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Geeraerts & Smessaert hebben gereageerd op mijn `Figuurlijk en stereotyperend 
taalgebruik' (hierna: FST) waarin ik inging op een eerder artikel van hen dat zij 
hadden geschreven naar aanleiding van een stuk van mij. Het wordt tijd de boksers 
uit elkaar te halen. Het lot gunt mij de laatste klap, maar ik zal het kort houden. Dat 
kan door enkele misverstanden recht te zetten en enkele kwesties nog nader te 
verduidelijken. 
 
Het eerste misverstand. G&S wekken de indruk alsof er twee benaderingen 
tegenover elkaar staan, de traditionele benadering en mijn formalistische aanpak. 
Dat is niet correct. De traditie heeft ons een hele familie van allerlei ideeën over 
figuurlijkheid, overdrachtelijkheid, niet-letterlijkheid overgeleverd en wat daarin opvalt 
is dat er weinig mee te beginnen valt; G&S geven dat overigens zelf aan. Mijn 
aanpak zet zich niet af tegen een benadering, maar is gebaseerd op de gedachte 
dat de hopeloze conceptuele en terminologische verwarring die men aantreft in 
woordenboeken, het noodzakelijk maakt om de begrippenapparatuur eens echt 
goed door te lichten. Mijn punt daarbij is dat de verzamelingentheorie een geschikt 
aanknopingspunt biedt om in elk geval enige consistentie te bereiken. Let wel, 
aanknopingspunt en niet eindpunt. Figuur 1 in FST, met de twee cirkels, biedt een 
eindig aantal grondpatronen aan die logisch mogelijk zijn. Moeilijk te definiëren 
begrippen als synonymie, hyponymie, antonymie, etc. zijn direct en systematisch te 
verbinden aan die patronen. Sterker nog, allerlei tot dusver vaag gebleven noties 
zoals stereotypering, figuurlijkheid kunnen met behulp van het plaatje worden 
omschreven met een precisie die mij in elk geval weldadig voorkomt. Niet dat alles 
kan worden uitgedrukt in één plaatje. Bij stereotypering heb ik dat ook laten zien: zij 
vereist een mentale ingreep om een situatie waarin objectief geen sprake is van een 
bepaald semantisch verband (situatie 2a in FST) aan te passen tot een inclusie-
situatie (2b in FST). Desondanks biedt Figuur 1 een houvast waardoor verdere 
precisering mogelijk is. Dat kan door verzamelingen mentaal te modelleren, zoals in 
de conceptuele semantiek gebruikelijk is 
. 
G&S zijn dit alles in principe wel met me eens, maar vinden het toch nodig mij een 
formalistische benadering in de schoenen te schuiven. Ik denk dat het correcter zou 
zijn te zeggen dat wat ik zeg van figuurlijkheid ongetwijfeld ook in het verleden wel 
eens in andere bewoordingen beweerd zal zijn door personen die hebben nagedacht 
over dit soort kwesties. Conceptueel gezien is er dan ook niet sprake van twee 
benaderingen. Het enige verschil is de mate van precisie en de wijze waarop gebruik 
wordt gemaakt van betrouwbare apparatuur om definities te verankeren. Deze 
verankering is niet uit de lucht gegrepen: de moderne semanti-[125] sche theorieën 
gaan uit van de gedachte dat naamwoorden en werkwoorden systematisch zijn te 
verbinden met verzamelingen. Ze - de naamwoorden en werkwoorden - drukken 
immers eigenschappen of relaties uit en die laten zich goed beschrijven in termen 
van algebraïsche noties; als uitgangspunt. G&S moeten dus gecorrigeerd worden op 
hun suggestie dat er sprake zou zijn van een conceptueel verschil tussen `nu en 
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vroeger'. Misschien ontstaat dat op een bepaald punt, nl. als de vruchten van een 
precieze benadering worden geplukt, maar die pretentie had ik (nog) niet, al vallen 
steeds meer zaken bevredigend op hun plaats. 
 
Een tweede misverstand (in een andere betekenis overigens) betreft mijn analyse 
van het figuurlijk gebruik van het woord kruipen. Ik heb in FST opgemerkt dat er 
sprake is van drie verzamelingen: X = de verzameling kruipende personen 
(waaronder baby's als G&S dat zo graag willen); Y = de verzameling van rijdende 
wagens in een file (de beschrijving van Y door G&S klopt dus niet); en Z = de 
verzameling entiteiten die zich langzamer voortbewegen dan de norm. Hier is weinig 
geforceerds aan. Het lijkt me daarom niet incorrect om in een zin als (i) De file kroop 
langs de A1 te spreken van een figuurlijk gebruik van kruipen. 
 
