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Chapter 6

Summary in Dutch

Inleiding

Dit proefschrift werd geschreven ter verkrijging van de graad van doctor aan de
Vrije Universiteit Amsterdam. Het onderwerp is de structuur van het lexicon,
met name zoals die werd voorgesteld in een artikel van de hand van Alinei uit
1980 met de titel “Lexical Grammar and Sentence Grammar: A Two-Cycle Model
of Grammar”, afgekort TCM. Zoals de titel al aangeeft, wordt in dit model de
grammatica gezien als een samenstel van twee gelijkwaardige deelgrammatica’s:
een waarin lexicale items (woorden) worden gegenereerd en gestructureerd,
resulterend in het lexicon (Lexical Cycle genoemd), en een waarin met gebruikma-
king van de informatie uit het lexicon de vorming van uitdrukkingen en zinnen
wordt beregeld (Sentence Cycle genoemd). De gelijkwaardigheid van de twee
deelgrammatica’s is gebaseerd op Vygotsky’s opvatting (1932, 1962) dat de taal
die kinderen in het laatste stadium van hun taalverwervingfase en ontwikke-
lingsfase in hun denken gebruiken (external speech) in feite een condensering is
van een dieperliggende inner speech waarin concepten een rol spelen. Deze inner
speech is “gereduceerd” tot predicaten. Dit proefschrift houdt zich nadrukkelijk
alleen bezig met de Lexical Cycle en doet geen enkele uitspraak over de Sentence
Cycle noch over de relatie tussen beide deelgrammatica’s.

Analoog aan Vygotsky’s inner speech stelt TCM dat lexicale items in feite shortcuts
zijn van onderliggende conceptuele structuren met predicaten (uitgedrukt als
PD) als kern. Deze structuren worden Internalised Sentences (ISs) en ~Phrases (IPs)
genoemd en zijn identiek aan die van zinnen met lexicale items (Externalised Sen-
tences [ESs] en ~Phrases [EPs] genoemd), met dit verschil dat ISs en IPs concep-
tueel-syntactische structuren zijn met als constituenten conceptueel-syntactische
categorieën als SB (Subject), PD (Predicate), OB (Direct Object), IO (Indirect Object),
INSTR (Instrument), LOC (Location), MANN (Manner), enz., en ESs en EPs syntac-
tische structuren met zulke constituenten als NP, VP, enz. Al lijken de structuren
op elkaar, hun toepassingsgebied is verschillend: ISs en IPs hebben betrekking op
conceptuele structuren ofwel concepten en ESs en EPs op reële zinnen met lexi-
cale items. De structuren hebben met elkaar gemeen dat ze gebaseerd zijn op een
eerdere versie van de Generatieve Grammatica in de vorm van de Transformatio-
neel-Generatieve Grammatica (TGG, Chomsky, 1965 en later) uit de jaren ‘70-’80.
Dit houdt in dat syntaxis beschouwd wordt als autonoom onderdeel van de
grammatica en dat alle structuren gegenereerd moeten worden m.b.v. herschrijf-
regels die primitieve elementen met elkaar verbinden tot deze structuren, en die
semantische eenheden inserteren in dieptestructuren waarvan vervolgens via
transformaties oppervlaktestructuren worden afgeleid. Dit betekent dat niet
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alleen de syntactische structuren, maar ook de conceptueel-syntactische structu-
ren op deze wijze gegenereerd worden.

De herschrijfregels genereren bijvoorbeeld een structuur als WH SB PD OB, waar
WH staat voor een constituent die nodig is voor een eventuele toepassing van de
transformatie die leidt tot een relativisering van een van de constituenten in deze
constructie. In deze structuur worden vervolgens semantische componenten of
features geïnserteerd, leidend tot bijvoorbeeld de volgende dieptestructuur: WH
SB <human> PD <drink> OB <liquid>. Omdat het hier gaat om een conceptueel-
syntactische structuur (IP in dit geval), worden de elementen <human>, <drink>
en <liquid> conceptueel-semantische componenten of features genoemd. Op
deze dieptestructuur kunnen vervolgens de volgende transformaties worden
toegepast: verplaatsing (movement), relativisering (relativisation), passivisering
(passivisation) en deletie (deletion). Het resultaat hiervan is dan de oppervlak-
testructuur OB <liquid> /WH PD PASSIVE <drink> SB <human>/. Op dit moment
in de derivatie is de Naming Rule van toepassing die ervoor zorgt dat er in de
vorm van een lexicaal item een naam aan deze structuur gekoppeld wordt. Dit
zou bijvoorbeeld WINE kunnen zijn, afhankelijk van de conceptueel-semantische
lading van de constituent OB. Het gedeleerde gedeelte /WH PD PASS <drink> SB
<human>/ in de oppervlaktestructuur geeft aan dat het in een ES kan voorkomen
naast het lexicale item dat via de Naming Rule aan deze structuur wordt gekop-
peld: “MILK is not normally drunk in a pub”, “I prefer to drink WINE at dinner”.

Van ISs en IPs kunnen abstracties worden gemaakt als in ieder geval in alle struc-
turen niet alleen SB, maar ook PD steeds eenzelfde conceptueel-semantische
inhoud heeft. Een dergelijke abstracte structuur wordt Lexical System (LS)
genoemd. Zo kan een LS geabstraheerd worden van zulke ISs en IPs als

• OB <liquid> /WH PD PASSIVE <drink> SB <human>/ (voor bijv. het z.n. WINE)
• SB /<human>/ PD <drink> /OB <liquid>/ (voor bijv. het tr. ww. DRINK)
• LOC <…> /WH SB<human> PD<drink> OB<liquid>/ (voor bijv. het z.n. BAR)
• INSTR <…> /WH SB<human> PD<drink> OB<liquid>/ (voor bijv. het z.n.

