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SAMENVATTING 
 
SUMMARY IN DUTCH 
 
 
Sommige werkwoorden kunnen gecombineerd worden met verschillende klassen 
van lijdend voorwerpen, terwijl ze toch eenzelfde handeling uitdrukken.  
Nederlandse voorbeelden hiervoor zijn combinaties als bloemen afknippen / de 
bloemstelen afknippen; water afgieten / de pan afgieten; een komkommer snijden /  
schijfjes snijden; een ui afpellen / de schil afpellen; borden afspoelen / vet afspoelen; 
thee inschenken / een kopje inschenken; deeg bakken / brood bakken. Sommige 
Nederlandse en Duitse woordenboeken classificeren deze combinaties als 
“objectsverwisseling” of “Objektsvertauschung”. 
 Objectsverwisseling treedt vaak op bij werkwoorden als gerefereerd wordt aan 
situaties waarin twee objecten van elkaar worden gescheiden of juist bij elkaar 
worden gebracht en in gevallen waarin iets uit iets anders gemaakt wordt. In de 
wetenschappelijke literatuur staat de eerste groep verwisselingen bekend als 
transitieve locatieve alternanties en de tweede als materiaal-product alternanties. Een 
derde groep objectsverwisselingen treedt op bij werkwoorden die gecombineerd 
kunnen worden met een activiteit of met een object dat in deze activiteit een rol 
speelt. Voorbeelden in Nederlandse woordenboeken hiervan zijn het schrijven 
continueren / het boek continueren; de presentatie onderbreken / de spreker 
onderbreken en de wedstrijd afvlaggen / de coureurs afvlaggen. Sinds de vroege 
jaren ’90 wordt deze vorm van objectsverwisseling door taalkundigen ook wel 
“logische metonymie” genoemd. 
 De term “metonymie” is in dit opzicht interessant, omdat het lexicografische 
label “objectsverwisseling” of “Objektsvertauschung” als een specifieke vorm van 
metonymie gedefinieerd wordt. De transitieve locatieve alternanties en de materiaal-
product alternanties worden echter zelden als metonymisch geanalyseerd in de 
linguistische vakliteratuur. In dit proefschrift heb ik daarom de vraag beantwoord of 
voorbeelden die geclassificeerd zijn als objectsverwisselingen met behulp van 
metonymie verklaard kunnen worden. De term “objectsverwisseling” is hierbij in 
het Engels vertaald als “Metonymical Object Change”, kortweg MOC. 

 Om na te gaan of objectsverwisselingen een metonymisch karakter hebben, heb 
ik allereerst in hoofdstuk II geanalyseerd hoe metonymie door taalkundigen 
gedefinieerd wordt. Van oorsprong is metonymie namelijk een stijlfiguur uit de 
retorica en de literatuurwetenschap. Metonymieën blijken echter zo veelvuldig in 
taalgebruik voor te komen dat taalkundigen dit niet als een stilistisch verschijnsel 
zien. Frases als Goethe lezen voor ‘werk van Goethe lezen’ of de hele fles opdrinken 
voor ‘de gehele inhoud van de fles opdrinken’ zijn immers heel alledaagse 
uitdrukkingen. Vooral cognitieve taalkundigen hebben metonymie in normaal 
taalgebruik geanalyseerd. Zij beschrijven metonymie als een cognitief-taalkundig 
mechanisme dat leidt tot een associatie tussen twee concepten. Deze associatie is 



362 SAMENVATTING (summary in Dutch) 
 
gebaseerd op ‘nabijheid in de werkelijkheid’, oftewel op contiguïteit. Metonymie 
beïnvloedt het taalsysteem en het taalgebruik. Deze invloed wordt beschreven als 
een zogenaamd ‘figure-ground effect’ (een soort gestaltswitch) of een vorm van 
‘highlighting’ binnen een conceptuele structuur (zoals een ‘frame’). Ik 
beargumenteer dat invloed door metonymie op de taal zowel semasiologisch  als 
onomasiologisch geanalyseerd moet worden. Een semasiologische sudie van 
metonymie analyseert hoe een letterlijk uitgedrukt concept metonymisch 
geïnterpreteerd wordt (dus geredeneerd van woord naar betekenis), terwijl een 
onomasiologische analyse vertrekt vanuit datgene wat je wilt uitdrukken naar de 
woordkeus (van betekenis naar woord). Toegepast op het bovenstaande Goethe-
voorbeeld betekent dit niet alleen dat de interpretatie van Goethe voor ‘diens werk’ 
metonymisch beïnvloed wordt, maar ook de keuze voor de metonymische 
uitdrukking Goethe in plaats van Goethes werk. 

