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In de voorgaande bijdrage heeft Henk Verkuyl gereageerd op onze eerdere repliek 
(Geeraerts & Smessaert 1995) op de lezing die hij in 1994 tijdens het Euralex-
congres in Amsterdam gehouden heeft over het begrip `figuurlijk' en over het gebruik 
van het label figuurlijk in woordenboeken. Omdat Verkuyls antwoord niet alle vragen 
beantwoordt die zijn voorstel van definitie bij ons oproept, gaan wij hier graag in op 
de mogelijkheid die de redactie van Trefwoord ons geboden heeft voor een tweede 
discussieronde. Waar wij in onze eerste reactie de oorspronkelijke argumentatie van 
Verkuyl van nabij hebben ontleed, zullen we ons commentaar nu beperkt houden tot 
wat wij als de essentie van de discussie beschouwen. 
 
Het is daarbij nuttig twee benaderingen van figuurlijkheid met elkaar te contrasteren. 
Een traditionele benadering beschouwt figuurlijkheid als een inhoudelijk te 
analyseren begrip (op dezelfde manier waarop een begrip als `metonymie' 
inhoudelijk gedefinieerd wordt in termen van het begrip `contiguïteit', of `metafoor' in 
termen van `gelijkenis' -- zie bijv. Wales 1989:295). Als mensen het idee hebben dat 
kruipen in de uren kruipen traag voorbij op een niet-letterlijke manier gebruikt wordt, 
dan heeft dat iets te maken, zo is de veronderstelling, met de overgang van een 
concreet naar een abstract terrein. Dat kruipen in de uren kruipen traag voorbij als 
figuurlijk herkend wordt in vergelijking met, bijvoorbeeld, Jan kroop door de keuken 
op zoek naar zijn bril, heeft te maken met het feit dat het werkwoord in het ene geval 
een fysieke beweging aangeeft, terwijl in het andere geval alleen in fictieve zin 
sprake kan zijn van een beweging. 
 
Deze traditionele benadering heeft een bijzonder problematische kant: ze bestaat 
niet in een behoorlijk uitgewerkte vorm. Een overzicht van de types van 
verschuivingen die de spontane, intuïtieve toekenning van een label als figuurlijk 
blijken te funderen, is niet voorhanden. In de (veelal behoorlijk uitvoerige) 
monografieën die in de prestructuralistische diachrone semantiek aan de 
classificatie van betekenisveranderingen werden gewijd, blijft de inhoudelijke 
analyse van het concept `figuurlijkheid' doorgaans in algemeenheden steken. En 
ook waar op een meer systematische wijze getracht wordt een overzicht te geven 
van motiverende verschuivingen van het type concreet/abstract, blijft het resultaat te 
summier om helemaal te voldoen (zie bijvoorbeeld Carnoy 1927:315-336). Wie het 
label figuurlijk wil gebruiken volgens een traditionele benadering, kan daarom niet 
terugvallen op een theorie van figuurlijkheid, maar moet zich baseren op de intuïties 
van figuurlijkheid die zo'n theorie zou moeten verklaren (en zo nodig aanscherpen). 
 
[119] Tegenover het onuitgewerkte karakter van de traditionele aanpak stelt Verkuyl 
een formalistische aanpak, waarbij figuurlijkheid gedefinieerd wordt op basis van het 
type verzamelingtheoretische configuratie dat verschijnt bij een extensionele analyse 
van de betrokken betekenisrelaties. Van figuurlijkheid is sprake, zo stelt hij, in 
gevallen waarbij de twee betrokken woordbetekenissen extensioneel geen 
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overlapping vertonen, maar wel overkoepeld kunnen worden door een verzameling 
die aangeeft waarin ze op elkaar gelijken. 
 
