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SAMENVATTIN GG IN HET NEDERLANDS 

Pragmalinguistischee analyse van gebonden fraseologische uitdrukkinge n in het 
Spaanss met bijzondere aandacht voor  het spreekwoord 

Ditt onderzoek is gericht op de pragmalinguistische analyse van wat gewoonlijk 
genoemdd worden 'gezegdes', 'zegswijzen', 'gebonden uitdrukkingen', "proverbiale 
uitdrukkingen',, 'spreekwoorden' en 'beleefdheidsformules', die met een technische term 
kunnenn worden aangeduid als Gebonden fraseologische uitdrukkingen (GFU) of 
Fraseologismen. Fraseologismen. 

Alss uitgangspunt voor het onderzoek wordt gekozen voor een kader waarin de 
fundamentelee niveau's van analyse zijn geïntegreerd, te weten, de syntaxis, de 
semantiekk en de pragmatiek. Het zwaartepunt vormt echter de pragmatiek, een terrein 
waarop,, met betrekking tot het Spaans, weinig onderzoek is verricht, hetgeen 
paradoxaall  lijk t gezien het feit dat GFU in hoge mate juist door hun uitzonderlijke 
gebruiksconditiess worden gekenmerkt. 

Tenn einde een goed inzicht te verkrijgen in het type strategieën dat door GFU tot 
uitdrukkingg wordt gebracht en tevens om de weg te effenen voor de pragmalinguistische 
analysee ervan, is het eerste deel van het proefschrift gewijd aan de karakterizering van 
dee GFU vanuit verschillende gezichtspunten. Zo worden ze beschouwd als taaibouwsels 
diee gedefinieerd zijn door de combinatie van syntactische, semantische en pragmatische 
kenmerken.. In de eerst hoofdstukken (1.1 en 1.2) komt naar voren dat GFU formele 
distinctievenn hebben die het mogelijk maken ze duidelijk af te bakenen ten opzichte van 
niet-gebondenn uitdrukkingen; voorts wordt een onderscheid aangebracht tussen 
verschillendee typen GFU: zegswijzen en fraseologische uitdrukkingen. 

Bijj  de semantische karakterizering (1.3) wordt uitgegaan van de specifieke 
betekenisgenererendee vorm van de GFU, waarbij idiomatische en connotatieve 
kenmerkenn in het geding zijn. Tevens wordt een klassificering van deze kenmerken 
gepresenteerdd op basis van hun semantische structuur. In hetzelfde hoofdstuk wordt de 
nadrukk gelegd op de relevantie van de GFU ten aanzien van algemeen gedeelde kennis. 
Dezee relevantie wordt voorts gezien als de grondslag van de constituerende kenmerken 
vann de GFU, hetgeen een verklaring biedt voor het feit dat het voor het actualiseren van 
eenn spreekwoord voldoende is het op te roepen door slechts een fragment ervan te 
citeren.. Het onderzoek naar het soort relatie dat gesticht wordt tussen de GFU en het 
collectievee weten of de algemeen gedeelde kennis van de leden van de taalgemeenschap 
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maaktt  het mogelijk op consistente wijze een discussie te voeren over  de status van de 
waarheidswaardee die in zoveel bestaande definities wordt toegekend aan het 
spreekwoord.. Tezelfdertijd kan inzichtelijk gemaakt worden dat, in principe, de 
genoemdee relatie niet homogeen is. Men kan derhalve niet stellen dat spreekwoorden op 
zichh ware uitspraken vertegenwoordigen of een moraliserende inhoud hebben. Zoals uit 
dee inventaris van Spaaanse spreekwoorden is gebleken, zijn er  spreekwoorden die 
oordelenn over  werkelijk e standen vanzaken uitdrukken ; andere bevatten 
waardeoordelen,, en tenslotte zijn er  die oordelen van maatschappelijke signatuur  tot 
uitdrukkin gg brengen. 

Inn hoofdstuk 1.4 worden de eigenschappen van de GFU die betrekking hebben op een 
specifiekee pragmatische functie centraal gesteld: enerzijds gaat het om die 
eigenschappenn die typerend zijn voor  gebonden uitdrukkinge n en die van 
spreekwoordenn een soort gebruiksconventie maken. Anderzijds, gaat het, gegeven het 
feitt  dat spreekwoorden de vorm van generische uitspraken hebben, om die formele 
kenmerkenn die ze geschikt maken voor  het ontwikkelen van defocalizerende strategieën. 
Vervolgenss wordt een analyse verricht van het typische gebruik dat de spreker  van het 
spreekwoordd maakt als uiting van de weergegeven rede. Hierbi j  dient de 
taalhandelingstheoriee van Searle (1969,1983) als referentiekader. 