 Hoofdstuk III analyseert aansluitend op hoofdstuk II op wat voor manieren 
metonymie taal en taalgebruik beïnvloedt. Hoofdstuk II en III vormen samen de 
theoretische basis van dit onderzoek en deze hoofdstukken zijn interessant voor 
iedere taalkundige die in metonymie in het algemeen geïnteresseerd is. Tabel 1 op 
bladzijde 84 geeft een overzicht van metonymische invloeden op taal. Deze 
classificatie is tot stand gekomen op basis van wetenschappelijke, taalkundige 
literatuur. Hierbij blijkt dat ook grammaticale structuren, zoals de keuze van het 
soort lijdend voorwerp, volgens taalkundigen inderdaad door metonymie bepaald 
kunnen worden. Zulke metonymieën worden predicatieve metonymieën genoemd 
(vgl. tabel 1, blz. 84).  

 Hoofdstuk IV borduurt voort op hoofdstuk III. In dit hoofdstuk analyseer ik 
welke metonymische invloeden op taal expliciet in woordenboeken beschreven zijn. 
Ik heb hiervoor gekeken naar de oudere Duitse woordenboeken van Adelung en van 
de gebroeders Grimm (Deutsches Wörterbuch). Voor het Nederlands heb ik het 
traditionele WNT en het moderne woordenboek van Van Dale gebruikt. Het blijkt 
dat verreweg de meeste soorten metonymie in deze woordenboeken terug te vinden 
zijn (vgl. tabel 2, blz. 97). Ik bekijk in dit hoofdstuk hoe deze woordenboeken 
metonymieën die de combinatie van een werkwoord met verschillende typen lijdend 
voorwerpen bepalen  -objectsverwisselingen dus- beschrijven. Hierbij blijkt dat de 
gelabelde objectsverwisselingen in woordenboeken in de meeste gevallen onder één 
werkwoordbetekenis beschreven worden. Dat pleit ervoor dat deze werkwoorden 
ondanks dat ze met verschillende types lijdend voorwerpen verbonden kunnen 
worden één betekenis hebben. Linguïstische tests ondersteunen dit idee. 

 Vanaf hoofdstuk V worden objectsverwisselingen meer in detail geanalyseerd. 
Ik bespreek welke voorbeelden woordenboeken met expliciete labels geven. Een 
overzicht van de werkwoorden in woordenboeken is in de appendix te vinden (blz. 
341 en verder). Op basis van dit materiaal analyseer ik enkele eigenschappen die 
objectsverwisselingen van andere semantisch-syntactische verschijnselen afgrenzen. 
Uit deze analyse blijkt dat niet alle voorbeelden uit het woordenboekmateriaal even 
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duidelijk of goed zijn. Ook wordt duidelijk dat de lijsten met werkwoorden uit de 
woordenboeken verre van compleet zijn. 
 Ik bespreek daarom in dit hoofdstuk bij wat voor type werkwoorden 
objectsverwisseling voorkomt. Veel taalkundigen hebben beschreven dat scheidbare 
werkwoorden, ook wel partikelwerkwoorden genoemd, vaak verschillende lijdend 
voorwerpen toelaten. Ik laat echter zien dat dit niet zozeer met het scheidbare deel 
van het werkwoord (het partikel) te maken heeft, als wel met de betekenis van het 
scheidbare werkwoord in zijn geheel. Niet-samengestelde synoniemen laten 
namelijk dezelfde verwisseling zien. 
 Bovendien blijkt dat niet alleen bepaalde klassen werkwoorden, maar juist ook 
bepaalde klassen lijdend voorwerpen vaak voorkomen bij objectsverwisselingen. 
Alleen een indeling in werkwoordklassen is dus niet genoeg; objectsverwisselingen 
moeten ook ingedeeld worden naar de relaties tussen de lijdend voorwerpen. Het 
blijkt bovendien dat deze relaties dezelfde zijn als die die bij prototypische 
metonymieën, zoals de bovenstaande Goethe- en fles-voorbeelden, een rol spelen. 
Figuur 5 op bladzijde 171 en tabel 8 op bladzijde 173 geven hiervan een overzicht.  

