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Rillen van angst en blaken van zelfvertrouwen 
Emotietermen in constructie met causatief van  
 
Jack Hoeksema 
Universiteit van Groningen 
j.hoeksema@rug.nl 
 
Abstract 
Dutch van is used to mark emotions and feelings which cause bodily reactions and mental states in 
combinations such as rillen van angst ‘shiver with fear’, sprakeloos van verbazing ‘speechless with 
astonishment’ and blaken van zelfvertrouwen ‘beam with self-confidence’. The classification of 
emotions along the four dimensions of evaluation (valence), potency (control), activation (arousal) 
and (un)predictability of Fontaine (2006) is discussed and shown to be of linguistic interest. 
Predicates such as stralen ‘beam’ or het uitschreeuwen ‘to cry (it) out’ have strong collocation 
relations with words denoting emotional extremes on one of the four axes, such as high valence or 
high arousal. While most of the paper is devoted to the construction with causative van, some 
suggestive evidence from adverbs of degree is offered to make a broader case for the usefulness of 
the four dimensions in linguistic research.  
 
Keywords: emotion terms, arousal, potency, mirativity, gradability 
 
1. Inleiding1 
 
Compositionele semantiek houdt zich bezig met de regels en regelmatigheden die ervoor zorgen dat 
we de betekenis van een complexe uitdrukking kunnen afleiden uit de betekenissen van de 
uitdrukkingen die er deel van uitmaken en de manier waarop ze gecombineerd zijn. De manier 
waarop de onderdelen gecombineerd zijn, heet ook wel de constructie.  
 In dit artikel staat een constructie centraal die nog relatief weinig aandacht gekregen heeft in 
de literatuur (maar zie Mirande 2020 en Vandeweghe 2022 voor recente verhandelingen over deze en 
een aanpalende constructie). De constructie bestaat uit een werkwoordelijk of adjectivaal deel en een 
bepaling met van + zelfstandig naamwoord of nominale groep: wenen van geluk, bleek worden van 
schrik, gillen van angst, zinneloos worden van woede en dergelijke. Het betreft hier vooral reacties 
van lichamelijke of psychologische aard op gevoelens zoals kou, pijn en jeuk en emoties als angst, 
woede, verlangen en vreugde.  
 Omdat ik me wil beperken tot die uitdrukkingen die betrekking hebben op gevoelens en 
emoties, zullen evidente overeenkomsten met andere constructies met van (zoals zwart zien van de 
mensen, krioelen van wormen en rupsen – wat in het Engels wel eens de swarm-constructie wordt 
genoemd – zie Hoeksema 2009 en Vandeweghe 2022) onderbelicht moeten blijven. Het 
gemeenschappelijke aspect van deze constructies is de causatieve betekenis van het 
verbindingselement van (zie hiervoor sectie 3 hieronder). Voor wenen van geluk etc. is het nuttig om 
een meer gespecialiseerde term ter beschikking te hebben. Vandeweghe (2022) oppert ‘reactief van’, 
een term die de lading goed lijkt te dekken en het lijkt me handig om te spreken van de constructie 
met reactief van, ofwel het reactieve van, dat gezien kan worden als een ondersoort van causatief 

