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In mijn kritiek op Van Dale (Verkuyl 1993b) heb ik luid en duidelijk laten weten dat 
het labelgebruik in dat woordenboek niet deugt, dat dat ook voor de meeste andere 
woordenboeken geldt, dat geen enkel woordenboek bij mijn weten de moeite neemt 
om de labels apart te definiëren als technische termen en dat het de vraag is of een 
label als (fig.) voor `figuurlijk' eigenlijk wel zinnig te gebruiken is. Niet alleen is het de 
vraag of de figuurlijke toepassing van een woord wel een lexicale eigenschap is of 
dat zij op zinsniveau moet worden vastgesteld, ook dient men zich af te vragen of bij 
het ontbreken van een redelijke basis voor een definitie van letterlijk taalgebruik een 
zinvolle definitie van figuurlijk taalgebruik wel mogelijk is. Zo dit alles in mijn artikelen 
niet letterlijk staat, dan leest een goede verstaander dit er toch duidelijk in (bijv. 
Verkuyl 1993b:55-60, maar ook Verkuyl 1994a; 1994b). 
 
Het probleem om het letterlijk gebruik van een woord (in een bepaald zinsverband) 
vast te leggen is levensgroot: discussies over polysemie laten dat bijvoorbeeld zien. 
Wie het woord bank gebruikt in Mijn bank staat op de Van Baerlestraat, Mijn bank 
staat op Internet, Mijn bank is de op drie na grootste, etc. doet het op drie 
verschillende wijzen. Wie zegt Jan verfde de deur en Jan liep door de deur gebruikt 
het woord deur op twee geheel verschillende manieren. Het is ondoenlijk vast te 
stellen welke hierin de eigenlijke, letterlijke, om niet te zeggen `oer-' of 
basisbetekenis is waaruit een figuurlijk gebruik kan worden afgeleid. Hetzelfde geldt 
voor voorzetsels als in. Is de letterlijke betekenis lokaal, temporeel, topologisch, of 
moet zij wellicht algebraïsch worden behandeld (`element van', `deel van')? Is 
Beatrix hangt bij ons boven de schoorsteen figuurlijk? We nemen inderdaad die zin 
liever toch maar niet letterlijk. Maar wat is dan de letterlijke betekenis? Is dat het 
lichaam van Beatrix? Maar hoe moet je dan Beatrix opende dit jaar de Staten-
Generaal in roze gekleed duiden? Zegt deze zin dat het lichaam van Beatrix dat 
deed? Nee, natuurlijk niet. Maar ook zonder polysemie ontstaan er problemen: hoe 
moet je De koningin hangt bij ons altijd boven de schoorsteen behandelen? Als je de 
koningin echt letterlijk neemt, maar bereid bent dat te interpreteren als `het portret 
van de koningin', dan gaat het om één portret van één koningin, maar deze zin kan 
betekenen dat er op ons bekende tijdstippen portretten van Wilhelmina, Juliana en 
Beatrix boven de schoorsteen hingen of hangen. Dus wat wil dat eigenlijk zeggen, 
letterlijk? 
 
 
Ik zeg dit alles maar even ter inleiding van mijn reactie op Geeraerts en Smessaert 
(1995, hierna afgekort als G&S), om het gevoel van lichte wanhoop op te roepen dat 
mij bevangt bij en na [110] het lezen van hun artikel. Wie mijn artikelen (Verkuyl 
1993b; 1994a; 1994b) gelezen heeft, weet dat ik geen van de relevante 
labeldefinities van de lexicologen of -grafen bevredigend vind en dat derhalve mijn 
voorstel om, als je het label (fig.) dan toch wilt gebruiken, dat tenminste goed te 
doen, niet anders dan stipulatief kan worden gezien. Ik zou overigens de term 
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stipulatief niet zo gebruiken, want naast het feit dat hij suggereert dat G&S wel eens 
een methodologisch handboek hebben ingezien, wordt hij volgens mij ook gebruikt 
om een wat negatieve connotatie in mijn nadeel op te roepen. Alles wat je stipuleert 
is immers in dit postmoderne tijdperk gebaseerd op individuele voorkeur, zo niet 
idiosyncrasie. Maar in formeel-semantische kringen worden definities gebruikt om zo 
precies mogelijk een klasse van gevallen te onderscheiden van andere door netjes 
vast te leggen welke criteria je ter onderscheiding hanteert. Als een scherp mes 
snijdt de definitie door een bepaald gebied heen. Met een stelsel goed gekozen 
definities kun je daarom proberen orde te scheppen in empirische verschijnselen die 
je op het oog hebt maar die zich tot dan toe verzetten tegen inzichtgevende 
generalisaties. Als je dus ziet dat het op het lexicografische gebied van de labels 
nogal een puinhoop is - de definities in § 2.2.2 van G&S demonstreren dit eigenlijk 
heel treffend en in § 3 zeggen ze het zelf ook -, dan zijn formele definities uiterst 
nuttig om te proberen bepaalde semantische relaties systematisch af te bakenen 
van andere. 
 
