt 
volgens hem veroorzaakt door tu· 
berculose. 

Anders dan hij doet voorkomen 
had Down deze indeling in etni
sche groepen niet zelf verzonnen. 
Hij moet zich hebben gebaseerd 
op een studie uit 1844 door Ro
bert Chambers, The Vestigesofthe 
Natural History of Creation, waar
in een identieke indeling voor
komt. Chambers meende dat de 
mensheid zich vanafhet foetale of 
negroide stadium via het mongo
loide otinfanticle stadium uitein· 
delijk ontwikkeld had naar het 
blanke, volwassen eindstadium. 
Down stipt dit wel aan, maar 
weidt er niet over uit. 

Nadat Down was overleden, 
zette zijn zoon Reginald het baan
brekende werk in Nonnanslield 
voort. In 1906 nam Reginald af. 
stand van de naam die zijn vader 
had venonnen. ,,Het lijkt crop", 
schree~hij, ,,dat de trekken die 
ons eerst zo sterk aan het uiterlijk 
en de bouw van Mongolen doen 
denken toevailig en oppervlakkig 
zijn, terwijl ze altijd samenhangen 
met andere eigenschappen, die 
absoluut niet karakteristiek zijn 
voor dat ras. Wanneer bet hier dus 
om degeneratie (reversie) gaat, 
dan moet het degeneratie zijn naar 
een type dat verder terug ligt dan 
de Mongoolse moederstam." 

'Mongoolse idioten' waren dus 
een degeneratie van iets anders, 
maarwat? De Engelsearts F. 
Crookshank meende in 1924 de 
oplossing te hebben gevonden. In 
The mongol in our midst betoogde 
hij dat in de mongool bet stadium 
van de orang-oetang naar boven 
komt. Hij voegde hier nog aan toe 
dat zij in werkelijkheid Mongools 
bloed moesten hebben: bun moe
ders moesten gemeenschap heb
ben gehad met een Aziaat. ,,Het is 
niet moeilijk voorstelbaar hoe ge
isoleerd moeders van kinderen 
met Downsyndroom (·) zich toen 
gevoeld moeten hebben", zo heel 
hetergens. 

Het duurde tot 1959 voordat de 
Parijse geneticus J. Lejeune aan
toonde dat het Downsyndroom in 
feite wordt veroonaakt doordat 
chromosoom 21, nonnaal in twee
voud aanwezig, niet goed is ge
deeld, waardoor het in allecellen 
van het lichaam in drievoud voor
komt. Zes jaar later beklaagde 
Mongolie zich bij de WHO. In de 
Encyclopaedia Britannica was 
mongolisme toen nog te vinden in 
de rubriek ·gedrochten'. 



Mattbijs Vermeulen kan niet de gescbiedenis zijn ingegaan als bet stereotype van de 
miskende componist. Hoe kan dat? Naar bet zicb laat aanzien is dit toe te scbrijven 

aan bet feit dat de notie van prototype niet talig is. Een prototype is iets in bet domein 
zelf, soms een individu soms een verzameling, maar nooit een verband binnen een 
kennisbestand zoals stereotypen die vormen. Er is wat dit betreft een principieel 

onderscbeid tussen de twee begrippen. 
Dit gegeven zijnde, kunnen we de discussie over prototypen zien als een 

voortzetting van Hoofdstuk 2 waar de prototypetbeorie ter sprake kwam. We kunnen 

er bier iets meer over zeggen gegeven de constatering dat prototypen in bet domein 
van interpretatie te vinden zijn en niet in de taal die daarover gaat. Wat dit betreft ligt 

prototypering meer op bet gebied van kennis van de wereld dan van kennis van de 
taal. Dit betekent dat als we zeggen dat de roodborst bet prototype is van een zang

vogel, we in ons kennisbestand bet begrip ZANG VOGEL top-down bekijken. We weten 
dat ZANGVOGEL zicb laat opdelen in deelverzamelingen zoals ROODBORST, MEREL, 

VINK, NACHTEGAAL, etc. Oat wil zeggen: ROODBORST c ZANGVOGEL, VINK c ZANG

VOGEL, NACHTEGAAL c ZANGVOGEL, etc. Deze verbouding tussen ZANGVOGEL en zijn 

deelverzamelingen is getekend in Figuur 4.2. 

B 
ZANG VOGEL 

FIGUUR 4.2 Opdeling van zangvogels 
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Het soort informatie uitgedrukt in deze figuur wordt ook uitgedrukt door Figuur r.3 

op bladzijde n in Hoofdstuk r. Daar lopen lijnen van ZANG VOGEL naar haar deelver

zamelingen. We zetten deze lijninformatie om in de vorm van Figuur 4.2 als voorbe
reiding op onze behandeling van de interactie tussen protoypering en stereotypering. 