Wat wij ons afvragen is nu eenvoudigweg dit: is de formele, niet-inhoudelijke aanpak 
van Verkuyl succesvol genoeg om dan maar helemaal niet meer te werken aan de 
uitbouw van de meer traditionele opvatting? Het antwoord op die vraag is volgens 
ons negatief: wij zien problemen met de aanpak van Verkuyl die beletten dat zijn 
opvatting (voorlopig, zullen we maar zeggen) zonder meer als overwinnaar uit de 
bus komt. Daarmee komt, omgekeerd, niet vast te staan dat de inhoudelijke 
benadering beter is, maar wel dat het nog steeds de moeite kan lonen om te 
investeren in de uitwerking ervan. 
 
 
Voor we ons meest onmiddellijke probleem met de opvatting van Verkuyl 
uiteenzetten, willen we beklemtonen dat onze twijfels bij zijn formalistische aanpak 
niet op een a-priori gebaseerd zijn: wanneer Verkuyl het heeft over `formele 
definities als die welke door G&S worden bestreden', dan lijkt dat te suggereren dat 
wij in de categorie vallen van taalkundigen `who hate sets', zoals hij het in de 
oorspronkelijke Euralex-lezing uitdrukte. Wie ons werk kent, weet dat zoiets niet het 
geval is: de tweede auteur van dit artikel is zowel de theorie van gegeneraliseerde 
kwantoren als formeel-semantische analyses met behulp van verzameling- 
theoretische of Bools-algebraïsche noties zeer genegen (zie Smessaert 1996), 
terwijl de eigen positie van de eerste auteur binnen het cognitief-semantische kader 
waarin hij zijn werk situeert, net berust op de manier waarop hij een verzameling-
georiënteerde beschrijving van de extensie van woorden systematisch in de lexicale 
semantiek opneemt (zie Geeraerts, Grondelaers & Bakema 1994, Geeraerts 1996). 
Er is dan ook geen sprake van dat onze bezwaren tegen Verkuyls analyse van 
figuurlijk gebaseerd zouden zijn op vooringenomenheid ten opzichte van het gebruik 
van verzamelingen. 
 
En evenmin kan er sprake van zijn dat wij zekere basisdistincties van de formele 
aanpak over het hoofd zouden zien. Met een tussenzinnetje als `In '0 halen G&S 
naamwoorden en verzamelingen door elkaar' lijkt Verkuyl iets van die strekking te 
willen suggereren, maar suggestie is een polemische strategie die ook verkeerd kan 
uitpakken. Verkuyl ziet namelijk over het hoofd dat de door hem aangehaalde 
paragraaf uit ons artikel een nagenoeg letterlijke transpositie is van een passage op 
p. 12 van zijn Euralex- [120] lezing. Daar bezondigt hij zich zelf aan de 
onzorgvuldigheid die hij ons in de schoenen wil schuiven: `Suppose we have two 
nouns X and Y and we want to establish a figurative relation between them [...]. This 
says (i) that X and Y are disjoint [...] and (ii) that both X and Y are subsets of Z' 
(Verkuyl 1994:12). 
 
 
Hoe dat ook zij, het belangrijkste bezwaar dat wij tegen Verkuyls aanpak willen 
inbrengen, is het niet-operationele karakter van de door hem voorgestelde definitie. 
Daarmee bedoelen wij het volgende. Als zijn verzamelingtheoretische definitie van 
figuurlijk en stereotypisch de functie vervult die ze wil vervullen, dan moet de 
verzamelingtheoretische analyse van een bepaalde betekenisrelatie volstaan om te 
beslissen of het ene label dan wel het andere wordt toegekend: de mogelijkheid van 
een overlapping bepaalt of een specifieke betekenis het label figuurlijk krijgt of niet, 
en de mogelijkheid van die overlapping zelf is af te leiden uit de 
verzamelingtheoretische analyse en representatie van de betrokken concepten. De 