Natuurlijk komen definities niet zomaar uit de lucht vallen: zij zijn meestal gebaseerd 
op waarnemingen, bijvoorbeeld op de waarneming dat als ik Hans zou willen 
uitschelden als ezel, de informatie `Hans (fig.), ezel' aan dat doel zou 
beantwoorden, terwijl de omschrijving `ezel (fig.) Hans' onmiddellijk vraagtekens zou 
oproepen. Als ik (fig.) dus definieer en wens te gebruiken voor gevallen als deze, 
dan moet het genoemde verschil er ook uitkomen. Ik weet natuurlijk wel dat er 
zelden eigennamen in (Nederlandse) woordenboeken staan, maar het voorbeeld 
moet wel degelijk betrokken worden bij de analyse: individuele sprekers hebben elk 
dit type informatie-eenheden in hun individuele lexicon zitten. Voor de analyse van 
stereotypering is het nodig om dit erbij te betrekken. 
 
 
De gewenste samenhang tussen lexicografische labels kan - zo stelde ik in Verkuyl 
1994b - worden bereikt door systematisch een serie van logische mogelijkheden af 
te lopen, waarmee een bepaald terrein van semantische relaties tussen woorden 
goed wordt bestreken. Ik heb laten zien dat er ruimte is voor een systematischer 
gebruik van labels als men uitgaat van het volgende basisschema in Figuur 1 
(Verkuyl 1993b; 1994a; 1994b:10). 
 
[111] 

 
 
Het gaat hier om twee verzamelingen X en Y en hun overlap XY. De verhouding van 
twee naamwoorden X en Y kan altijd in termen van deze verzamelingen worden 
beschreven. Er is een strikt onderscheid nodig tussen X, de naam van X, en X zelf 
(in '0 halen G&S naamwoorden en verzamelingen door elkaar). X is datgene 
waarnaar door X verwezen wordt. Dus als ik schrijf: vlinder (V), dan heb ik het over 
het naamwoord vlinder met V als de corresponderende verzameling van vlinders. 



 
In Figuur 1 valt X in twee delen uiteen: de linkerkant X-Y bevat die elementen die de 
eigenschap X hebben, maar niet de eigenschap Y. De rechterkant van Y, Y-X, bevat 
die Y's die niet X zijn. XY bevat elementen die zowel X als Y zijn. G&S geven ook 
Figuur 1, om te laten zien dat mijn behandeling van de notie `figuurlijk' daar niet in 
past. Maar ze zien niet in dat dat wel degelijk het geval is. Ik zal daarom nu Figuur 1 
wat systematischer behandelen zodat zowel de definitie van het label 
(stereotyperend) als die van (figuurlijk) eruit volgt. Daarmee behandel ik alle punten 
die G&S hebben aangeroerd, zonder op elk punt afzonderlijk in te gaan; dit laatste 
om ruimte te sparen. 
 
Elk van de drie verzamelingen X-Y, XY en Y-X in Figuur 1 kan leeg of niet leeg zijn. 
De volgende situaties zijn voor onze doeleinden belangrijk: 
 

       1. XY is leeg. In dat geval hebben X en Y geen enkele overlap. Hieronder vallen: 
man (Ma) vs. vrouw (Vr), dood (D) vs. levend (L), vlinder (V) vs. mens (M), etc. 

2. XY is niet leeg. In dat geval zijn er vier logische mogelijkheden: 
 2a X-Y is niet leeg en Y-X is niet leeg. In dat geval hebben sommige X de 

eigenschap Y en sommige Y de eigenschap X, terwijl er ook X zijn die geen 
Y zijn en Y die geen X zijn. Er is dus geen vast semantisch verband tussen X 
en Y. 

2b X-Y is leeg en Y-X is niet leeg. Anders gezegd: alle dingen die X zijn, zitten in  
Y. Dit verband heet inclusie: X wordt bevat door Y. 