Hett  tweede gedeelte bevat het kernonderzoek van het proefschrift: de interactionele 
functiess van de GFU. Eerst worden in detail besproken de kenmerkende functies met 
betrekkingg tot het taalgebruik in verbale interactie (2.1); deze functies zijn fundamenteel 
enn komen het meest frekwent voor. Vervolgens wordt bekeken hoe de GFU als 
beleefdheidsstrategieënn in algemene zin functioneren (2.2). Als aanvulling hierop wordt 
eenn analyse gegeven van de pragmatische functie van het spreekwoord als uitdrukkin g 
vann de redehjkheidsvoorwaarde van de taalhandeling (2.3). Voor  de analyse van de 
GFUU die betrekking hebben op het taalgebruik, ofwel preciezer  uitgedrukt , de 
metalinguïstischee formules die in gangbaar  taalgebruik voorkomen (fomelcos) wordt als 
uitgangspuntt  aangehouden de theorie van Grice (1975) over  het samenwerkingsprincipe 
enn de conversationele maxims. Voor  de analyse van beleefdheid wordt gebruik gemaakt 
vann het model van Brown en Levinson (1987), dat gebaseerd is op het postulaat dat 
beleefdheidd een universeel interactieprincipe vertegenwoordigt dat zich op 
prototypischee wijze in het taalgebruik manifesteert. 

Inn hoofdstuk 2.1 wordt vastgesteld dat fomelcos - spreekwoorden, zegswijzen en 
gezegdess over  taal - op verschillende manieren tot uitdrukkin g kunnen worden 
gebracht;;  fomelcos kunnen betrekkelijk nauwkeurig worden gedefinieerd binnen het 
kaderr  van de taalhandelingstheorie.Zo nemen de beschrijvende fomelcos geregeld de 
vormm aan van een bewering: 'de hele wereld bij  elkaar  schreeuwen'; evenzo hebben 
directievedirectieve fomelcos de functie van een advies of instructie: 'Spreken is zilver, zwijgen is 
goud''  en regulerende de functie van een aanmerking: 'Maak datje grootje wijs'  of ook 
well  de functie van een excuus. In het laatste geval reguleert de spreker  zijn eigen 
gedrag::  'in alle bescheidenheid gezegd'. 
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Omm kort te gaan, het lijk t erop alsof het mechanisme van èe fomelcos overeenkomt met 
datt  van het verrichten van elke willekeurige taalhandeling: het presenteren van een 
propositionelee inhoud waaraan in een bepaalde contekst een illocutieve kracht wordt 
toegekend.. Het verschil bestaat hierin dat, in het geval van de fomelcos, de 
mogelijkhedenn om een bepaalde illocutieve kracht te exploiteren beperkter  zijn. Veel 
fomelcosfomelcos die een uitgesproken elliptische vorm hebben: Al pan, pan y al vino, vino, 
bevattenn geen formele aanduidingen van de betreffende illocutieve kracht. Verder  wordt 
dee propositionele inhoud herhaaldelijk met figuurlijke  middelen tot uiting gebracht 
zonderr  dat er  sprake is van een "letterlijke "  verwijzing naar  het taalgebruik. 

Hoee komt het dan dat de spreker  ze zowel semantisch als pragmatisch moeiteloos en 
adekwaatt  interpreteert? Hoe is het mogelijk dat sprekers ze gebruiken om te refereren 
aann het domein van het taalgebruik en dat ze daadwerkelijk in verbale interactie 
functioneren?? Naar  alle waarschijnlijkhei d zou men voor  de GFU in het algemeen en de 
fomelcosfomelcos in het bijzonder  moeten denken aan een verklarin g vanuit het perspectief van 
dee conventionele implicaturen; ze zouden dan fungeren als formules die implicaturen 
vann dit type activeren. 

Wee kunnen derhalve de volgende hypothese opstellen: de metalinguïstische formules 
diee in gangbaar  taalgebruik voorkomen - en die we fomelcos hebben genoemd - kunnen 
beschouwdd worden als een register  van de competentie van de spreker, van de kennis 
diee deze bezit en die hij  ontleend heeft aan de taalgemeenschap, ofwel de kennis die 
betrokkenn is op de rationalitei t die een overheersende invloed uitoefent op de relaties 
diee door  taalgebruikssituaties bepaald worden. 