Figuur 4.2 geeft informatie over de verhouding van Zangvogel tot (enkele van) zijn 
deelverzamelingen in termen van onze AB-analyse uit het vorige hoofdstuk. De teke
ning laat zien hoe deze analyse werkt met verschillende A-categorieen, in dit geval 

met AI = ROODBORST, A2 =VINK, A3 = NACHTEGAAL, etc. en met B = ZANGVOGEL. In 
A1B zitten alle roodborsten. Derhalve is A1 - B leeg. Dit geldt voor alle andere A's 

ook. We karakteriseren binnen deze collectie NACHTEGAAL als het prototype door A3B 

vet weer te geven. Zoals gezegd, waarom een bepaalde deelverzameling prototypisch 

is, is voor iedereen nog een raadsel. 
In Figuur 4.2 worden alle andere deelverzamelingen van ZANGVOGEL dan de 

drie getekende samengevat tot de puntjes. De vier verzamelingen zijn voldoende om 
de twee punten die aan de orde komen, te verduidelijken. Het eerste punt is dat de 
nachtegaal als prototype van de zangvogel optreedt, terwijl we al eerder opmerkten 
dat de roodborst (althans in Engeland) het prototype is van een vogel. We demonstre
ren deze observatie niet als een vaststaand feit, want we zagen dat niet alle taalgebrui

kers bij een naamwoord hetzelfde prototype hoeven te hebben. Wel signaleren we 

hiermee een interessant punt: het prototype kan verschillen per structuurlaag in de 

drie Figuren r.2 - r.4 in Hoofdstuk r. Dit volgt uit onze analyse van het 'insteken' op 

een bepaald niveau van informatie. 

Interactie Stereotypering en prototypering hebben betrekking op twee nogal ver
schillende aspecten van ons kennissysteem. Daarmee dient zich het tweede punt aan 
met de vraag of we beide in een zinnig verband kunnen onderbrengen waarin ze 
samenwerken. Dat kan. Door te stereotyperen dwingt men immers een inclusierela
tie af en zodra die er is, wordt een vergelijking met andere deelverzamelingen moge

lijk. Daardoor kan de gestereotypeerde verzameling als prototype dienst doen. Dit is 

het geval in zinnen als Een actrice is voor mij het toonbeeld van een aanstellerig iemand of 
(om te laten zien dat we ook de nobeler regionen van onze wereldbeschouwing kun

nen prototyperen op basis van stereotypering) Kardinalen zijn voor Godelieke degenen 
die bij uitstek vroom van gemoed zijn of ook De werken van Mozart zijn voor mij de aller
mooiste composities die er zijn. 

We hebben in taal de middelen om prototypering te signaleren: het toonbeeld 
van, bij uitstek, de in Ajax is voor mij de club, een echte Fries, etc. Door te spreken over 
een actrice als het toonbeeld van een aanstellerig iemand, onderscheiden we in het 
domein van interpretatie de verzameling AANSTELLERIG. We weten op grond van onze 
ervaring dat daarin diverse deelverzamelingen te onderscheiden zijn en daarvan 

wordt die van de actrices door de spreker als het prototype beschouwd. 
De vraag is echter of alle actrices aanstellerig zijn. Zijn er modellen van 

interpretatie aan te wijzen waarin er zowel aanstellerige als niet-aanstellerige actrices 
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te vinden zijn? Zodra <lat bet geval is, gaat in de uitspraak Een actrice is voor mij het 

toonbeeld van een aanstellerig iemand stereotypering vooraf aan de prototypering. Dat 
wil zeggen, eerst moet de inclusie ACTRICE C AANSTELLERIG tot stand worden 
gebracht en pas daarna wordt prototypering mogelijk omdat ACTRICE clan als de 
meest prominente deelverzameling van AANSTELLERIG kan worden verkozen. 

lets dergelijks geldt voor de kardinalen die voor Godelieke binnen de catego
rie vromen bet prototype vormen onder de inclusie-aanname KARDINAAL C VROOM. 

De ervaring leert echter <lat er modellen van interpretatie zijn waarin enkele kardina

len niet voldoen aan bet gehanteerde criterium van vroomheid. Om de uitspraak toch 

te kunnen doen moet Godelieke stereotyperen om tot haar prototype te geraken. In 

termen van Figuur 4.2 metals B =VROOM en AI= KARDINAAL, A2 = AARTSBISSCHOP 

en A3 = BISSCHOP moet Godelieke niet alleen A1-B leegmaken om ervoor te zorgen 
<lat alle kardinalen vroom van gemoed zijn, maar ze zal vermoedelijk ook wat moeten 

doen aan A2 -B en ArB. Pas daarna kan zij de uitspraak voor zichzelfwaarmaken. 
Het Mozart-voorbeeld laat zien hoe onderhuids stereotypering kan werken. 

Binnen de verzameling van voor de spreker allermooiste composities zit een deelver
zameling van werken van Mozart, een deelverzameling met werken van Beethoven, 

een deelverzameling met werken van Brahms, etc. Bij vergelijking wordt de deelver
zameling met Mozart-composities als prototype uitverkoren. Maar de spreker moet, 
om de uitspraak enigszins plausibel te maken, bereid zijn om enkele jeugdwerken en 

niemandalletjes van Mozart uit de beschouwing weg te laten. Die behoren redelijker
wij ze niet tot de verzameling van allermooiste composities. Al stereotyperend - de 
verwijzing van De werken van Mozart wordt beperkt tot 'de in de beschouwing mee
doende werken van Mozart' - wordt voldaan aan de voorwaarden voor prototypering, 
namelijk <lat het gaat om deelverzamelingen van de verzameling van allermooiste 
composities. Als taalgebruiker zijn we zeer behendig met <lit soort manoeuvres. 