2c X-Y is niet leeg en Y-X is leeg. In dat geval zitten alle Y in XY, en alle Y zijn  
dus X. Ook hier is sprake van inclusie: Y wordt bevat door X. 

2d X-Y is leeg en Y-X is leeg. Alle dingen die in X zijn zitten in Y, maar Y is nu  
beperkt tot XY. Met andere woorden: X = Y = XY. Hier is sprake van identiteit. 

 
[112] 
 
Ik haast me te zeggen dat alle vijf situaties - het zijn er logisch natuurlijk acht, maar 
de vier onder een lege XY kunnen worden beperkt tot één -- hieronder concreter aan 
de orde zullen komen. Maar we hebben nu wel alle ingrediënten voor een 
bespreking van G&S' bezwaren tegen mijn behandeling van het label (fig.) bij elkaar. 
 
Mijn stelling was dat het niet goed is om het label (fig.) te gebruiken voor de relatie 
tussen jood (J) en bedrieger (B), en zeker niet als men het ook wil gebruiken voor de 
relatie tussen vlinder (V) en wispelturige (W). Immers, `jood (fig.) bedrieger' geeft op 
zijn minst geheel andere informatie dan `vlinder (fig.) wispelturig mens'. Een eerste 
aanknopingspunt is dat men ziet dat JB niet leeg is, net zomin als J-B en B-J, terwijl 
VW altijd leeg is. 
 
Een redelijk bruikbare manier om hier enige orde te scheppen is daarom Figuur 1 
als uitgangspunt te nemen en de evidente verschillen tussen beide paren te zoeken 
in de verschillen die ze hebben in die figuur, en wel in termen van de situaties in 1 
en 2. Dat gaat vrij gemakkelijk: wie vindt dat joden bedriegers zijn, doet alsof J-B 
leeg is zodat alle joden (voor hem of haar) in B zitten. Deze uitspraak kan links-
stereotyperend genoemd worden omdat J-B wordt gereduceerd tot de lege 
verzameling: iedereen die jood is, is een bedrieger, in deze optiek. De individuele 
stereotypering kan ook andersom werken: B-J wordt gereduceerd, waarmee alle 
bedriegers joden zijn. Het is duidelijk dat in dat geval de lexicografische pendant iets 
als `bedrieger (stereot.) jood' zou zijn. De inperking van J-B en B-J kan nog worden 



versterkt; daarmee wordt een identiteitsuitspraak bewerkstelligd: joden zijn 
bedriegers (2b) en bedriegers zijn joden (2c) en dit levert 2d op. 
 
De meest in de buurt komende term voor de inperking van X en Y tot XY is dus 
stereotypering. Een precieze definitie ervan is nog niet voorhanden, maar één ding 
is wel zeker: het is een vorm van kwantificatie en dat is nu precies de reden waarom 
ik Figuur 1 zo bruikbaar vind als vertrekpunt voor een nadere begripsbepaling. 
Kwantificatie, inderdaad: er wordt (ten onrechte) een universele uitspraak gedaan 
(alle X zijn Y, en/of: alle Y zijn X) tegen de beschikbare empirische evidentie in. 
Daarmee wordt volstrekt duidelijk dat de uitspraak `jood (label) bedrieger' van een 
totaal andere orde is dan de uitspraak `vlinder (fig.) wispelturig mens' en ook als 
zodanig moet worden behandeld. Vlinders worden niet gestereotypeerd als 
wispelturige mensen. 
 
Mijn stelling was en is nog steeds: willen lexicografen de naamwoorden jood en 
bedrieger al met elkaar in verband brengen, dan moeten ze dat niet doen met `jood 
(fig.) bedrieger', maar met iets als `jood (stereot.) bedrieger' (Verkuyl 1993b:37), 
waarbij ze dan ook nog moeten uitleggen dat stereotyperend taalgebruik meestal 
negatief uitpakt. 
 
De vierde mogelijkheid onder 2 is 2a. De relatie tussen twee naamwoorden wordt 
als semantisch neutraal gegeven: geen van [113] de drie betrokken verzamelingen 
is leeg en er is dus weinig aan de hand. In voetnoot 6 in Verkuyl 1993b:36 liet ik zien 
dat dit nu precies de reden is om Van Dale's behandeling van jood te verwerpen. 
Dat 2a evenwel nauw verbonden is met 2b-2d blijkt uit de overweging dat zij als het 
ware de springplank vormt voor stereotypering. Het enige wat men hoeft te doen is 
X-Y en/of Y-X te negeren. Men kan daarom 2a nul-stereotypering noemen. 
 