Inn het hoofdstuk gewijd aan het onderzoek van de GFU als beleefdheidsstrategieën zien 
wee dat GFU kunnen worden gehanteerd om zowel positieve als negatieve beleefdheid 
overr  te dragen. Ze worden gebruikt om positieve beleefdheid uit te drukken omdat ze 
in-groupp relaties markeren en algemeen gedeelde kennis overdragen; in beide gevallen 
wordtt  geappelleerd aan een gemeenschappelijke band tussen spreker  en hoorder, 
dusdanigg dat er  sprake is van een typische positieve of solidaire beleefdheidsstrategie. 
GFUU worden gebruikt om negatieve of distantiebeleefdheid uit te drukken wanneer  ze 
dienenn als conventionele middelen voor  de expressie van indirectheid, waaraan ook hun 
inherentt  defocalizerende karakter  bijdraagt. Op het miconiveau van de taalhandeling 
wordtt  een groot deel van de spreekwoorden geïnterpreteerd in termen van directieve 
formuless van conventionele aard; op het macroniveau van het gesprek fungeren 
spreekwoordenn vaak als argument om de kern van de directieve taalhandeling te 
rechtvaardigen.. Aldus tracht de spreker  te bewerkstelligen dat de gezichtsbedreiging 
vann de gesprekspartner, als gevolg van het verrichten van de handeling, wordt 
afgezwakt.. Om deze reden kan men stellen dat het uitdrukke n van de 
redelijkheidsvoorwaardee van de taalhandeling een pragmatische functie van het 
spreekwoordd vervult in het proces van de verbale interactie. Dientengevolge, kan terecht 
wordenn beweerd dat spreekwoorden fungeren als formules voor  practisch redeneren 
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waartoee de spreker  zijn toevlucht neemt als hij  argumenten zoekt voor  het maken van 
afwegingenn in de praktij k van alledag. Het gaat hier  om een praktij k die de verbale 
interactiee begeleidt, gezien in het licht van het door  van Eemeren en Grootendorst 
(1993)) ontwikkelde perspectief; binnen dit perspectief vindt de argumentatiehandeling 
altij dd plaats in de contekst van een andere taalhandeling. De voorwaarde die ten 
grondslagg ligt aan het gebruik van spreekwoorden als formules om een redenering uit te 
drukkenn draagt ertoe bij  dat we kunnen verklaren waarom de spreker  ze hanteert bij  het 
weergevenn van de redelijkheidsvoorwaarde van de taalhandeling. 

Enkelee opmerkingen tot slot: de analyse van GFU in verbale interactie waarbij  wordt 
onderzochtt  op welke wijze ze in het gesprek worden geïntegreerd heeft het mogelijk 
gemaaktt  de toegevoegde waarde die ze bevatten voor  het voetlicht te brengen. Deze 
waarde,, die een integrerend onderdeel van de tekst of conversatie kan uitmaken, 
manifesteertt  zich op verschillende manieren: als cognitieve functie die het spreekwoord, 
krachtenss zijn formele karakter, in de tekst kan vervullen wanneer  het dienst doet als 
macropropositie;;  verder, als interactionele strategie om positieve of solidaire 
beleefdheidd over  te dragen, hetgeen mogelijk wordt gemaakt doordat de toegevoegde 
waardee deel uitmaakt van de algemeen gedeelde kennis. Op grond hiervan kan het 
spreekwoordd een sfeer  van vertrouwen scheppen tussen de gesprekspartners. Voorts kan 
ookk negatieve beleefdheid tot uitdrukkin g worden gebracht vanwege het feit dat veel 
spreekwoordenn niet alleen fungeren als conventionele formules van directieve aard, 
maarr  ook bij  herhaling gebruikt worden om directieve taalhandelingen te 
rechtvaardigen.. Deze aspecten van toegevoegde waarde kan men moeilijk aan het licht 
brengenn wanneer  men GFU opvat louter  als taaibouwsels, onafhankelijk van de contekst 
waarinn ze voorkomen. Dit heeft er  al dikwijl s toe geleid dat spreekwoorden worden 
gedefinieerdd als uitspraken die een algemeen belang hebben of een evaluatieve inhoud 
bevatten,, zonder  dat men daarbij  oog heeft voor  hun interactionele functies. 

Dee voorbeelden zijn afkomstig uit artikelen van Colombiaanse kranten en het literair e 
werkk van vooraanstaande Colombiaanse schrijvers, als Tomas Carrasquillo en Gabriel 
Garciaa Marquez. 
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