GLASS)
• enz.

In al deze ISs/IPs is <human>de inhoud van SB en <drink>die van PD. De lexicale
items die door deze structuren gegenereerd worden, behoren allemaal tot een en
hetzelfde LS en wel SB<human> PD<drink> OB <liquid>. Zo zijn er van andere
sets van ISs en IPs ook LSs te abstraheren, bijv. SB<human>PD <prepare> OB
<food>, SB <human> PD <eat> OB<food>. Van deze LSs kan bovendien een ver-
dere abstractie gemaakt worden in de vorm van een Lexical Domain (LD). Bij een
LD is slechts van één constituent de semantische inhoud bij alle eraan ten grond-
slag liggende LSs hetzelfde, <human> in dit geval. M.a.w. <human> vormt een
LD. Zowel LSs als LDs zijn belangrijke elementen voor de structuur van het lexi-
con: beide groeperen ze lexicale items, LSs in kleinere eenheden, LDs in grotere.
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De conceptueel-semantische componenten of features die in conceptueel-syntac-
tische constituenten geïnserteerd worden, maken deel uit van lexicale taxonomie-
en. Het lexicaal-semantische feature <liquid> staat op het hoogste niveau als axio-
matisch feature en fungeert daar als semantisch primitief feature “bij axioma”,
hetgeen inhoudt dat het niet het absoluut gezien primitiefste feature is, maar zo
beschouwd wordt “totdat het tegendeel is bewezen”, afhankelijk van de lexicale
items onder analyse. Op het eerstvolgende lagere niveau fungeert het samen met
andere features (bijv. <drinkable> als feature bij de lexicalisatie van lager gelegen
lexicale items bijv. BEVERAGE dat op diens beurt vervolgens als feature dient
samen met bijv. het feature <alcoholic> gelexicaliseerd wordt als het lager gelegen
lexicale item WINE. Het feature <alcoholic>, dat zelf ook “gerecycled” is als fea-
ture, is afkomstig uit een taxonomie van adjectieven. Op die manier worden taxo-
nomieën aan elkaar gerelateerd. Taxonomieën worden ook aan elkaar gerela-
teerd doordat de items erin deel kunnen uitmaken van een LS, en LSs aan elkaar
worden gerelateerd doordat ze deel uitmaken van LDs. Op deze wijze wordt het
lexicon gestructureerd en kan het als netwerk worden gerepresenteerd (zie Tabel
3 [Alinei’s oorspronkelijke structuur], maar ook Fig. 43, 62b en 97 [mijn aanpas-
singen hiervan]).

Conceptueel-semantische features zijn distinctieve features volgens Alinei. Op
het laagste niveau in een taxonomie bevinden zich zgn. “loose” of “potential” fea-
tures. Dit zijn features die nog niet samen met andere features gelexicaliseerd
worden in een lager gelegen lexicaal item. Hier spelen culturele en sociale facto-
ren een rol. Deze “loose” of “potential” features geven de richting aan van ver-
dere ontwikkelingen. Van boven naar beneden in een taxonomie speelt Naming
een rol, van beneden naar boven is dit betekenis. Decompositie is “stepwise”
(Dik, 1978), d.w.z. een lexicaal item wordt niet rechtstreeks “ontleed” in axioma-
tic features.

De focus van dit proefschrift is niet op het hele model van TCM, maar uitdrukke-
lijk en alleen op de Lexical Cycle en met name het mechanisme waarmee het lexi-
con wordt gestructureerd en de uiteindelijke structuur zelf. Het algemene doel is
TCM op deze onderdelen te toetsen en te vergelijken met de Cognitieve Linguïs-
tiek (m.n. Cognitieve Grammatica) en andere modellen voor het structureren van
het lexicon. Bij hoofdstuk (1), (2) en (3) werd gebruikgemaakt van eerdere artike-
len van mijn hand.

Hoofdstuk 1: TCM

In dit hoofdstuk wordt het model TCM gedetailleerd beschreven en worden
voorts de belangrijkste resultaten van Alinei’s toepassing ervan op het lexicale
gebied drinking gepresenteerd.
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Hoofdstuk 2: aanpassingen van TCM

In Hoofdstuk (2) volgt een weergave van mijn toepassingen van de Lexical Cycle
en de structurerende elementen daarin op het lexicale gebied eating. In de toepas-
sing is gebleken dat een aantal aspecten niet duidelijk of niet volledig geformu-
leerd is in de oorspronkelijke versie. Enkele hiervan konden worden opgelost,
een aantal echter niet zonder meer ingrijpende aanpassingen van het oorspron-
kelijke model. Het oorspronkelijke kader van TCM biedt hiervoor voldoende
mogelijkheden, maar vooral de toepassing op dit andere lexicale gebied – die niet
zoals in het oorspronkelijke model exemplarisch is, maar eerder op zoek is naar
volledigheid –, mijn toepassingen op andere disciplines en de veranderende Tijd-
geest en grotere belangstelling voor en impact van de Cognitieve Linguïstiek
wezen de richting in dezen. Opereert TCM enerzijds in het kader van het struc-
turalisme en is de blik gericht op de structurele semantiek, anderzijds werkt het
vernieuwend met name door juist hierin Componentiële Analyse een grotere
reikwijdte te geven en over de grenzen van woordsoorten heen te laten werken
via het “lenen” van lexicale items en hun hergebruik (recycling en Exchange of
Function) als semantische features (borrowing) in taxonomieën van andere woord-
soorten, maar bovenal door de constructen van Lexical System en Lexical Domain
als elementen om taxonomieën aan elkaar te relateren en op basis hiervan het
lexicon te structureren, waardoor het mogelijk is het lexicon als een netwerkstruc-
tuur te representeren. Dit systeem van lexicale structurering blijkt uiteindelijk, zij
het met de nodige (wisselend) fundamentele aanpassingen, goed in overeen-
stemming te brengen met een aantal uitgangspunten van de Cognitieve Linguïs-
tiek. Aan de andere kant wordt TCM – juist doordat het werd geformuleerd in de
tijd dat TGG bijna als enig mogelijk grammaticamodel werd gepropageerd – zeer
sterk beïnvloed door die TGG visie op taal en de grammatica en heeft het hier-
door een sterke generatieve inslag gekregen, hetgeen nog steeds tot uiting komt
in de impliciete visie op de positie van de syntaxis in de grammatica en de hier-
mee samenhangende mechanismen om structuren te genereren. Deze genera-
tieve inslag was en is nog steeds zo verweven in het TCM model, dat hierdoor een
zo volledig mogelijke afstemming op de Cognitieve Linguïstiek ernstig gehin-
derd wordt. Dit laat onverlet dat de genoemde structureringsprincipes zeer
waardevol zijn en het de moeite waard maken te proberen deze in overeenstem-
ming te brengen met de Cognitieve Linguïstiek. Beide modellen/theorieën zullen
hierbij gebaat zijn. Tegen deze achtergrond zijn mijn aanpassingen te interprete-
ren.