 
Hoe nu verder met vlinders en wispelturigen? Er is geen ruimte voor (fig.) meer 
onder 2. We weten uit de traditie dat bij figuurlijk taalgebruik vaak gesproken wordt 
van overdrachtelijk taalgebruik. In mijn poging om het label (fig.) te behouden voor 
de lexicografie - wat mij betreft mag het ook worden afgeschaft, zoals ik al aangaf - 
leek het me het best om aan te nemen dat ook de overdracht van een eigenschap 
netjes verzamelingstheoretisch kan worden beschreven. Dit moet zich dus kunnen 
laten uitdrukken in termen van Figuur 1. Het leidende idee wordt dan: een 
eigenschap X wordt overgedragen op Y en daardoor kunnen we leden van Y X 
noemen. Omdat daar onder 2 geen plaats voor is, dient situatie 1 in beschouwing te 
worden genomen. Ik zal laten zien dat daarmee verantwoord kan worden waarom 
vlinder zich zo anders gedraagt dan jood. 
 
In mijn twee laatste artikelen (Verkuyl 1994a; 1994b) heb ik in feite twee varianten 
van situatie 1 gegeven. Ik zal ze beide hier kort bespreken om stapsgewijs te laten 
zien dat stereotypie en figuurlijk taalgebruik echt gescheiden moeten worden, maar 
ook dat ze kunnen optreden in één situatie. Bovendien is deze discussie een eerste 
aanzet tot een nadere systematisering. De eerste variant is gegeven in Figuur 2. 
 



 
 
We vinden X en Y uit Figuur 1 weer terug; XY is nu zwart gemaakt om te laten zien 
dat zij leeg is. Er is dus geen enkele overlap tussen X en Y. Het overdraagbare gaat 
van X naar Y doordat er een verzameling (eigenschap) Z is die dat mogelijk maakt: 
X en Y zijn beide deelverzamelingen van Z. Als Z er niet is, is er dus geen 
overdracht onder het opzicht van Z. 
 
Voor het naamwoord vlinder in `vlinder (fig.), wispelturig mens' is de X-verzameling 
V. De Y-verzameling WM van wispelturige [114] mensen bevat entiteiten waaraan 
de naam V = vlinder kan worden gegeven en dat gebeurt doordat V en WM allebei 
deelverzamelingen zijn van een verzameling W van dingen die veranderlijk, 
willekeurig gedrag vertonen. In de uitspraak `vlinder (fig.), wispelturig mens' zijn de 
X- en Y-ingrediënten min of meer aanwezig: V correspondeert met het trefwoord 
vlinder, WM met de omschrijving `wispelturig mens', waarbij het W-deel van WM 
verwijst naar de benaming van W. Hoewel de beschrijving van W niet echt gegeven 
wordt, krijgt een lezer wel een idee van het verband W dat door de lexicograaf op 
deze wijze kan worden gelegd: een willekeurig gedrag vertonend. De lexicograaf laat 
het dus aan de lezers over om het verband vast te stellen en helpt ze op weg door 
een in de buurt liggend adjectief op te nemen in de omschrijving. In veel gevallen is 
de lexicograaf veel minder lezersvriendelijk: in `schip, (fig.) paard, in paard der zee' 
moet het verband zelf worden gelegd, maar XY is wel leeg. 
 
Absolute voorwaarde voor een goed gebruik van het label (fig.) is inderdaad dat XY 
leeg is. Door aan die voorwaarde vast te houden ontstaat er een groep gevallen 
waarin de overdracht op deze manier werkt en ook goed werkt. Ik sla willekeurig 
mijn Shorter Oxford English Dictionary open bij pillar - de Engelsen gebruiken veel 
meer het sterk verwante label (transferred) dan het label (overdrachtelijk) in 
Nederland wordt gebruikt en daarom kijk ik maar even in de OED - en vind daar 
beide labels: er is een lezing met (fig.) `iemand die een instelling of organisatie, etc. 
steunt' (ons steunpilaar) dus. Maar er is ook een lezing waar staat: (transf.) `An up-
right pillar-like mass or column of air, vapour, water, sand, etc.' In beide gevallen 
werken de criteria van mijn door G&S onder schot genomen definitie - overkoepeling 
en geen overlap - uitstekend. Het probleem is dan ook niet dat mijn definitie niet 
werkt. Het probleem lijkt eerder dat lexicografen nooit een precies onderscheid 
hebben kunnen maken tussen figuurlijk, overdrachtelijk en oneigenlijk taalgebruik en 
ze dus door elkaar gebruiken zonder te weten wat deze labels bindt of onderscheidt. 
Als gevolg daarvan moet er een opruiming worden gehouden onder de gevallen die 
nu met (fig.), (overdr.) of (oneig.) staan gemarkeerd. Blijkbaar kost het G&S pijn om 
dat te doen. 
 