Een geheel andere kwestie is of het figuurlijk gebruik van kruipen in (i) geslaagd is. 
En zelfs of er baby's in X zitten. Rupsen kruipen namelijk ook en het model laat ook 
een overdracht toe door als X de verzameling rupsen te nemen. Ook hier geldt: XY 
is leeg. Welnu, welke van de twee figuurlijke toepassingen geslaagder is, weet ik 
niet. Als de tijd kruipt, zijn we iets eerder geneigd om X te bevolken met personen, 
files roepen sneller om rupsen. Essentieel voor figuurlijk taalgebruik is dat de ene X 
beter is dan de andere voor een overdracht. Zo hoort het ook lijkt me, zowel volgens 
het model als volgens onze intuïtie. In (ii) De file gleed langs de A1 lukt het me niet 
zo goed om een bevredigende X en Z te vinden voor een situatie waarin langzaam 
wordt gereden. De verrassing van goed figuurlijk taalgebruik is dat er plotseling een 
treffende X wordt gevonden om Y te karakteriseren, gegeven een mooi gevonden 
verband dat gelegd wordt doordat X en Y in Z zitten. 
 
Ik maak van de gelegenheid gebruik door nog een extraatje toe te voegen aan de 
apparatuur die ik heb ingevoerd. Ik heb in FST een voorbeeld gegeven van iemand 
die men een vlinder noemt op grond van wispelturig gedrag. De pijl in Figuur 2 gaat 
van vlinders (X) naar personen (Y) en in die zin vindt een naamsoverdracht plaats. 
Voorspeld wordt dat de pijl andersom zou moeten kunnen gaan. Dat kan ook: er 
ontstaat onmiddellijk een antropomorfe beschrijving, zoals in De vlinder vloog uiterst 
vriendelijk rond. Het kruip-geval lijkt me een voorbeeld van zo'n antropomorfe 
overdracht als X personen bevat. 
 
Als Figuur A werkbaar is voor de analyse van figuurlijk taalgebruik, dan volgt daaruit 
dat er op grond van de verschillende con- [127] figuraties van de betrokken 
verzamelingen ook verschillende soorten figuurlijkheid kunnen worden 
onderscheiden. Ik heb al aangegeven dat antropomorfe karakteriseringen zich 
aandienen als zo'n subklasse. Daarmee vervalt een bezwaar van G&S. En daarmee 
is voor hen toch weer de weg vrij om de voorspellende kracht van het schema in 
Figuur A te benutten in hun wens om verschillende gradaties van figuurlijkheid 
systematisch aan te pakken. 
 
G&S geven een plaatje dat ze aan mij toeschrijven met daarboven hun weergave 
van wat ik zou zeggen. Hierboven heb ik de correctie daarop al gegeven. Ze gaan 
dan tot de aanval over: `De kruipende baby's zijn 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.' 
 



Hier slaan ze mis: de baby's hebben niets te maken met dit alternatief. Omdat de 
reactie van G&S draait om dit punt geef ik het plaatje (A): 
 

 
 
De vraag die dit plaatje oproept is of het noodzakelijk is dat X en Y compleet bevat 
zijn in Z. Ik heb de intuïtie dat als de pijl van X naar Y loopt, dat zou kunnen gelden 
voor X maar niet noodzakelijk voor Y (er is tenslotte asymmetrie in de overdracht). 
Met andere woorden Y kan een stukje naar rechts toe zodat er Y's zijn die geen Z 
zijn. Op dat moment ontstaat de vraag of X geheel in Z zit op grond van te 
objectiveren criteria of op grond van stereotypering. Gegeven de analyse van 
stereotypering als een vorm van aangepaste inclusie (men reduceert X zodanig dat 
X geheel in Z past) ligt het derhalve voor de hand om de rol van stereotypering bij 
figuurlijk taalgebruik onder de loep te nemen. Ik heb dat illustrerend gedaan in FST, 
simpelweg om aan te geven dat daar vruchtbare onderzoekslijnen liggen. Verder 
heb ik de zaak niet behandeld, want voor mij was de niet-overlap van X en Y 
essentieel. 
 
G&S construeren rond de positie van X in Z een probleem dat er niet is. Er is 
absoluut geen sprake van enige equivalentie tussen de figuurlijkheidsanalyse en de 
stereotyperingsanalyse. Overigens [128] lijkt het me dat stereotypering en figuurlijk 
taalgebruik, mits onafhankelijk van elkaar gedefinieerd, wel degelijk met elkaar 
kunnen interageren. Dat is wat ik probeerde duidelijk te maken. Maar voor een goed 
begrip van deze interactie is het verstandig beide begrippen eerst precies vast te 
leggen in termen van Figuur 1 uit FST. 
 
 
De discussie is hiermee gesloten (redactie). 
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