Prototypering en stereotypering blijken belangrijke instrumenten te zijn van 

ons taalvermogen. Ze zijn er niet uit weg te denken. Iedereen weet <lat bet gebruik 
van die instrumenten in allerlei situaties tot kwaad kan leiden. Tegelijk zij vastgesteld 
<lat ze ook ten goede worden aangewend. Zo vergeten (onderdrukken) we nare erva

ringen om de goede over te houden en daarop laten we clan al-kwantificatie Jos. Een 
zin als Ze zijn altijd erg aardig voor ons geweest blijkt vaak bij nadere inspectie een wat 
rooskleuriger weergave van de werkelijkheid te geven clan gerechtvaardigd is. Het 
mechanisme van inperking van de domeinen werkt twee kanten op. 

IV.3 MOGELIJKE WERELDEN 

In Figuur J.6 op bladzijde 61 staat een lijn getekend met daarop schematisch de 
domeinen van interpretatie in de reeks van modellen waarin zinnen worden geinter
preteerd. Zo bezien geeft die figuur de werkelijkheid weer zoals we deze individueel 

ervaren. Een eenvoudig beeld kan bier wellicht orde scheppen: elke <lag als we wak
ker warden, hebben we een nieuw model van interpretatie beschikbaar waarvan we 

IV STEREOTYPEN, PROTOTYPEN, BEELDSPRAAK 



aannemen dat het grotendeels gelijk is aan het model dat we bij het inslapen achter

lieten. Zo bewegen we ons stapsgewijs langs een lijn de toekomst tegemoet. Het aan
trekkelijke in dit beeld is dat we achterwaarts kijkend zeker zijn van de lijn van voort
gang: het verleden ligt vast, ook al hebben we er niet alle informatie over. Over de 
toekomst weten we aanmerkelijk veel minder: de toekomst dient zich aan als een ver
zameling mogelijke lijnen waarlangs we ons mentaal kunnen voortbewegen. 

Het praten over mogelijkheden is echter niet beperkt tot de toekomst. We 
kunnen ook uitvoerig speculeren over wat er zou zijn gebeurd als de neus van 
Cleopatra langer zou zijn geweest of als de Lockheed-affaire uit de jaren zeventig van 
de vorige eeuw uit de hand was gelopen. Zou Nederland dan een republiek zijn 

geworden? Of zou Beatrix eerder zijn aangetreden? We kunn~n bij dat soort vragen 
verder speculeren. Ste! dat Nederland toen een republiek zou zijn geworden, zou Van 
Agt dan de eerste president zijn geweest? 

Vragen behoren tot de taal en net als mededelende zinnen worden ze geln
terpreteerd met betrekking tot een domein van interpretatie. In een van de vragen 
komt het woord president voor. We weten dat in dit geval dit naamwoord verwijst naar 
een verzameling van personen x in het schema PRESIDENT (x, NEDERLAND). Maar kun 
je verzamelingen hebben in niet-bestaande werkelijkheden? Hoe zien die verzamelin
gen emit? En hoe zien niet-bestaande werkelijkheden emit? Dit soort vragen kan niet 
genegeerd worden, want onze omgang met de werkelijkheid is nauw verbonden met 

ons vermogen om te praten over fictie, over mogelijk anders gelopen ontwikkelingen, 
over wensdromen, etc. 

In de semantiek is de notie van mogelijke werelden ontwikkeld om enige 
greep te krijgen op de interpretatie van zinnen die duidelijk niet gaan over de als echt 
ervaren werkelijkheid. Het basisidee voor mogelijke werelden, getekend in Figuur 
4.3, is feitelijk een uitbreiding van het model in Figuur 3.6 op bladzijde 6r. 

Vanaf een bepaald punt doet zich een vertakking voor en vanuit die vertak
king komen een of meer mogelijke werkelijkheden met domeinen van interpretatie 
beschikbaar. We identificeren hier elke tak met een mogelijke wereld. We zien dan 
per tak weer de opeenvolgende domeinen van interpretatie. De kleine cirkel in het 
midden is het Nu-punt (van het spreken). In het verleden ervan zijn ook vertakkingen 

zichtbaar. Een zo'n vertakking zou kunnen corresponderen met een mogelijke wereld 
waarin Nederland aan het eind van de jaren zeventig een republiek zou zijn gewor
den. We plaatsen ons bij speculaties over het verleden als het ware in een vroeger 
gelegen Nu-punt en hebben dan allerlei mogelijke werelden voor ons. We kunnen 
daar in het echte Nu over praten als over mogelijkheden die zich toen voordeden. De 
hoofdlijn van de 'echte werkelijkheid' is anders gelopen, zo weten we. 