De belangrijkste aanpassingen m.b.t. de Lexical Cycle, de structureringsprincipes
en de structuur van het lexicon zijn:

• Conceptueel-semantische features worden niet langer beschouwd als distinc-
tieve features, hetgeen wijst op de Classical Theory of Categorisation, maar als
prototypisch, in overeenstemming met de Theory of Natural Categorisation of
Prototype Theory waarin categorieën geen duidelijk afgebakende grenzen heb-
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ben en waarin er geen necessary and sufficient condities zijn voor categorielid-
maatschap. Dit geldt ook voor LSs en LDs.

• LSs en LDs worden beschouwd als background frames die culturele conventies
representeren. Lexicale items worden gezien als access points tot deze conven-
ties. Deze background frames vertegenwoordigen encyclopedische kennis en
zijn hiermee in overeenstemming met de encyclopaedic view van de Cognitieve
Linguïstiek, d.w.z. de opvatting dat betekenis en encyclopedische kennis aan
elkaar gelijk zijn.

• De structuur van taxonomieën is in overeenstemming met de indeling volgens
de klassieke theorie van categorisering, d.w.z. het bovenste niveau is het super-
ordinate niveau, daaronder is het basic niveau en daaronder het subordinate
niveau. Deze niveaus zijn cultuurbepaald en kunnen variëren van cultuur tot
cultuur en van persoon tot persoon. Omdat in de Cognitieve Linguïstiek lexi-
cale items op basic niveau de lexicale items zijn die o.a. het eerste geleerd wor-
den, het beste onthouden worden, de kortste vorm hebben, betekent dit voor
taxonomieën in termen van TCM dat deze niet beginnen op het bovenste
niveau, maar op het basic niveau. Dit heeft consequenties voor de functie van
axiomatische features. Nog steeds bevinden deze zich op het bovenste niveau,
maar zijn daar slechts axiomatic conceptual head features van een taxonomie. De
ware psychologische taxonomiestarters zijn de features op het basic niveau. Dit
op zijn beurt betekent dat het proces van Naming nu niet zoals in de oorspron-
kelijke formulering van TCM slechts plaatsvindt van het bovenste niveau tot
het laagste niveau, maar dat het start vanuit het basic niveau en van daaruit
twee richtingen uit gaat: naar het bovenste niveau toe en naar het onderste
niveau toe.

• LSs wordt geen genererend vermogen toegeschreven, het zijn slechts a-poste-
riori abstracties van ISs en IPs. LSs hebben alleen structurerend vermogen,
d.w.z. het vermogen om lexicale items te groeperen en het lexicon te structure-
ren. Het genereren van lexicale items geschiedt d.m.v. ISs en IPs. LSs kunnen
eventueel wel fungeren als background frames bij de lexicalisatie van nieuwe
lexicale items.

• De structuur van het lexicon wordt niet langer, zoals in de oorspronkelijke for-
mulering van TCM, opgevat als een gegroepeerde lijst van lexicale items en als
zodanig gerepresenteerd in tabelvorm (zie Tabel 3), maar als een netwerk van
lexicale items en als zodanig gerepresenteerd. De ordening in dit netwerk
wordt aangebracht door lexicale items bij elkaar te plaatsen in LDs, LSs en lexi-
cale taxonomieën (zie Fig. 43 en 62b).

Deze aanpassingen laten het syntactische aspect in TCM intact en hebben hier
geen invloed op. Met andere woorden, deze aanpassingen brengen TCM iets
dichter bij de Cognitieve Linguïstiek, maar slechten nog niet de fundamentele
barrières tussen de generatieve benadering en de cognitieve benadering van taal.
Een poging hiertoe komt aan bod in Hoofdstuk (5).
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Hoofdstuk 3: toepassingen op andere disciplines