Mijn gebruik van een Z als overkoepelend verband als houvast voor de figuurlijke 
overdracht van een betekenisaspect, is niet zo vreemd als G&S het willen 
voorstellen. Het past ook in de zeer bekende en ook goed gefundeerde semantische 



verbanden als negatie, antonymie, etc. Neem als voorbeeld de reeds genoemde 
man (M)-vrouw (V)-relatie onder het opzicht van een antonymische tegenstelling: M 
en V vertonen geen overlap en hun meest directe verband kan worden aangeduid 
door hun som G = M + V. Het bijzondere in dit geval is dat G geheel uit M en V 
bestaat. Met andere woorden, V is het complement van M binnen G, en omgekeerd: 
M is het complement van V binnen G. Een soortgelijk [115] maar veel losser 
verband bestaat tussen rood, blauw, groen, etc.: alle kleuren vormen een 
semantisch veld bestaande uit K, de klasse van alle kleuren. 
 
Kortom, het leggen van een overkoepelend verband is een doodnormale 
semantische strategie. G&S zien niet dat mijn overkoepelende Z een normaal 
ingrediënt is van het soort lexicale verbanden dat ze gewend zijn. Figuur 2 doet zijn 
werk dus goed. Toch wil ik eigenlijk meer en dat heb ik ook laten zien (in Verkuyl 
1994a; 1994b). Een aanknopingspunt vormt het feit dat er met het man-vrouw-
voorbeeld wel degelijk een (fig.)-situatie à la Figuur 2 te construeren valt, maar dan 
moet deze figuur iets worden aangepast tot Figuur 3. 
 

 
 
Soms wordt namelijk van een vrouw gezegd dat ze een man is. Dat heet dan 
figuurlijk taalgebruik, waarmee uitgedrukt wordt dat ze nogal mannelijk gedrag 
vertoont. Figuur 3 laat zien hoe dat loopt. De vrouw a zit in Y, mannen zitten in X, de 
overkoepelende eigenschap S waarmee het verband wordt gelegd, is dan iets als 
`stoer gedrag vertonend'. Figuur 3 is interessant omdat Figuur 2 wordt uitgebreid 
met stereotyperende situaties als 2b en 2c. S doorsnijdt de verzamelingen X en Y en 
de vrouw a die we figuurlijk man noemen zit in het S-deel van Y, terwijl de 
overdracht ook uit het S-deel van X plaatsvindt. Tegelijkertijd zien we dat X (= M) 
stereotyperend in S kan worden geplaatst! Immers, het deel van M dat niet in S zit, 
M-S, kan worden gereduceerd tot de lege verzameling en de overdracht vindt dan 
plaats op grond van stereotypering. De overdracht loopt van MS naar Y of naar YS. 
Merk op dat hiermee is voldaan aan de eis van niet-overlap en overkoepeling tussen 
X en Y, terwijl er door de aanwezigheid van S stereotypering plaatsvindt door de op 
Figuur 1 gebaseerde relaties van X tot S en van Y tot S. Dit soort verbanden kunnen 
alleen maar zichtbaar worden gemaakt met formele definities als die welke door 
G&S worden bestreden. De hier gegeven analyse laat volgens mij zien dat ze de 
plank misslaan. 
 
Met terugwerkende kracht kan het vlinder-voorbeeld ook in termen van Figuur 3 
worden behandeld. In `vlinder (fig.), wispelturig mens' heeft de informatie `mens' 
(M) nu betrekking op [116] de Y, terwijl het overkoepelende `willekeurig handelend' 
verwijst naar W en in zijn doorsnijding met M tot WM wispelturig gaat heten 
(specialisatie!). Figuur 2 is dus een simplificatie van Figuur 3, maar daardoor soms 
wat handiger. 