Gemststellend is dat zijtakken er even 'normaal' uitzien als de hoofdtak: ze 
bevatten domeinen van interpretatie waar we met ons kennisbestand bij kunnen. Het 
gemststellende aspect ervan is dat de interpretatie verbonden blijft met onze eerdere 
ervaringen op de hoofdlijn. Een zin als De goede fee bracht een heel mooi pakje mee laat 
dat zien. Als hij uit een sprookje komt, zitten we in een zelfstandig gemaakte zijtak 
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met domeinen waarin feeen bestaan. Er is in zo'n domein een verzameling FEE en 

ook een deelverzameling ervan, GOEDE-FEE. Ons uitstapje naar dit fictieve domein 

wordt in feite volledig verzorgd door het gebruik van het naamwoord fee. Het woord 

goed blijft GOED betekenen, en meenemen blijft een relatie aanduiden tussen iemand 
die iets meeneemt, iets dat meegenomen wordt en iemand voor wie het meegenome

ne bestemd is. 

Het kan geen kwaad dit duidelijk vast te stellen: de talige middelen om de 

overgang van werkelijkheid naar fictie te bereiken zijn effectief, maar beperkt. We 

nemen het meeste van onze kennis van de echte werkelijkheid mee op onze uitstap

jes naar fictieve domeinen. Werkwoorden, lidwoorden, voorzetsels blijven hetzelfde 
betekenen als 'in het echt'. Ook naamwoorden zijn behoorlijk 'realistisch', als een 

van hen ons naar een andere wereld dan de echte heeft gevoerd. Zo kan het pakje van 

de fee - als het geen kostuum is - geopend worden om te kijken wat erin zit. We 
nemen zelfs de dubbele betekenis van pakje mee! 

Nu houdt het gebruik van een woo rd als fee of eenhoorn of kabouter min of 
meer 'brute force' in. Doordat we ze in ons mentale lexicon hebben opgeslagen als 
verwijzend naar de lege verzameling - ze bestaan niet, zeggen we - roepen we een 

mogelijke wereld te hulp waarin ze wel bestaan. Maar we hebben ook andere midde

len. Als we een verhaal horen over een jonge prins die op weg gaat, kan het enige tijd 

duren voordat we het verhaal in een fictieve werkelijkheid moeten plaatsen. Dat kan 

op het moment dat hij in het gebergte op een plek komt waar een rotswand zich 
opent en een steen iets zegt. Pas dan wordt een afwijking zichtbaar, doordat zich ope
nen iets veronderstelt dat niet waargemaakt kan worden door rotswanden, terwijl zeg
gen een menselijke stem veronderstelt. In termen van de matrix uit het vorige hoofd
stuk: de verzameling x van het schema ZEGGEN (x, v) is 'normaal gesproken' bevat in 

de verzameling MENSELIJK. Dat wil zeggen, x C MENSELIJK. Dit inclusieverband 
wordt doorbroken en als gevolg daarvan wordt het verhaal verplaatst naar een andere 

werkelijkheid dan die waarvoor de inclusie vastligt. 
lets soortgelijks geldt voor zich openen. Sprookjes bedienen zich, afgezien van 

de namen als fee, kabouter en dergelijke, meestal van dit soort eenvoudige kenmerk
veranderingen: een minwaarde voor LEVEND wordt een pluswaarde, een <lier krijgt een 
menseigenschap en neemt daarmee allerlei menseigenschappen over, etc.. Het prach
tige sprookje van Andersen Het is heus waar begint met 'Het is een vreselijke geschie
denis!' zei een kip ... ' Ze verspreidt dan een gerucht dat van de een naar de ander door

verteld wordt en tenslotte totaal onherkenbaar weer in haar eigen kippenhok terugkomt. 
In dit verhaal kan een kip iets zeggen. Daarmee krijgt het woord kip in zijn 

matrix een plus in de kolom MENS en zo wordt het gekoppeld aan alle verbanden van 
MENS met andere begrippen: PRATEN, RODDELEN, KWAADAARDIG, ONKRITISCH, etc. 
Door simpelweg in de drie woorden zei een kip het woord kip in verband te brengen 
met zeggen, brengt de auteur ons in een mogelijke wereld die fors afwijkt van de onze. 
De lezers weten dat het eigenlijk over mensen gaat omdat kippen niet kunnen praten. 

De techniek is effectief en ook eenvoudig: het werkwoord zeggen plaatst wat de kip 
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zegt in een andere dan de echte wereld die in alles lijkt op onze wereld behalve dan 
dat er kippen zijn die praten. Via deze overdracht wordt de parallellie tussen kippen

wereld en mensenwereld bereikt. Schrijvers maken druk gebruik van dit mechanisme. 