De notie Lexical System verenigt een aantal interessante aspecten in zich voor toe-
passing op andere disciplines. In dit hoofdstuk worden deze besproken en wordt
de notie van LS-like structure geïntroduceerd, zoals de naam aangeeft een afge-
leide van het eigenlijke LS. Een eigenlijk LS is een a-posteriori abstractie van ISs
en IPs en veronderstelt daarom de aanwezigheid van ISs en IPs, die op hun beurt
een samenhangende verzameling gegevens vereisen die zodanig van aard is dat
deze hierop gebaseerd kunnen worden, precies zoals bij de TCM analyse van de
lexicale gebieden drinking en eating. Bij een LS-like structure is dit niet het geval,
hetgeen o.a. betekent dat de gebruiker zelf de conceptueel-syntactische catego-
rieën moet “vullen” en wel met materiaal uit de concrete context/tekst die voor-
ligt. Op deze wijze fungeert een LS-like structure vooral als een “ontdekkingspro-
cedure”. Een LS-like structure heeft de structuur van SB <…> PD <…> OB <…>,
zonodig aan te vullen met overige Complementen als IO, INSTR, MANN, LOC,
enz. Bij de toepassing van een LS-like structure legt de gebruiker als het ware als
een mal deze structuur op de actuele (con)text maar ook op de tekst van de defi-
nities en contexten van de betreffende onderdelen die geanalyseerd moeten wor-
den. Een LS-like structure “scharniert” op deze wijze tussen informatie op (bene-
den-)lexicaal niveau en informatie op bovenlexicaal/zinsniveau en heeft aldus de
functie van vergelijken tussen deze informatieniveaus.

De notie LS-like structure als ontdekkingsprocedure wordt toegepast op vertaal-
gerichte terminologie (Translation-oriented Terminology), vertalen en lexicografie,
en de notie LS op theoriegerichte terminologie (Theory-oriented Terminology) en
lexicografie. Bij de toepassing van de notie LS-like structure gaat het om de vol-
gende concrete situaties:

vertaalgerichte terminologie:

• selecteren van het juiste, van toepassing zijnde standaardvertaalequivalent in
de doeltekst van een term in de brontekst

• bepalen of de term in de brontekst in zijn standaardbetekenis is gebruikt

vertalen:

• opzoeken van de betekenis van items in woordenboeken of op internet
• bepalen van de betekenis van items op basis van hun context
• bepalen van de betekenis van figuurlijk taalgebruik

lexicografie:

• vergelijken van neologismenwoordenboeken
• meten en vergelijken van lexicale informatie in woordenboeken.

Daarnaast wordt de notie LS-like structure gepresenteerd als krachtige tertium
comparationis voor vertalen, als een abstracte structuur op basis waarvan brontaal
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en doeltaal met elkaar vergeleken kunnen worden. In bovengenoemde situaties
en in deze disciplines heeft een LS-like structure de volgende functies:

• ontdekkingsprocedure (vertaalgerichte terminologie en vertalen)
• maat voor kwaliteitsbepaling (vertalen)
• construct ter reducering van subjectiviteit in kwaliteitsmeting (vertalen).

Bij de toepassing van de notie van LS gaat het om de volgende concrete situaties:

• theoriegerichte terminologie (bepalen van associatieve relaties tussen termen)
• lexicografie (samenstellen van woordenboeken).

Hoofdstuk 4: vergelijking met andere theorieën/modellen

Een verdere vergelijking tussen Lexical Cycle, structureringsprincipes en struc-
tuur van het lexicon in TCM met andere theorieën/modellen komt aan bod in
hoofdstuk (4), het uitvoerigste hoofdstuk van dit proefschrift.

Concepten

Allereerst worden concepten zoals die fungeren in TCM vergeleken met concep-
ten in andere theorieën op de volgende drie aspecten: (1) kenmerken en soorten
van concepten, (2) de aard van conceptuele structuur, en (3) de ontologische sta-
tus van concepten. Op basis hiervan kunnen concepten in TCM verder gedefini-
eerd en t.o.v. andere theorieën/modellen afgebakend worden. Evenals bij
Vygotsky (1932, 1968), zijn concepten in TCM condensations of shortcuts van lexi-
cale items en hebben ze een interne structuur die als het ware onderliggend geas-
socieerd wordt met lexicale items. Het verschil is dat bij Vygotsky deze structuur
alleen predicaten bevat, terwijl deze in TCM een volledige conceptueel-syntacti-
sche structuur is met SB, PD, OB, enz. Concepten in TCM, tenminste in de Lexical
Cycle, zijn met name lexicale concepten in tegenstelling tot bijvoorbeeld de Con-
ceptuele Semantiek (Jackendoff, 1989) die ook “sentential concepts” kent, d.w.z.
concepten die niet geassocieerd worden met een enkel lexicaal item, maar o.a.
met een reeks lexicale items zoals die bij elkaar gezet zijn in zinnen. Daarnaast
kent TCM geen primitieve concepten of features.

Op concepten in TCM is zowel het Containment Model van toepassing als het Infe-
rential Model. Dit betekent dat, wat betreft het Containment Model, concepten niet
alleen een interne structuur hebben die bestaat uit andere concepten en dat wan-
neer het betreffende concept wordt gebruikt, automatisch ook alle deelconcepten
worden gebruikt. Wat betreft het Inferential Model, houdt dit in dat er in concep-
tuele structuren prototypicaliteitseffecten bestaan die ervoor zorgen dat som-
mige deelconcepten belangrijker zijn dan andere en dat wanneer het betreffende
concept wordt gebruikt, niet noodzakelijk ook alle deelconcepten gebruikt wor-
den. Bij het Containment Model is de nadruk eerder op de interne structuur van
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concepten, bij het Inferential Model op de relatie van concepten met andere con-
cepten. In TCM zijn beide van toepassing.

