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Samenvatting 

Handelingswerkwoorden coderen, typologisch gezien, verschillende handelingsconcepten 
en gebeurtenissen (b.v. primary variation: Panunzi & Monoglia 2004). Zij kunnen 
refereren aan een breed scala aan handelingen, waarvan elke handeling door middel van 
specifieke motorische schema’s, perceptuele eigenschappen en ruimtelijk relaties wordt 
gedefinieerd. Toch worden handelingswerkwoorden duidelijk ook in contexten die strikt 
genomen geen handeling betreffen gebruikt om abstracte concepten uit te drukken en 
figuurlijke betekenissen over te brengen (b.v. marked variation: Brown 2014). Deze 
predikaten bevatten dus veel belangrijke informatie, niet alleen over de wijze waarop 
handelingsconcepten en gebeurtenissen linguistisch worden gecategoriseerd, maar ook over 
de wijze waarop metaforische processen in natuurlijk taalgebruik worden gerepresenteerd.  

Onderzoek naar de exploratie van de rol van handelingswerkwoorden in de representatie 
van abstract denken en in het bijzonder in de codering van metaforische begrippen is het 
onderwerp van dit proefschrift. Vanuit dit gezichtspunt vormt de beschrijving van de aard 
van de verbinding tussen concreet en metaforisch gebruik van een bepaald 
handelingswerkwoord een eerste stap naar een beter begrip van het her-gebruik van 
sensomotorische informatie om zeer abstracte domeinen van kennis vorm te geven. 
Bovendien verdiept de observatie van het gedrag van handelingswerkwoorden in 
metaforische contexten het begrip van de wijze waarop conceptuele metaforen (Lakoff & 
Johnson 1980) kunnen worden gecodeerd in taal. Tenslotte kan de exploratie van de 
semantische structuur van afzonderlijke handelingswerkwoorden inzicht geven in het 
metaforisch potentieel van werkwoorden die in dezelfde linguistische en pragmatische 
contexten dezelfde gebeurtenissen coderen (bijv. lokale equivalente werkwoorden). 

Ik heb de analyse van de metaforische variatie van handelingswerkwoorden beperkt tot twee 
intern samenhangende groepen van Italiaanse werkwoorden, één die werkwoorden clustert 
die refereren aan verticaal georienteerde bewegingen en één die werkwoorden clustert die 
verwijzen naar de uitoefening van fysieke kracht. Ik ben de annotatie gestart door ongeveer 
11.000 voorkomens te kiezen uit gesproken corpora in het Italiaans zoals IMAGACT and 
Opus (Italiaanse ondertiteling). Hieruit is een kleiner aantal zinnen (ongeveer 600) 
geselecteerd en gedetailleerd geannoteerd. Voor elk werkwoord zijn metaforische 
gebruiksgevallen geclassificeerd op grond van gelijkenis naar betekenis en naar aangeduid 
begrip. Elke metaforische klasse is geassocieerd met tenminste één conceptuele metafoor 
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(Lakoff et al. 1991) en met opvallende onderscheidende eigenschappen weergegeven, in de 
vorm van visueel-schematische componenten. (Johnson 1987; Lakoff 1987). Tenslotte is de 
metaforische variatie van elk handelingswerkwoord geëvalueerd en met die van andere 
werkwoorden, die tot dezelfde groep behoorden (bijv. alzare vs. sollevare), vergeleken. 

In het algemeen biedt dit proefschrift een mogelijke benadering van de verschijnselen, die 
systematisch lijken voor te komen in processen van betekenisuitbreiding binnen de 
semantische variatie van handelingswerkwoorden. Er is uitgegaan van een Italiaans corpus.  

In dit kader fungeert het visueel-schematische onderzoek van de semantische 
mechanismen, die een rol spelen in processen van betekenisconstructie en - overdracht als 
aanzet om, bij een gegeven handelingswerkwoord, op puur semantisch niveau de gebleken 
discrepanties te motiveren tussen de assen van de semantiek van de handeling en die van de 
metaforische extensie.  

  