bijzondere methodologische plaats die Verkuyl opeist voor de 
verzamelingtheoretische definitie vereist dat de verzamelingtheoretische analyse 
autonoom kan gebeuren: de verzamelingtheoretische beschrijving leidt tot het 
toekennen van het label figuurlijk of stereotypisch, en niet andersom, en voor de 
verzamelingtheoretische analyse kun je niet een beroep doen op een andere 
voorafgaande analyse. De verzamelingtheoretische voorstellingswijze mag niet zelf 
reeds de weergave zijn van een analyse die gebaseerd is op niet-
verzamelingtheoretische begrippen (zoals `gelijkenis', of de andere concepten die je 
in traditionele definities van semasiologische labels aantreft). In dat geval zou de 
verzamelingtheoretische voorstellingswijze immers zelf al secundair zijn: de 
werkelijke definitie van figuurlijk zou dan te zoeken zijn op het terrein van die 
voorafgaande analyse. 
 
 
Welnu, er zijn aanwijzingen dat het door Verkuyl geschetste 
verzamelingtheoretische kader niet voldoet aan de zojuist geformuleerde eis: de 
verzamelingtheoretische voorstellingswijze als zodanig kan geen beslissing 
afdwingen tussen de gevallen die Verkuyl figuurlijk noemt en de gevallen die hij 
stereotypisch noemt. 
 
De argwaan wordt gewekt wanneer we zien met welk gemak Verkuyl analyses die 
volgens ons de richting uit wezen van een overlapping, omzet in gevallen van niet-
overlapping. Het kruipen-voorbeeld is in dat verband exemplarisch. Onze analyse 
nam de volgende vorm aan. Om te bepalen of de gebruikswijze waarbij kruipen 
toegepast wordt op, bijvoorbeeld, auto's die langzaam rijden in een file, het label 
figuurlijk kan krijgen, identificeren we de verschillende verzamelingen en 
deelverzamelingen in het standaardschema als volgt. 
 
[121] 
 

          
 

X = personen die zich op handen en voeten voortbewegen 
 Y = entiteiten die langzamer gaan dan de norm die in hun geval geldt 
 X\Y = personen die zich weliswaar op handen en voeten voortbewegen, maar 

die daarbij niet noodzakelijk langzamer gaan dan de vigerende norm (baby's, 
bijvoorbeeld, waarvoor een kruipende voortbeweging juist de norm is) 

 X∩Y = personen die kruipen en die daardoor langzamer gaan dan voor hen 
normaal is (kruipende volwassenen) 

 Y\X = entiteiten die langzamer gaan dan de norm en die geen personen zijn die 
zich op handen en voeten voortbewegen (dus bijvoorbeeld rijdende auto's in een 
file) 
 



Verkuyl stelt daar een alternatief tegenover dat geen overlapping te zien geeft, dat 
volledig past binnen zijn standaardschema voor figuurlijk-gevallen, en dat de 
volgende verzamelingen in het gelid brengt. 
 
 

 
 

  
X = personen die zich op handen en voeten voortbewegen 

 Y = entiteiten die langzamer gaan dan de norm en die geen personen zijn die zich 
op handen en voeten voortbewegen (dus bijvoorbeeld rijdende auto's in een file) 

 Z = entiteiten die zich langzamer voortbewegen dan de norm 
 X∩Y = ø 
 

 
De kruipende baby's zijn hier uit het beeld verdwenen, maar dat is geen probleem: 
Verkuyl voorziet immers in het algemeen ook een alternatieve analyse waarin de Z-
verzameling slechts een deel van X (en eventueel ook van Y) bedekt. Een probleem 
is wel het volgende: als je nu als praktiserend lexicograaf met de vraag 
geconfronteerd wordt of je aan kruipen zoals gezegd van traag rij- [122] dende 
wagens, het label figuurlijk mag toekennen, en je zou Verkuyls definitie willen 
volgen, hoe moet je dan kiezen tussen beide alternatieve analyses? De 
verzamelingtheoretische voorstellingswijze zelf laat blijkbaar beide mogelijkheden 
toe, en bij een keuze tussen die mogelijkheden zal men dus waarschijnlijk gebruik 
moeten maken van andere dan verzamelingtheoretische overwegingen. Maar 
welke? 
 