                                                             
1 Voor suggesties ter verduidelijking en verbetering ben ik dank verschuldigd aan de studenten van onderzoeksateliers 
in 2019 en 2021,  het publiek bij de Dag van de Nederlandse Spraakkunst, 20 december 2019, in Leuven, Coosje 
Mirande, Willy Vandeweghe en de reviewers voor Nederlandse Taalkunde. 
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van, als we het willen contrasteren met andere soorten van causatief van. Vandeweghe (2022) buigt 
zich ook over de vraag of de van-PPs voorzetselvoorwerpen zijn (zoals gesteld in Broekhuis 2004), 
of een bijwoordelijke bepaling van oorzaak (Van Es & Van Caspel 1974, Schermer-Vermeer 2006). 
De syntactische tests wijzen niet eenduidig naar de ene of de andere categorie, en ik wil het hier dan 
ook laten bij een verwijzing naar Vandeweghe (2022).  
 Naast het causatieve aspect hebben de zwermconstructie en de constructie met reactief van 
gemeen dat ze een hoge graad aanduiden. Iemand die gilt van angst, is meer dan een beetje bang en 
een tuin die krioelt van de mieren, heeft meer dan een paar mieren. Voor schrijvers vormen ze een 
stilistisch middel om op een plastische manier een emotie te intensiveren. Marie gilde van angst toen 
ze zag dat de tuin krioelde van de slangen klinkt spannender dan Marie werd erg bang toen ze zag 
dat er heel veel slangen in de tuin waren. Een schrijver als Stephen King maakt gretig gebruik van 
dit middel. Ook oudere schrijvers als Hendrik Conscience en de kinderboekenauteur W.G. van de 
Hulst zijn er verzot op, te oordelen naar mijn dataset. Meer literaire schrijvers lijken het kwistige 
gebruik van reactief van te mijden uit afkeer van clichématig taalgebruik (zie voor dit laatste punt 
Van Cranenburgh 2018). 
 Verder zijn er onmiskenbaar overeenkomsten in de keuze van werkwoorden bij de twee 
constructies. Zo zijn stikken en barsten inzetbaar zowel bij de zwermconstructie (het barst hier van 
de criminelen, Nederland stikt van de coffeeshops) als bij reactief van: hij barstte van 
nieuwsgierigheid, ze stikte zowat van het lachen. Niettemin blijven er voldoende verschillen om de 
twee constructies als verwant, maar niet identiek te beschouwen. 
 Alvorens over te gaan tot een bespreking van de constructie (mede gebaseerd op een 
corpusstudie), is het nodig om het een en ander te berde te brengen over de classificatie van emoties 
(sectie 2). De classificatie is gebaseerd op een viertal assen waarlangs emoties kunnen worden 
gerangschikt. Deze assen blijken van nut bij het karakteriseren van semantische subsets binnen het 
reactieve van, maar hebben ook daarbuiten toepassingen die ik verderop (sectie 4) bespreek in 
samenhang met de discussie van elke as. Dan volgt een discussie van het causatieve karakter van de 
constructie (sectie 3), en een corpusonderzoek op basis van een verzameling van ongeveer 2000 
voorkomens (sectie 4). Sectie 5 bespreekt een verschijnsel dat ik aanduid als compressie, waardoor 
het mogelijk is om emotionele reacties indirect weer te geven, niet door ze expliciet te benoemen, 
maar door karakteristieke reacties te koppelen aan hun oorzaken. Sectie 6 is gewijd aan 
definietheidsmarkering bij een vijftal zelfstandige naamwoorden in de constructie met reactief van en 
sectie 7 bevat de conclusies. 
  