Uit de vergelijking met andere theorieën over concepten (de Classical Theory of
Concepts [= Theory of Classical Categorisation], de Prototype Theory of Concepts [=
Theory of Natural Categorisation], de Theory – Theory of Concepts, de Neoclassical
Theory of Concepts en het Conceptual Atomism) komt naar voren dat concepten in
de oorspronkelijke formulering van TCM het meest lijken op concepten in de
Classical Theory (omdat ze opgevat worden als distinctieve features), maar in de
aangepaste versie ervan het beste overeenkomen met die in de Prototype Theory,
maar ook enige gelijkenis hebben met concepten in de Neoclassical Theory (van-
wege de gedeeltelijke definitie zoals bij LSs, waar eigenlijk alleen SB en OB als
voorwaarden worden genoemd om een structuur een LS te kunnen noemen) en
de Theory-Theory. De argumentatie voor deze laatste overeenkomst is dat in de
Theory-Theory de structuur/inhoud van concepten mede bepaald wordt door hun
plaats in een groter geheel van concepten. Dit is van toepassing op TCM waar de
invulling van concepten mede bepaald wordt door hun relatie tot de algemenere
structuur van het LS; deze relatie wordt bovendien uitgedrukt in termen van de
conceptueel-syntactische categorieën en hun conceptueel-semantische invulling.

Het Generatieve Lexicon (Pustejovsky, 1995)

Vervolgens wordt TCM vergeleken met het Generative Lexicon van Pustejovsky
(1995) en wel op de vier representatieniveaus die erin worden onderscheiden: (1)
argumentstructuur en lexical inheritance (lexicale overerving), (2) qualia structuur,
(3) event structuur en (4) vereisten voor een lexicon, zoals creatief woordgebruik
(creative use of words), betekenisnuancering (permeability of senses) en meervoudige
syntactische realisaties (expression of multiple syntactic forms). De uitkomsten van
deze vergelijking zijn:

• Ook TCM heeft argumentstructuur – zij het in de vorm van conceptueel-syn-
tactische categorieën met hun conceptueel-semantische inhoud – en lexicale
overerving in de vorm van expliciete indicatoren van de relaties tussen lexicale
items zoals bijvoorbeeld uitgedrukt in termen van relaties met LSs en LDs. Zo
worden bijvoorbeeld de specificaties in termen van conceptueel-semantische
inhoud van de conceptueel-syntactische categorieën SB en PD overgeërfd op
alle lexicale items die tot een LS behoren met deze specificaties in hun ISs en
IPs.

• TCM heeft geen qualiastructuur nodig (bijvoorbeeld dat bier typisch wordt
gedronken, dat een boek bestaat uit bladzijden, enz.). Pustejovsky (1995) heeft
hiervoor een afzonderlijke representatie nodig d.m.v. symbolen en formules.
In TCM worden deze aspecten gerepresenteerd in termen van conceptueel-
syntactische categorieën SB, PD, enz. met hun conceptueel-semantische
inhoud in ISs en IPs, op basis waarvan vervolgens LSs en LDs worden geab-
straheerd. TCM heeft bovendien een “functional way” en een “descriptive
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way” om de conceptuele structuur van lexicale items te representeren. Het sys-
teem van TCM gaat verder dan dat van qualia bij Pustejovsky.

• Event structure, d.w.z. Aktionsarten, is niet goed ontwikkeld in TCM, al bestaat
er wel al een representatie voor het perfectieve aspect in <verbal ob.perf.adj.>,
bijv. DRUNK in DRUNK WATER: /OB/ WH PD PASS PERF SB, al zijn dit voorbeeld
en deze representatie nogal “gekunsteld”.

• TCM voldoet aan de drie vereisten voor een lexicon die Pustejovsky stelt. Con-
textbepaalde betekenisvariatie (creative use of words, het creatief gebruik van
woorden in nieuwe contexten waardoor er een nieuwe betekenisvariant ont-
staat) is mogelijk zonder dat dit hoeft te leiden tot geheel nieuwe betekenissen
met polysemie als gevolg; ook “quasi-polysemie” is niet nodig. In TCM heeft
het adjectief GOOD, bijvoorbeeld, een door SB en PD gerepresenteerde core-
betekenis (bijv. “fit to serve its purpose”) die verdere betekenisvariatie krijgt
door de combinatie in ISs/IPs met als conceptueel-semantische features gere-
cyclede zelfstandige naamwoorden in andere conceptueel-syntactische posi-
ties die hun eigen specificaties meebrengen uit de LSs waaruit ze “geleend”
(borrowed) zijn.
Betekenisnuancering (permeability of senses) geschiedt op een vergelijkbare
wijze: zo is er één core-betekenis voor het lexicale item BAKE (in de vorm van
het LS SB<human> PD<bake> OB<…>) die verdere betekenisvariatie kan krij-
gen in ISs/IPs door de conceptueel-semantische invulling van OB. Hier kan een
als conceptueel-semantisch feature gerecycled zelfstandig naamwoord staan
dat is “geleend” uit andere taxonomieën, LSs en LDs en daaruit een eigen spe-
cificatie meebrengt.
Expression of multiple syntactic forms, tenslotte, hoeft evenmin te leiden tot
“quasi-polysemie” omdat de core-betekenis bepaald wordt door de invulling
van SB en PD en die van OB deze core-betekenis verder kan nuanceren.