Het is van belang in te zien dat het hier niet om een incidenteel probleem gaat dat 
zich uitsluitend bij kruipen voordoet: stereotyperingsgevallen zijn altijd omzetbaar in 
voorbeelden van figuurlijkheid, volgens het bijgevoegde schema. Daarin laten we 
zien welke plaats de oorspronkelijke verzamelingen uit een stereotyperingsanalyse 
innemen in de equivalente figuurlijkheidsanalyse. 



 
 
 
Als, kortom, de figuurlijkheidsanalyse (zonder overlapping) en de 
stereotyperingsanalyse (met overlapping) notationeel equivalent zijn, dan moeten 
additionele criteria ingeroepen worden om te vermijden dat het onderscheid in 
kwestie (waaraan Verkuyl zoveel belang hecht) een triviale, empirisch lege zaak is. 
(Overigens is de term `notationeel equivalent' die we daarnet gebruikten, niet op te 
vatten in de zin van `logisch equivalent': we laten de pijl in het schema slechts één 
kant uit wijzen, en laten voorlopig in het midden of de omzetbaarheid ook de andere 
kant op gaat.) 
 
Deze impasse is vergelijkbaar met een bekende situatie uit de geschiedenis van de 
generatieve grammatica: de representatiemiddelen vertonen een te grote 
representationele kracht, en [123] beletten op die manier dat de gewenste 
empirische beslissingen afgedwongen worden. In de generatieve grammatica is dat 
niet het einde van de geschiedenis geweest; integendeel, zij heeft daaruit juist een 
nieuwe ontwikkelingsimpuls gekregen die tot een verdere uitbouw en verfijning van 
de representationele middelen heeft geleid (zie daarover onder meer Newmeyer 
1980). Het zou dus best kunnen dat het hier gesignaleerde probleem ook voor 
Verkuyl alleen maar de aanzet vormt voor een verdere aanscherping van zijn 
aanpak. Wij blijven dus benieuwd, ook al zien we niet zo direct in hoe het probleem 
opgelost kan worden zonder concepten in de analyse te brengen die het strikte 
verzamelingtheoretische kader doorbreken. 
 
Die verdere uitwerking van de verzamelingtheoretische benadering zou trouwens 
nog enkele andere punten moeten bestrijken die tot nu toe buiten de discussie zijn 
gebleven. In de eerste plaats zal de formalistische, verzamelingtheoretische aanpak 
pas helemaal succesvol zijn wanneer niet alleen het begrip `figuurlijk', maar ook de 
andere begrippen uit het traditionele arsenaal van de historisch semanticus een 
verzamelingtheoretische definitie hebben gekregen. Het gaat dan uiteraard om 
begrippen als `metonymie' en `metaforiek' (voor zover dat iets anders is dan 
figuurlijkheid). In de tweede plaats zou het goed zijn wanneer de theorie niet alleen 
een aanvaardbare afbakening biedt van het concept `figuurlijk', maar wanneer ze 
ook kan verklaren dat onze intuïties van figuurlijkheid gradaties vertonen. De 



betekenis van kruipen in de uren kropen voorbij is intuïtief méér figuurlijk dan die in 
de auto's kruipen traag over het wegdek, en ook dat lijkt weer iets te maken te 
hebben met inhoudelijke factoren. In laatstgenoemde voorbeeldzin is nog sprake 
van een concrete, materiële beweging, en daardoor ligt die gebruikswijze nog 
dichter bij de letterlijke toepassingen (als Jan kroop door de keuken op zoek naar 
zijn bril) dan de volledig abstracte toepassing van de eerste voorbeeldzin. Het is een 
redelijke eis dat een theorie van figuurlijkheid een beschrijvend kader biedt voor de 
analyse van dit graduele karakter van onze figuurlijkheidsintuïties. Weer zal daarbij 
de vraag dan zijn, of het wel mogelijk zal zijn een deugdelijke definitie van figuurlijk 
te geven die niet ingaat op inhoudelijke factoren. 
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