 
Nu nog iets over `boer (fig.), onbehouwen persoon'. Uit de beschouwing hierboven 
volgt onmiddellijk dat dit moet worden vervangen door `boer (stereot.), onbehouwen 
persoon', want wie de betekenis van boer (X) uitbreidt tot `onbehouwen persoon' 
(Y), doet aan stereotyperende al-kwantificatie van het type 2b: alle boeren zijn 
onbehouwen. Het is dus onjuist om aan boer een figuurlijke betekenis toe te kennen, 
zoals G&S doen in hun § 1.1.1. In principe doet men er goed aan om 
betekenisuitbreidingen niet te belonen met het label (fig.), tenzij ze passen in de 
(fig.)-definitie met de criteria van overkoepeling en geen overlap, en daarmee dus in 
Figuur 2 en 3. 
 
In '1.1.2 beweren G&S dat kruipen een tegenvoorbeeld zou zijn tegen de niet-
overlapeis. Kruipen als `zich op handen en voeten voortbewegen' en de daaruit 
voortgekomen betekenisuitbreiding kruipen als `zich langzaam voortbewegen' 
vertonen een overlap. Maar wie van een file zegt dat die kruipt en dus kruipen 
figuurlijk wil gebruiken, kan gemakkelijk met Figuur 3 en Figuur 2 uit. Met betrekking 
tot Figuur 2 is de redenering als volgt: X is de verzameling van personen die 
kruipen, genomen in de zin van `op handen en voeten voortbewegen', Y is de 
verzameling van rijdende wagens in een file. De verbindende Z is natuurlijk de 
verzameling van die entiteiten die zich langzamer voortbewegen dan de norm (in het 
geval van handen/voeten is dat lopen, in het geval van de file rijden). Een 
alternatieve analyse loopt via Figuur 3 waarbij via stereotypering de gewenste 
constellatie wordt verkregen: S wordt dan L (= Langzaam voortbewegen) en de X 
wordt door stereotypering helemaal in L geplaatst en zo wordt de X-eigenschap via 
L overgedragen op (het L-deel van) Y. Ik zeg dus niet dat betekenisuitbreidingen 
nooit met (fig.) kunnen worden behandeld, maar dan werkt - zo blijkt - de niet-
overlapeis daar waar hij moet werken. 
 
 
Samenvattend heb ik als antwoord op de nogal misleidende interpretatie van mijn 
stellingname door G&S laten zien dat de door mij voorgestelde marsroute door de 
jungle en het semantische moeras van de lexicografische terminologie helemaal nog 
niet zo inadequaat is. Dat ik mij niets gelegen laat liggen aan lexicografische tradities 
op het gebied van labels acht ik eerder een pluspunt dan een minpunt. Elk argument 
van G&S dat een beroep doet op wat in dat gebied gangbaar is, is dus even solide 
als de bodem ervan op dit ogenblik is. En die is niet zo stevig. Het leek me daarom 
verstandig om de verzamelingentheorie in elk geval als controle op definities van 
labels te gebruiken. Het doet me genoegen [117] te zien dat G&S het eigenlijk wel 
met me eens zijn, en zoals gezegd, het hoofdverschil is dat ze geen afstand wensen 
te doen van de notie `figuurlijk' in situaties als 2. Het voordeel van mijn voorstel is 
dat het redelijk orde schept in een anders ondoorzichtig oerwoud van vaag 
gedefinieerde begrippen en alleen op die manier mag men hopen dat lexicografie 
iets meer wordt dan een hapsnap leentjebuur bij (op zijn best) quasi-formele 
semantische theorieën. Om misverstanden te voorkomen: ik beweer niet dat de door 
mij gegeven analyses compleet zijn of dat het gebruik van verzamelingen het hele 
verhaal is. Natuurlijk is mij bekend dat Figuur 1 niet opgaat voor adjectieven als 
beoogd, vermeend, vermoedelijk, e.d. en dat bij lexicale semantiek moet worden 
gegeneraliseerd over een grote reeks van modellen waarin de verhouding tussen X 
en Y telkens anders ligt. Maar dat houdt niet in dat daarmee Figuur 1 onbruikbaar is. 
Het vormt een noodzakelijk vertrekpunt en het aardige is dat je er behoorlijk ver mee 
komt bij de herijking van onvoldoende gedefinieerde begrippen. Ver genoeg althans 
om het verschil tussen figuurlijk en stereotyperend goed uit elkaar te houden. 
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