TCM heeft geen “quasi-polysemie” nodig omdat betekenis canonical (canoniek) is
en deze bepaald wordt door de invulling van SB en PD in ISs en IPs. Alleen als
die invulling (d.w.z. het belangrijkste conceptueel-semantische feature) verschilt
ten opzichte van deze canonieke invulling, betekent dit dat de betreffende lexi-
cale items tot andere LSs en LDs behoren en dus polyseem zijn. Zo zijn ORGAN
(“musical instrument”) en ORGAN (“body part”) polyseem omdat het eerste
behoort tot het LS SB<human> PD<produce> OB<music> en het tweede tot het LS
SB<(human)body> PD<have> OB<part….>, m.a.w. de invulling van SB-OB is niet
gelijk. Standaard is er slechts één core-betekenis per LS. Het kan voorkomen dat
een lexicaal item behoort tot meerdere LSs, maar dit betekent nog niet dat het
hierdoor polyseem is. In het geval van BOOK zijn er bijvoorbeeld meerdere LSs
van toepassing: SB<book> PD<have> OB<pages, cover, …>, SB<book> PD<de-
scribe> OB<topic>, SB<human> PD<read> OB<book>, SB<human> PD<write>
OB<book>, enz. (zie Fig. 62a). Dit wil niet zeggen dat BOOK daarom polyseem is.
Integendeel, de core-betekenis uitgedrukt in SB en OB is identiek in alle gevallen,
nl. “artifact consisting of pages”, die uitgedrukt wordt door het LS SB<book>
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PD<have> OB<pages, cover…>. Wat hier is gebeurd is dat het lexicale item BOOK
is “geleend” uit dit LS en als gerecycled conceptueel-semantisch feature is ge-
bruikt in de andere LSs. Deze LSs representeren bovendien encyclopedische ken-
nis (analoog aan wat het geval is in de Cognitieve Linguïstiek) en met name ge-
bruiksmogelijkheden (uses). Van deze gebruiksmogelijkheden is die uitgedrukt
in het LS SB<book> PB<have> OB<pages, cover…> de centrale gebruiksmogelijk-
heid. Dit wijst op een ander aspect van TCM dat in overeenstemming is met de
Cognitieve Linguïstiek, namelijk dat betekenis en encyclopedische kennis gelijk
zijn en betekenis niet vast is, maar flexibel (semantic flexibility) en het resultaat van
betekeniscreatie (procedural or processual conception of meaning, vgl. Geeraerts,
1993:260).

Case Grammar (Fillmore, 1968, e.v.)

De relevantie van deze vergelijking ligt in het feit dat Case Grammar fungeerde
als theoretische context voor de ontwikkeling van TCM. Alhoewel de uitgangs-
punten van beide modellen verschillen (het doel van Case Grammar is de ont-
wikkeling van een semantische valentiebeschrijving van werkwoorden, dat van
TCM de ontwikkeling van een grammatica met twee twin cycles, de Lexical Cycle
en de Sentence Cycle en waarin niet alleen werkwoorden behandeld worden)
was deze vergelijking toch zinvol. Beide werken met structuren die syntactisch
van aard zijn (Case Grammar: dieptestructuren – TCM: zowel diepte- als opper-
vlaktestructuren) en waarin predicaten centraal staan, d.w.z. dat verschijnselen
geanalyseerd worden in relatie tot predicaten. TCM werkt met conceptueel-syn-
tactische categorieën SB, PD, enz., werkt Case Grammar met cases of semantische
rollen die worden toegekend aan syntactische categorieën als NP. In TCM vallen
categorieën en semantische rollen als het ware samen. Worden in Case Grammar
structuren ofwel case frames uitgedrukt in termen van dieptestructuurcases en
geanalyseerd in termen van de semantische rollen van de constituerende catego-
rieën ten opzichte van predicaten, in TCM gebeurt dit in termen van SB-PD-OB
enz. en hun conceptueel-semantische inhouden. Case frames hebben betrekking
op zinnen, conceptueel-syntactische structuren op concepten die onderliggend
geassocieerd worden met lexicale items. Case frames zijn te vergelijken met Lexi-
cal Systems (LSs) in TCM. Terwijl de benamingen en toepassingen van de seman-
tische rollen in Case Grammar niet altijd eenduidig zijn en daarom bekritiseerd
werden, zijn de conceptueel-syntactische categorieën in TCM dat over het alge-
meen wel.

Frame Semantics (Fillmore, 1985, e.v.) en FrameNet (Fillmore, 1998, e.v.)

In Frame Semantics en FrameNet worden deze case frames verder ontwikkeld en
steeds conceptueler en meer gekoppeld aan de elementen in de conceptuele
situaties die geassocieerd worden met groepen van lexicale items: waren ze in
Case Grammar uitsluitend nog gekoppeld aan de syntactische functies van con-
stituenten in structuren (bijv. Agentive aan Subject NP), in Frame Semantics en
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FrameNet wordt deze koppeling geleidelijk aan losgelaten en wordt het aantal
rollen fors uitgebreid met semantische (of eerder conceptuele) rollen als Chance
(kans), Harm (“schade”, “nadeel”, enz.) en Valued Object (waar men waarde aan
hecht) in de conceptuele situatie geassocieerd met het werkwoord RISK (in Frame
Semantics), en zelfs Defendant (aangeklaagde), Court (hof), Judge (rechter), Evi-
dence (bewijs) enz. als semantische (conceptuele) rollen in de conceptuele situatie
geassocieerd met een typisch criminal process (strafzaak). Bovendien werden der-
gelijke structuren frames of background frames genoemd. Dergelijke frames worden
steeds meer als chunks of knowledge opgevat met een bepaalde interne structuur
bestaande uit frame elements (FEs). In FrameNet bestaat er een set relaties tussen
deze FEs met expliciete labels. Op deze wijze lijken frames en LSs in TCM steeds
meer op elkaar: in beide modellen gaat het om conceptuele structuren. De ver-
schillen zijn dat in TCM deze structuren nog steeds een duidelijk syntactische
basis/oriëntatie hebben in de vorm van SB, PD, OB, INSTR, enz., terwijl deze in
FrameNet de syntactische patronen hebben losgelaten en nu focussen op concep-
tuele situaties en rollen daarin.

Frames (Martin, 1994, 2001, 2007, e.v.)