IV-4 BEELDSPRAAK 

Van Dale definieert beeldspraak als 'een taalvorm waarin een gedachte ofbegrip indi

rect tot uitdrukking wordt gebracht door middel van beelden', en acht het woord 
synoniem met .figuurlijk taalgebruik. Wat nu indirect is, of wat verstaan moet worden 

onder beeld, blijft onduidelijk in de definitie. Bij het trefwoord beeld staat onder ande
re 'niet-rechtstreekse voorstelling, overdrachtelijke aanduiding', waarmee het pro
bleem verplaatst wordt naar de term overdrachtelijk, die door Van Dale wordt beschre

ven als 'figuurlijk, metaforisch'. Via metafoor komen we te weten dat een woord of 
uitdrukking overdrachtelijk wordt gebruikt 'als naam voor iets waarop ze in letterlijke 

zin niet van toepassing zijn'. 
Van Dale geeft hier in beknopte vorm weer wat uitgebreider in stijlleerboe

ken staat, zoals het zeer bekende en nog steeds gebruikte Litereraire Kunst van 

H.J.M.F. Lodewick. Bij het raadplegen ervan krijgt men al snel de indruk dat het geen 
kwaad zou kunnen iets modernere semantische apparatuur te gebruiken. Zo kan het 
onderscheid tussen de termen letterlijk en .figuurlijk bes list verhelderd worden. 
Om te beginnen kan worden vastgesteld dat de term letterlijk niet per se 'niet-fictief 
betekent, want als in het bekende sprookje de wolf de grootmoeder van Roodkapje 
opeet, doet hij dat letterlijk. Iemand kan ook de twee sprookjesprinsen die na een groot 
toernooi moe en vuil op het kasteel zijn teruggekeerd, met Hans Lodeizen, figuurlijk 
laten zeggen dat hun vermoeide spieren in gesprek met elkaar waren onder de douche, 
met dat laatste overigens een moderne wending forcerend. Binnen een sprookje, en 
meer in het algemeen binnen elke fictieve wereld, keert het onderscheid tussen let

terlijk en figuurlijk derhalve terug. In elke mogelijke wereld, inclusief de echte, komt 
het onderscheid voor. 

Een tweede verduidelijking van het begrip beeldspraak kan worden bereikt 
door te laten zien dater twee mogelijkheden zijn die volgen uit het doorsnijden van 
de betekeniscirkels uit het vorige hoofdstuk. Daar zagen we dat in een zin als Het 
paard loopt binnen het lidwoord het een AB-verband vormt tussen de verzameling A = 

PAARD en de verzameling B = BINNENLOPEN. We noteren het AB-verband in de zin 
als HET (PAARD, BINNENLOPEN): een zin is een betekenisverband in werking met HET 

als een f-operatie op de kennis verbonden met de woorden paard en binnenlopen. In 
de door de zin gevormde overlap AB van PAARD en BINNENLOPEN zit het ons al be
kende voorwerp dat zowel paard is als binnenloopt. In Drie paarden lopen binnen legt 
drie dit verband: er zitten drie elementen in AB en het zinsschema is DRIE (PAARD, 

BINNENLOPEN), ook met A= PAARD en B = BINNENLOPEN. 

De beoogde verduidelijking ontstaat op het moment dat we inzicht krijgen in 
de wijze waarop de f-operatie moet worden aangepast. Dat kan op twee manieren: (i) 
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de verwijzing naar B wordt aangepast aan de verwijzing naar A; en (ii) de verwijzing 

naar A wordt aangepast aan de verwijzing naar A. 

Aanpassing in B Een aanknopingspunt voor wat letterlijk taalgebruik precies is, 

vormt uiteraard onze kennis in de vorm van de betekeniscirkels zoals die in bet vorige 

boofdstuk zijn besproken. We leren van bet woord dansen <lat wie of wat danst, ani

maat is: mensen kunnen dansen, sommige dieren ook. Dit geldt min of meer ook 

voor rouwen. In bet algemeen wordt de rouwcapaciteit beperkt tot personen en mens

apen: alleen die wezens bebben een voldoende lang werkend gebeugen om verdriet te 

koesteren. 
Nu scbrijft Vasalis in bet gedicbt Zien in Vergezichten en gezichten: 

Maar 'tis een lariks, bij beweegt zijn lange armen 

met draperieen en bij danst en rouwt 

Het naamwoord lariks introduceert in bet domein van interpretatie een verzameling 

(=A) van naaldbomen van bet type lariks. Het lidwoord een zorgt er voor <lat er een 

ding met de LARIKs-eigenscbap in de overlap AB wordt geplaatst met B als de ver
zameling van de voorwerpen die dansen en rouwen. Er ontstaat dan een probleem: 

bet voorwerp <lat danst en rouwt moet de eigenscbap ANIMAAT bebben, terwijl een 
lariks die eigenscbap niet beeft. In ons mentale lexicon is de AB van A= LARI KS en B 

= DANSEN leeg. 
Het is belangrijk te zien <lat de woordgroep een lariks in bet gedicbt letterlijk 

verwijst naar een ecbte lariks in de werkelijkbeid die bescbreven wordt. Er staat een 
boom, er is sprake van beweging, zodat we aannemen <lat er wind is, want de zwaar 

bebangen takken bewegen. Dit alles doet de waarnemer in het gedicbt denken aan 
dansen en aan rouwen (de lariks is nogal een kerkbofboom). Door de verwijzing naar 
een ecbte lariks blijven we in de werkelijkbeid door de dicbter opgeroepen en binnen 

die wereld wordt afgeweken van letterlijk taalgebruik. Deze afwijking vindt plaats in 
de aanpassing van B. 