 De hierop volgende hoofdstukken vormen het eigenlijke hart van de analyse. 
Hoofdstuk VI analyseert de eerste twee groepen van objectsverwisselingen, de 
transitieve locatieve alternanties en de product-materiaal alternanties. Hoofdstuk 
VII analyseert de eventieve objectsverwisselingen, d.w.z. de voorbeelden van 
logische metonymie. De analyses in beide hoofdstukken baseren zich op corpusdata. 
 Naast eigenschappen van objectsverwisselingen komen in deze twee 
hoofdstukken ook enkele methodologische punten aan bod. Ten eerste laat 
hoofdstuk VI zien dat het belangrijk is om te bepalen in hoeverre het andere 
mogelijke lijdend voorwerp in de zin gerealiseerd moet worden, bijvoorbeeld in een 
voorzetselbepaling (zoals goederen in een schip / een schip met goederen laden). 
Het maakt verschil of dit optioneel is of niet; bij echte objectsverwisselingen is het 
andere object optioneel. Ten tweede toont hoofdstuk VI aan dat een analyse een 
verkeerd beeld geeft wanneer verschillende werkwoorden met elkaar vergeleken 
worden. Vreemd genoeg wordt dit door sommige wetenschappers wel eens gedaan, 
terwijl het idee van een echte alternantie juist is dat deze bij één en hetzelfde 
werkwoord plaatsvindt. Ten derde bespreekt hoofdstuk VII in hoeverre corpusdata 
eigenlijk voor een taalkundige analyse van zulke fenomenen gebruikt kunnen 
worden. Hier komt ook de notie “corpusgeoriënteerd” (“corpus-oriented”) uit de 
titel terug. 
 De twee hoofdstukken analyseren echter vooral eigenschappen van de 
objectsverwisselingen zelf. Ten eerste blijkt, in lijn met bevindingen uit hoofdstuk 
V, dat objectsverwisselingen inderdaad bepaald worden door contiguïteit. Het is de 
relatie tussen de beide objecten die bepaalt of een objectsverwisseling mogelijk is of 
niet. Dit blijkt bijvoorbeeld uit het feit dat een werkwoord vaak wel de alternantie 
toestaat, maar niet met allerlei soorten lijdend voorwerpen. 
 Ten tweede laat ik zien dat objectsverwisselingen in een continuüm met allerlei 
andere metonymieën staan. Ook dit bevestigt hun metonymische karakter, want 
hoewel ze geen voorbeelden van klassieke metonymie zijn, waarbij het 
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metonymisch gebruikte woord wezenlijk anders geïnterpreteerd wordt, zijn ze  daar 
niet altijd van te onderscheiden en worden ze bovendien in dezelfde mate door 
contiguïteit bepaald. 
 Ten derde maak ik duidelijk dat naast de contiguïteitsrelatie tussen de mogelijke 
lijdend voorwerpen uiteraard ook de werkwoordbetekenis van belang is. Het gaat 
om de contiguïteitsrelatie tegen de achtergrond van de werkwoordbetekenis. 
 Ik behandel dan ook van bepaalde werkwoorden tamelijk gedetailleerd hun 
betekenis. Overzichten hiervan zijn te vinden voor vullen en füllen en 
partikelwerkwoorden die daarvan zijn afgeleid in tabel 9 op bladzijde 214, voor 
laden en laden in tabel 10 op bladzijde 227, voor pakken en packen in tabel 11 op 
bladzijde 229 en voor smeren en schmieren in tabel 12 op bladzijde 232. Deze 
tabellen bevestigen dat het gaat om de contiguïteitsrelatie tussen de objecten binnen 
een specifieke werkwoordbetekenis. 
 Hetzelfde wordt duidelijk bij de behandeling van logische metonymieën. Tabel 
16 op bladzijde 274 laat zien dat bepaalde soorten concrete lijdend voorwerpen 
frequent voorkomen bij werkwoorden die met een gebeurtenis geïnterpreteerd 
worden en dat de interpretatie van het werkwoord en lijdend voorwerp afhangt van 
zowel het type werkwoord als het type lijdend voorwerp. Dit toont dus opnieuw aan 
dat het telkens om een samenspel tussen de werkwoordbetekenis en de 
contiguïteitsrelatie van de objecten gaat. 
 Ten vierde behandel ik redenen om te kiezen voor een bepaald lijdend voorwerp. 
Ook ga ik na welke restricties er op objectsverwisselingen bestaan. Zeer veel 
verwisselingen vinden plaats met een lijdend voorwerp dat het resultaat van de 
werkwoordshandeling is. Dit is ook logisch, aangezien onze handelingen meestal 
intentioneel zijn en dus gericht zijn op een resultaat. Bij de materiaal-product 
alternanties is de verwisseling tussen het ene lijdend voorwerp en het resultaat direct 
duidelijk, maar ook bij locatieve alternanties wordt vaak het resultaat als lijdend 
voorwerp gebruikt. Zo is een koffer pakken niet alleen een verschuiving naar de 
locatie van de ingepakte spullen; de ingepakte koffer is ook het doel van het 
‘pakken’. Er zijn zelfs gevallen, waarin niet eens goed te zeggen is of we met een 
locatieve alternantie of een materiaal-product alternantie te maken hebben, zoals bij 
(uit)persen. Ook bij de derde groep objectsverwisselingen, die verwisselen tussen 
een concreet object en een handeling, ligt de focus vaak op het resultaat. In de 
meeste gevallen is de geïnterpreteerde handeling een zogenaamde agentieve 
handeling (vgl. blz. 237 en tabel 16 op blz. 274) en in die gevallen is het concrete 
object het eindresultaat. 
 Naast contiguïteit tussen beide objecten is een restrictie op objectsverwisseling 
dat beide objecten een even belangrijke rol binnen de door het werkwoord 
aangeduide handeling spelen. Dit verklaart bijvoorbeeld waarom het Nederlandse 
werkwoord vullen niet met de inhoud van een container als lijdend voorwerp kan 
voorkomen: Omdat vullen ‘veroorzaken dat iets vol wordt’ betekent, is de container 
veel belangrijker dan de inhoud. Voor het Duitse werkwoord füllen geldt dit niet. 
Het feit dat in het Duits naast füllen ook voll füllen voorkomt, laat zien dat de 
betekenis van füllen niet omschreven kan worden als ‘veroorzaken dat iets vol 
wordt’, want dit zou voll fùllen dubbelop maken. De nadruk van de 
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werkwoordbetekenis ligt bij füllen dus niet per se op de inhoud, wat in 
overeenstemming is met het feit dat bij dit werkwoord de inhoud wel als lijdend 
voorwerp kan voorkomen. 
 Meestal vermijden talen het gebruik van een lijdend voorwerp wanneer dat als 
het verkeerde type geïnterpreteerd kan worden. Dit verklaart bijvoorbeeld waarom 
een werkwoord als ruimen (en ook het Duitse räumen) wel tussen sneeuw en de 
plaats waar die sneeuw ligt kan wisselen, maar niet tussen een tafel en de spullen op 
die tafel. Net als de tafel verwijderen zou de tafel ruimen (of den Tisch räumen) 
geïnterpreteerd worden als het weghalen van de tafel zelf. Het lijdend voorwerp 
wordt dan dus niet geïnterpreteerd als het object waarvan spullen geruimd worden, 
maar als datgene dat zelf geruimd wordt. Bij afruimen of abräumen is 
objectsverwisseling geen probleem, omdat je tafels nooit ergens vandaan afruimt. 
Dit  principe dat ervoor zorgt dat de tafel ruimen niet voor ‘de borden van de tafel 
ruimen’ gebruikt kan worden, noem ik vermijding van een ambigu type lijdend 
voorwerp (“avoidance of ambiguity-of-DO-type”). 
 Het vermijden van een dubbelzinnig object gebeurt ook bij schenken, gießen of 
to pour. Deze werkwoorden hebben bijna nooit een container als lijdend voorwerp, 
omdat meestal niet duidelijk is of dit de container is waaruit men schenkt of die men 
inschenkt. Is dit wel duidelijk, dan is de verwisseling wel degelijk mogelijk, zoals 
bij to pour someone another cup. 