Frames volgens Martin kunnen geplaatst worden in de traditie van de Kunstma-
tige Intelligentie (Artificial Intelligence – AI), met dit verschil dat bij AI frames ste-
reotypische verwachtingspatronen/situaties (Minsky, 1974, 1977) zijn en dat bij
Martin conceptueel-semantische frames concepten beschrijven, dus een vorm
van kennisrepresentatie zijn. Martin past zijn frames toe binnen de lexicografie,
hierbij verwijzend naar een van de toepassingen hiervan van de hand van Weg-
ner (1985). In zowel AI als bij Wegner en Martin bestaan frames in deze opvatting
uit slots (cognitieve categorieën of aspecten) en fillers (specificaties hiervan). Fra-
mes hebben de functie van cognitieve background frames. Wegner en Martin
onderscheiden voorts een set van frametypes, d.w.z. frames met een specifieke set
slots die kenmerkend is voor een type of categorie concepten, te vergelijken met
hyperoniemen in taxonomieën (bij Wegner zijn dit uitsluitend hyperoniemen op
superordinate niveau, bij Martin is dit niet noodzakeljk en kunnen het ook
hyperoniemen zijn op lager gelegen niveaus). Martin ziet frames bovendien als
een systeem dat kan dienen als kader voor definities in woordenboeken. Zo is
MUSICAL INSTRUMENT een frametype voor het type of hyperonieme concept MUSI-
CAL INSTRUMENT, met in het bijpassende frame slots als ISA, FUNCTION, MATE-
RIAL, PART, SIZE, ACCESSORIES, SOUND, USER, MANNER OF PLAYING,
POSITION OF PLAYER, POSITION OF INSTRUMENT, MECHANISM, ORI-
GIN, TYPICAL GENRE en SIMILARITY. Deze slots worden pas ingevuld als het
om een concreet lexicaal item gaat (een token ofwel instantiation van dit algemene
type). Voor het concrete lexicale item violin, bijvoorbeeld, zou de filler voor de slot
PART “four strings” kunnen zijn, voor de slot MANNER OF PLAYING “move
bow over strings with one hand while pressing strings with fingers of other
hand” en voor POSITION OF PLAYER “hold bottom end of instrument between
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shoulder and chin”. Zo variëren frames per woordsoort (zelfst. naamwoord –
werkwoord, enz.), maar ook binnen een woordsoort, m.n. zelfst. naamwoorden.
Een filler kan ook ingevuld worden door een type.

TCM en het systeem van frames à la Martin vertonen een aantal interessante gelij-
kenissen en verschillen. ISs, IPs en LSs in TCM zijn te vergelijken met frames: slots
komen overeen met conceptueel-syntactische categorieën en fillers met concep-
tueel-semantische features. Zowel frames als ISs, IPs en LSs hebben een interne
structuur, maar bij frames is deze niet gebaseerd op syntaxis. In deze zin is het
systeem van frames eenvoudiger. Anderzijds variëren slots bij frames van
woordsoort tot woordsoort en binnen woordsoorten, TCM hanteert één uniforme
set van conceptueel-syntactische categorieën. Frames kennen geen transforma-
ties, TCM wel. In het systeem van frames volgens Martin wordt voor de beschrij-
ving van lexicale items slechts één enkel frame gebruikt, in TCM kan deze om een
aantal ISs, IPs en LSs vragen. Bij frames à la Martin bestaat er geen ordening tus-
sen slots (maar wel een verschil in status), dit is wel het geval in TCM tussen con-
ceptueel-syntactische categorieën, in ieder geval tussen SB, PD, OB enerzijds en
Complementen (zoals INSTR, LOC, enz.) anderzijds.

WordNet (Miller, Fellbaum, 1990, 1998, e.v.)

In hoofdstuk (4) wordt TCM (d.w.z. de Lexical Cycle, het structureringsmecha-
nisme en het resulterende lexicon) ook vergeleken met WordNet zoals ontwik-
keld door Miller (1990, 1998), Fellbaum (1990, 1998) e.a. WordNet en TCM ver-
schillen van elkaar waar het de structuur van het lexicon betreft. Kenmerkend bij
WordNet is dat het lexicon georganiseerd is rond synsets, verzamelingen syno-
niemen. Het werkwoord eat, bijvoorbeeld, heeft een aantal betekenissen die ieder
worden weergegeven door een aantal synoniemen die qua betekenis met deze
bepaalde betekenis overeenkomen. Deze synoniemen vormen een synset die
deze bepaalde betekenis representeren: de betekenis “verteren” wordt gerepre-
senteerd (gedefinieerd) door de verzameling synonieme lexicale items met een
vergelijkbare betekenis: consume, eat up, use up, deplete, exhaust, run through, wipe
out. Ter illustratie van deze betekenis worden er betekenisinformatie of een defi-
nitie gegeven (“(use up (resources or materials)” en enkele contextvoorbeelden
(of glosses): “This car consumes a lot of gas”, “We exhausted our savings”, “They
run through 20 bottles of wine a week”. Terwijl in WordNet betekenisrelaties
worden weergegeven in termen van synsets, in TCM gebeurt dit d.m.v. LSs. In
WordNet is deze betekenisrelatie die van synonymie, in TCM is dit niet de enige
optie. Betekenisrelaties kunnen ook worden gerepresenteerd in termen van rela-
ties met een of meer LSs.

In eerdere versies van WordNet worden de diverse woordsoorten afzonderlijk
behandeld en als afzonderlijke netwerken gerepresenteerd, hetgeen inhoudt dat
synsets niet over die grenzen heen gaan. In het lexicon zijn de items uit de
diverse woordsoorten aan elkaar gerelateerd op basis van morfologische en syn-
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tactische overeenkomsten, niet op basis van betekenisovereenkomsten. In Exten-
ded WordNet wordt dit doorbroken. In TCM is dit echter geen probleem doordat
er crossclassification is, d.w.z. dat lexicale items uit taxonomieën van verschil-
lende woordsoorten aan elkaar gerelateerd worden in het kader van hun relatie
tot gezamenlijke LSs.