Voor B werkt in principe ook bet mecbanisme <lat ons dwingt om eerst let
terlijk te interpreteren. Om de analyse zo eenvoudig mogelijk te bouden spitsen we 
baar toe op bet woord dansen. We nemen in eerste instantie dansen letterlijk zodat we 
een verzameling B =DANS EN verbinden met A. Dan zegt de f-operatie EEN (LARI KS, 
DANSEN) <lat bet principieel niet mogelijk is om een ding te vinden dat zowel lariks is 
als danst. Er moet, omdat de operatie dwingend is, een oplossing worden gevonden. 

Het conflict kan in de interpretatie alleen maar worden opgelost door te ontsnappen 
aan de dwang van ons kennisbestand. We gaan sleutelen aan de lege overlap. De 
bescbrijving van Vasalis geeft een vrij specifieke beweging met statiscbe kenmerken 

en met beweging van armen. Dansen is daarvoor prototypiscb en wint bet van sprin
gen, zwieren, hossen en andere woorden die een vrij lokale beweging kunnen aandui-
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den. Vasalis daalt dus van een algemenere verzameling naar een specifiekere. Door 

de kenmerken daarvan worden er menselijke eigenschappen figuurlijk overgedragen 

op de lariks. In de werkelijkheid waarin de lariks als boom wordt waargenomen, 

danst het waargenomen voorwerp zelf niet. 

Als Kopland in zijn gedicht Dieren schrijft Wit woud dat vannacht een huis is 
geweest, is voor de interpretatie ook aanpassing van B nodig. In deze regel verwijzen 

de woorden wit woud letterlijk naar een bos waarin 's nachts sneeuw de toppen van de 

bomen bedekten. De regel gaat over dit bos. Blijkbaar is door de warmte van de dag 

het sneeuwdak aan het verdwijnen. De betekenis van een huis zijn kan niet zonder 

meer worden toegepast: er moet een aanpassing plaatsvinden op grond van een 

eigenschap dat het waargenomen witte woud en een huis gemeen hebben: een dak. 

Ook hier zien we de aanpassing aan de B-kant: er is een hogere verzameling, zeg 

VAN-BOVEN-AFGESLOTEN ofvAN-BOVEN-BESCHERMEND-TEGEN-NEERSLAG, waartoe de 

verzameling HUIS behoort, gegeven HUIS c VAN-BOVEN-BESCHERMEND-TEGEN-NEER

SLAG. Maar het gaat niet alleen om inclusie. Het woord huis is in dit verband ook pro

totypisch, zeker vergeleken met woorden als afdak, kerk, schuur en andere woorden 

die de genoemde eigenschap ook uitdrukken en die de dichter ook had kunnen 

gebruiken. Hij heeft dat niet gedaan om prototypische redenen. 

De vorm van beeldspraak waarbij de verwijzing van B wordt aangepast, komt 

meer voor clan de vorm waarbij A wordt aangepast en B niet, de vorm die we hieron

der nog zullen behandelen. Taalkundig gesproken is dat ook voorspelbaar. Het 

onderwerp van een zin heeft in het algemeen een sterk verwijzende kracht. Dichters 

maken daar gebruik van. Zij leggen het uitzonderlijke van hun woordcombinaties in 

de spanning die ontstaat tussen een door verwijzing letterlijke A en een B die met A 

in verband wordt gebracht op grond van prototypische verbanden. Dit laatste kan 

worden verduidelijkt aan de hand van versleten beeldspraak. 

We zeggen bijvoorbeeld van Jan dat hij een vlinder is. Vlinders kenmerken 

zich in hun vliegbewegingen door een zekere onvoorspelbaarheid. Jans grillige ge

drag maakt hem ook onvoorspelbaar. 

ONVOORSPELBAAR 

FIG uuR 4-4 Jan is een vlinder 

We moet dus kijken naar de verzameling ONVOORSPELBAAR (zoals hier begrepen) om 

iets van het verband tussen ]an en vlinder te begrijpen. De overlap van A= fAN (dat 

wil zeggen, de verzameling met alleen Jan erin) en B = VLINDER is leeg. Er is derhal

ve geen enkel verband mogelijk tussen beide woorden. Oat verband is er wel in de 
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structuur van Figuur 4+ In die structuur is VLINDER de prototypische verzameling 

binnen de verzameling ONVOORSPELBAAR. Door overdracht van de naam van VLIN

DER op JAN, wordt het mogelijk dat verband te leggen. De beeldspraak spreekt aan en 

wordt als treffend ervaren juist vanwege de positie van VLINDER binnen de overkoe

pelende verzameling ONVOORSPELBAAR. Het is goed te bedenken dat de zin]an is een 
vlinder echt over Jan gaat en dat Vasalis het echt had over een lariks. 

lets dergelijks geldt voor Ruud is een Fries, zij het dat stereotypering hier ook 

meespeelt. Als Ruud ook Lubbers heet en ex-premier is, dan is hij geen Fries, maar 

Rotterdammer. Door de spreker wordt dan mogelijk bedoeld dat Lubbers in bepaalde 

situaties nogal stijfkoppig kan zijn. Hier worden Friezen en Lubbers in een verzame

ling ondergebracht. Ook hier dient de verwijzing van B te worden aangepast. Dit 

geval is interessant omdat aan de beeldspraak stereotypering ten grondslag ligt. 