 Hoofdstuk VIII modelleert de analyse uit de hoofdstukken II-VII ten slotte met 
behulp van de framesemantiek. Dit hoofdstuk laat zien dat de definitie van 
metonymie als een ‘highlighting’-effect in een frame uit hoofdstuk II 
objectsverwisselingen zeer goed verklaart. Wanneer dit ‘highlighting’-effect met 
behulp van frames uitgewerkt wordt,  kunnen alle soorten objectsverwisselingen, 
dus inclusief voorbeelden van logische metonymie, op eenzelfde manier verklaard 
worden. Bovendien blijken bepaalde voorspellingen in overeenstemming met de 
data. Een voorbeeld hiervoor is dat logische metonymie niet alleen mogelijk moet 
zijn tussen een gebeurtenis en een voorwerp dat een rol speelt in die gebeurtenis, 
maar ook tussen een gebeurtenis en degene die de gebeurtenis uitvoert (de agens). 
Voorbeelden als de presentatie onderbreken / de spreker onderbreken en de 
wedstrijd afvlaggen / de coureurs afvlaggen zijn exact van dit type. 

 In hoofdstuk IX worden de bevindingen uit dit proefschrift samengevat. In dit 
proefschrift heb ik vanuit een cognitief-taalkundig perspectief laten zien dat 
objectsverwisselingen een metonymisch karakter hebben. 
 