Hoofdstuk 5: evaluatie en synthese

In hoofdstuk (5) worden een evaluatie en een synthese gegeven van TCM. De
evaluatie heeft betrekking op (1) de toepasbaarheid van TCM als model op soort-
gelijke data als in de oorspronkeljke formulering en (2) de toepasbaarheid van
delen van TCM op andere disciplines zoals terminologie, vertalen, lexicografie en
het beoordelen van woordenboeken. Bij de toepassing op soortgelijke data bleken
er diverse onduidelijkheden en inconsequenties te bestaan die echter verholpen
konden worden, zoals besproken in hoofdstuk (2). Bij deze toepassing door de
jaren heen deden zich enkele problemen voor van fundamenteler aard die wijzen
op een verschil in theoretische grondslag tussen het oorspronkelijke model – dat
sterk “geïnspireerd” was door de toenmalige versie van de Transformationeel-
Generatieve Grammatica – en de steeds gangbaarder wordende Cognitieve Lin-
guïstiek. Deze problemen hebben te maken met (1) status en aard van axiomati-
sche features, (2) de status van LSs, (3) de analyse en behandeling van de diverse
woordsoorten, (4) de interne organisatie van de Lexical Cycle, (5) het proces van
het genereren van het lexicon en (6) de resulterende structuur van het lexicon. De
suggesties voor oplossingen van deze problemen waren en zijn gericht op het
“updaten” van het oorspronkelijke model van TCM en een aanpassing ervan aan
de uitgangspunten van de Cognitieve Linguïstiek en worden uitvoerig bespro-
ken in hoofdstuk (2). Als vervolg hierop wordt een verdere vergelijking gemaakt
tussen TCM en andere cognitieve modellen, zoals besproken in hoofdstuk (4).

Bij de toepassing van TCM op andere disciplines wordt het concept LS-like struc-
ture (met een LS vergelijkbare structuur) geformuleerd in het kader van de toe-
passing van TCM als ontdekkingsprocedure voor het oplossen van praktische
terminologie- en vertaalproblemen. Deze toepassing wordt besproken in hoofd-
stuk (3).

Op basis van de aanpassingen in hoofdstuk (2) en de resultaten van de vergelij-
king met andere modellen/theorieën in hoofdstuk (4) ontstaat een aangepast
model van TCM waarin op belangrijke onderdelen (zoals beschreven in het voor-
gaande) de eerdere generatieve benadering voor een belangrijk deel vervangen
kan worden door een cognitieve benadering. Het nieuwe model wordt vervol-
gens tegen het licht gehouden op een aantal aspecten van theorie-interne aard
(verklarend vermogen, beschrijvend vermogen, eenvoud en elegantie), alsmede
de relevantie voor taalverwerving, taalproductie en taalbegrip. Bij deze aspecten
blijkt het strutureringsformalisme van TCM met zijn Taxonomieën, LSs, LDs,
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crossclassificatie, borrowing, recycling, enz. en met name de notie van LS een grote
rol te kunnen spelen.

De structuur van het lexicon in TCM

De structuur van het lexicon volgens TCM is zeer flexibel en kan als een netwerk
gerepresenteerd worden. Ook hier speelt het structureringsformalisme van TCM
een belangrijke rol. Het resulterende lexicon voldoet aan de diverse eisen die in
de literatuur gesteld worden aan de structuur van een lexicon: (1) flexibiliteit en
variatie in omvang, detail en specificiteit van informatie, (2) oneindigheid van
informatie, (3) up-to-dateheid en regelmatige update (Aitchison, 1987), (4) moge-
lijkheid tot contextbepaalde betekenisvariatie (creative use of words), (5) betekenis-
nuancering (permeability of senses), (6) vermogen om van lexicale items meerdere
syntactische gebruiksopties uit te drukken zonder te leiden tot (“quasi-”) polyse-
mie (expression of multiple syntactic forms) (Pustejovsky, 1995), (7) een lexicon moet
niet alleen semantische informatie weergeven, maar ook encyclopedische (Evans
en Green, 2006), (8) dynamiek, (9) relationele organisatie en (10) preferentiële
organisatie (prototypische organisatie van betekenissen) (Martin, 2007).

Barrières tussen TCM en Cognitieve Linguïstiek

Zoals aangegeven in de inleiding tot dit proefschrift, de samenvatting van hoofd-
stuk (2) en sectie (5.5.4), is TCM voor een belangrijk deel aangepast in de richting
van de Cognitieve Linguïstiek. Op een aantal fundamentele punten wordt ver-
dere aanpassing echter geblokkeerd: (1) in TCM is syntaxis nog steeds centraal en
autonoom onderdeel van de grammatica (of het nu de Sentence Cycle betreft of
de Lexical Cycle), (2) in TCM moeten structuren zoals Diepte- en Oppervlak-
testructuren – net zoals in de generatieve benadering van taal en grammatica –
op bijna mathematische wijze gegenereerd worden op basis van kleine basiseen-
heden, (3) in TCM zijn structuren aan elkaar gerelateerd door middel van trans-
formaties en (4) het structureringsmechanisme van TCM is gebaseerd op de gene-
ratieve benadering en het is nog maar zeer de vraag of dit zonder deze
syntactische inbedding te combineren is met de cognitieve benadering. Deze
punten zijn zo fundamenteel dat zonder aanpassing hiervan TCM niet volledig
verenigbaar is met de Cognitieve Linguïstiek. In sectie (5.6) wordt een eerste
poging gedaan om deze barrières te slechten. Dit is slechts een begin, hiervoor is
meer onderzoek nodig.
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