Immers, in werkelijkheid zijn niet alle Friezen stijfkoppig. Er moet dus voordat Ruud 
is een Fries figuurlijk kan worden gebruikt, eerst gestereotypeerd worden voordat 

FRIES prototype van de verzameling STIJFKOPPIG kan worden. Merk op dat Ruud is 

een echte Fries alleen kan worden gezegd van iemand die ook echt Fries is. Deze 

Friese Ruud bezit dan een aantal eigenschappen die prominent zijn in de karakterise

ring van het woord Fries; we denken hier aan de gebroeders Smith uit Hoofdstuk 2. 

Aanpassing in A Als we de zin Het paard der zee liep binnen gebruiken om de bin

nenkomst van een schip dat de haven binnenkomt, te beschrijven. Zodra binnenlopen 
betekent 'de haven binnenvaren' toegepast op boten, wordt de verwijzing naar een 

<lier geblokkeerd. Om het conflict op te lossen tussen A= PAARD en B = BINNEN

LOPEN wordt een verband geactiveerd dat besproken is als het vlinder-geval hierboven. 

De verzamelingen SCHIP en PAARD zitten beide in een overkoepelende verzamelig 

SPRINGEND-BEWEGEN, waarvan PAARD het prototype is. Dit figuurlijke verband wordt 

aangeroepen om het conflict op te lossen. 

Een literair voorbeeld vinden we in Ida Gerhardt Kwatrijnen in opdracht VII: 

Het schoon van Holland: welhaast doodgesnoeid; .... In ons mentale lexicon is de over

lap tussen A= SCHOON en B = oooDGESNOEID leeg, omdat schoon tot de abstracte 
naamwoorden behoort. Struikgewas en bomen kunnen gesnoeid en ook doodge
snoeid worden. Ze kunnen worden ondergebracht in een verzameling van dingen die 

schoonheidservaring geven. In termen van inclusie, en afgekort: STRUIK + BOOM C 

SCHOON. Daarmee wordt de abstracte verwijzing wordt op die manier verankerd in 

een niet-lege AB met A= STRUIK + BOOM en B = DOODGESNOEID. Belangrijk is te 

zien dat in dit geval de verwijzing naar B letterlijk blijft 

Combinatie We besluiten met een combinatie van de twee aanpassingen. Helmut 

wordt als olifant gekwalificeerd omdat hij, nogal fors zijnde, ook de eigenschap heeft 

niet al te fijnzinnig om te springen met mensen. Iemand kan dan opmerken Onze 
olifant staat nu te praten met mijn vrienden, ik ben benieuwd wanneer hij ze verplettert. De 

woordgroep staat nu te praten met mijn vrienden verwijst naar een verzameling B in de 
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echte werkelijkheid. In deze verzameling komen alleen mensen voor. Het naam
woord olifant introduceert een A die in die echte werkelijkheid geen overlap kan heb

ben met B. Er moet dus een aanpassing in A plaatsvinden. Dat gebeurt door de ver

wijzing van onze olifant aan te passen: voor de gelegenheid kan de woordgroep 

verwijzen naar een persoon op basis van prototypering (OLIFANT kan het prototype 

zijn binnen ZWAARLIJVIG). Maar het spel gaat verder: in de tweede zin wordt gekapi

taliseerd op het gebruik van de aanpassing in A. In de werkelijkheid zal Helmut mijn 
vrienden niet verpletteren: dat doet hij als olifant figuurlijk door aanpassing van B 

aan de aanpassing van A 
De behandeling van beeldspraak is hiermee bij lange na niet compleet. Dat 

was ook niet de bedoeling van dit boekje. Het ging ons erom te laten zien dat de orga
nisatie van ons mentale lexicon en de door de werkelijkheid gevormde verbanden tus

sen taal en werkelijkheid ten grondslag liggen aan alle vormen van interpretatie die 

we als taalgebruiker beheersen. Dichters exploreren die verbanden; ze doen dat op 

basis van principes waar elke taalgebruiker over beschikt, maar ze onderscheiden 

zich omdat ze in dat rijk geschakeerde geheel bijzondere vondsten doen. 
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Nawoord, literatuur 
en dankzegging 

Met deze korte doortocht door een zeer uitgebreid gebied is hopelijk duidelijk gewor
den dat de moderne semantiek redelijk werkende hulpmiddelen verschaft voor het 

begrijpen van letterlijk en figuurlijk taalgebruik. Het zal een aanzienlijk dikker boek 

vereisen om die bewering waar te maken, maar wellicht hebben de lezers toch enig 

inzicht gekregen in wat betekenis van woorden doet, in standby-positie in ons kennis
bestand en aan het werk in de verbanden waarin ze komen te staan. Er is erg veel lite
ratuur over dit onderwerp. Hier wordt volstaan met het vermelden van enkele belang
rijke bundels die in de laatste tijd zijn verschenen. 

Heel recent is de bundel van Eric Margolis en Stephen Laurence Concepts. 
Core Readings. The MIT Press Cambridge, Ma./Londen 1999. Hierin staan 25 voor dit 
onderwerp belangrijke artikelen met een prachtige inleiding 'Concepts and Cognitive 
Science'. De artikelen spreken zich uit voor of tegen de klassieke theorie, de prototy

petheorie en later ontstane betekenistheorieen. Een meer op de cognitieve hardware 

(waarneming, herkenning, neurale netwerken) gerichte bundel met 14 artikelen is die 
van Ernest Lepore en Zenon Pylyshyn, What is Cognitive Science? Blackwell Publishers, 

Oxford 1999. In Michael I. Posner's verzamelbundel Foundations of Cognitive Science. 
The MIT Press Cambridge, Ma./Londen 1989 staan 21 artikelen opgenomen, gericht 
op de architectuur van het brein, op motoriek, op taalverwerving, op de werking van 
het geheugen, etc. Meer taalfilosofisch gerichte artikelen zijn verzameld door Peter 
Ludlow in Readings in the Philosophy of Language. The MIT Press Cambridge, Ma./ 
Landen 1997. Het zijn er 47. In al deze werken wordt weer volop verwezen naar 
auteurs die in de genoemde bundels zijn opgenomen en naar talrijke andere auteurs 

die dat niet zijn. 
De auteur heeft voor de lezers van dit boek op Internet een plaats vrijge

maakt waarin een lange lijst van artikelen op het gebied van de semantiek wordt 
gegeven, waaronder een groot aantal van de artikelen uit de bovengenoemde bundels. 

De URL is http://www.let.uu.nlFHenk. Verkuyl/personal. Wie doorklikt naar Publications 
vindt op nr. 165 dit boekje vermeld met een klikmogelijkheid die toegang geeft tot de 
genoemde bibliografie. In mijn eigen publicaties loopt een rechtstreekse lijn vanaf 

97 
NAWOORD, LITERATUUR EN DANKZEGGING 

http://www.let.uu.nl/~Henk.Verkuyl/personal


nr. 13 via de nrs. 22, 39, 65, 78, 84, 89, 121, 122, 128, 142, 143, 144 en 162 naar <lit 

boek over semantiek. Het kan beschouwd worden als een soort samenvatting van eer

dere ideeen over hoe de betekenis van woorden moet worden bekeken vanuit de 
moderne formele semantiek. Deze vorm van semantiek is beschreven in L.T.F. 

Gamut Logic, Language and Meaning, Chicago University Press en in ruimere zin in 
werk <lat gecanoniseerd is in het overzichtswerk van de moderne formele semantiek, 

het Handbook of Logic and Language van Johan van Benthem & Alice Ter Meulen, uit

gegeven door Elsevier & MIT Press. Ook daar wordt uitvoerig verwezen naar de rele

vante vakliteratuur. 

Zonder de net vermelde literatuur zou <lit boek niet geschreven zijn. Maar 
een iets concretere dankzegging is ook op haar plaats. Ik betrek er de personen in die 

ik in de genummerde publicaties hierboven ooit bedankt heb. Op mijn onderzoeksin
stituut UiL OTS in Utrecht dank ik leden van de werkgroep Het Ideale Woordenboek 
voor hun aandeel in de discussie over het kennismodel in Hoofdstuk 1. Meer in het 

bijzonder wil ik Oele Koornwinder danken voor zijn bijdrage aan het helder krijgen 

van de A- en de B-serie in Hoofdstuk 2. Franciska de Jong, Maarten Janssen en mijn 

Utrechtse collegae Frank Jansen en Huub van den Berg dank ik voor hun kritische 
lezerscommentaar. Meer in mijn Amsterdamse omgeving wil ik Kees Olthuis danken 

voor zijn lijstje met moei!ijke woorden, Ton Anbeek voor enkele adviezen over beeld

spraak, en Harry Sitters voor zijn aandringen op verduidelijking van het waarom van 
<lit boekje. Zeer verguld ben ik met bet feit <lat Harry Wich de beschikbare cirkel op 
de voorkaft gevuld heeft met een prachtig, intrigerend en speciaal voor <lit thema 
gemaakt cirkelvormig schilderij. Ook past dank aan Wim Kohler, Ewoud Sanders en 
Gerard van Westerloo voor hun bereidheid hun stukjes als illustratie ter beschikking 

te stellen. 
Mijn grootste dank blijft in huis. Zij geldt mijn vrouw, Gina Siegel, die 

uiterst nauwgezet en kritisch de tekst onder handen nam, namens de lezers die staan 
op een lees bare en toegankelijke tekst. Het blijft een heidens karwei iets uit te leggen 

zonder toch een beroep te doen op jargon en vaktermen die de lectuur voor leken zo 
onverteerbaar maken. Als u tot hier gekomen bent, dank ik dat aan haar. Vandaar <lat 
ik dit boek aan haar opdraag. 
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