2. Emoties en taal 
 
2.1 Vier dimensies 
Ik wil hier mijn vingers niet branden aan een definitie van het begrip emotie. We weten allemaal wel 
zo ongeveer wat een emotie is, maar een sluitende definitie geven is andere koek. Ook de 
psychologen zijn het niet allemaal eens en daarnaast blijkt het denken over emoties onderhevig aan 
interculturele verschillen (Harkins & Wierzbicka 2001). Wat ik wil doen, is een blik werpen op de 
indeling van emoties.  
 In een artikel van Fontaine et al. (2007) wordt een indeling voorgesteld in een vier-
dimensionele ruimte. Anders gezegd, de emoties kunnen langs vier assen gelegd worden, die elk een 
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ander aspect belichten.2 Het model is een kleine uitbreiding van een ouder model van Osgood en 
Suci (1955) en Osgood et al. (1975), dat uitging van drie dimensies.  
 Fontaine et al. (2007) hebben gebruik gemaakt van een vragenlijst (in 3 talen). Op basis van 
124 kenmerken die met emoties zijn geassocieerd, zoals gebaren, lichamelijke aspecten als houding, 
ogen etc., beoordeling, geneigdheid tot handelingen en gevoelens, moesten 24 emotietermen worden 
beoordeeld in een webformulier. Iedere proefpersoon kreeg 4 emoties toegewezen, die op een 9-
puntsschaal moesten worden geassocieerd met 144 reacties, beoordelingen of gevoelens. Bij reacties 
horen lichamelijke reacties, zoals wenkbrauwen fronsen, spieren die verstrakken, of zich ontspannen, 
lippen die opeengeperst worden, etc. Bij gevoelens gebruiken de onderzoekers onder andere 
omschrijvingen als felt negative, felt bad, felt powerless, felt out of control, felt in control, felt calm, 
felt inhibited, felt exhausted, felt alert. Daarnaast werd er gevraagd naar neigingen die horen bij een 
bepaalde emotie, zoals iets/iemand weg willen duwen, volledig in de situatie willen opgaan, iemands 
wensen willen opvolgen, anderen willen beheersen, neiging tot vluchten, etc. Tussen 150 en 200 
proefpersonen uit België (Nederlandssprekend), het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland 
(Franssprekend) deden mee. De zo verkregen gegevens werden door middel van een principal 
component analysis vertaald in een viertal dimensies. Elk van de dimensies verklaart een deel van de 
variantie in de gegevens. 
 Omdat sprekers van drie talen betrokken waren bij het onderzoek, zijn de resultaten niet 
gebonden aan een enkele taal, al is het goed denkbaar dat andere culturen dan die van West-Europa 
andere aspecten van emoties onderscheiden. Uit fonetisch onderzoek zijn taalspecifieke effecten van 
emoties op de realisatie van fonemen bekend (Goudbeek & Broersma 2010). Voor andere aspecten 
van emoties, zoals kenmerkende lichaamsreacties, is het denkbaar dat er culturele verschillen zijn te 
vinden. Ook de fijnmazige onderscheidingen tussen verwante emoties als ergernis, jaloezie en 
boosheid kunnen afhankelijk zijn van talige input. Lindquist et al. (2015) stellen: “language scaffolds 
concept knowledge in humans, helping humans to acquire abstract concepts such as emotion 
categories across the lifespan”. Met andere woorden, de classificatie van emoties is moeilijk voor te 
stellen zonder het vocabulaire dat we daarvoor bezitten.  
 Laten we nu ingaan op de 4 gevonden dimensies voor emoties. De dimensies zijn niet 
gelijkwaardig. In Tabel 1 geef ik de percentages verklaarde variantie die Fontaine et al. (2007: 1051) 
geven voor elk van de dimensies. De vierde dimensie levert het minste op, en het is dan ook niet 
vreemd dat oudere modellen vaak gebruik maakten van de eerste drie dimensies. Ook een studie van 
Moors et al. (2013) waarin normen voor valence, potency en arousal worden gegeven voor 4300 
Nederlandse woorden, gebruikt alleen de eerste drie dimensies.3 Toch pleiten Fontaine c.s. ervoor 
om ook onverwachtheid als factor op te nemen, en ik zal in sectie 4.5 ook op taalkundige basis 
hiervoor een lans breken. 
 

                                                             
2 Een reviewer vraagt waarom dit model gebruikt is en niet het circumplexmodel van Russell (1980). Dit model is niet 
per se strijdig met dat van Fontaine et al. (2007), maar gebruikt slechts twee dimensies ervan, valence en activatie. Het 
voornaamste punt van Fontaine et al. wordt al verwoord in de titel van het artikel: The world of emotions is not two-
dimensional. Er zijn ook duidelijke overeenkomsten met oudere theorieën over emoties, zoals die van Wundt (1896). In 
de APA Dictionary of Psychology (VandenBos 2008, zie https://dictionary.apa.org/tridimensional-theory-of-feeling) 
wordt die als volgt omschreven: "the theory that feelings can vary along three dimensions: pleasantness–unpleasantness 
(hedonic quality), excitement–calmness, and arousal–relaxation. The tridimensional theory is used to define different 
emotions as characterized by different combinations and successions of feelings and by the specific course of change of 
the feelings along each of the three dimensions. [introduced by Wilhelm Wundt]”. 
3 Het betreft hier een indeling van woorden, niet emoties. De woorden worden echter genormeerd op basis van 
subjectieve oordelen over hun emotionele connotaties. Verder kan worden opgemerkt dat de dimensies dermate abstract 
en algemeen toepasbaar zijn, dat ze ook buiten het emotieonderzoek in strikte zin van belang zijn. 



Pagina 4 van 23 
 

Tabel 1: Vier dimensies van de factoranalyse van 24 emoties 
Dimensie % verklaarde  

variantie 
Evaluatie (valence) 35,3 
Potency-control 22,8 
Activation-arousal 11,4 
Unpredictability 6,0 
 
De eerste as is die van evaluatie. Hier speelt de beoordeling van emoties een rol: sommige zijn 
positief, andere negatief. Angst en woede zijn bijvoorbeeld negatieve emoties, terwijl geluk en 
tevredenheid als positief gezien worden. Uiteraard wil dat niet zeggen dat het altijd beter is tevreden 
te zijn dan woedend, of bang, maar als ik mag kiezen tussen angst en geluk, dan weet ik het wel. 
Fontaine et al. noemen deze dimensie valence, maar omdat die term in de taalkunde meestal wat 
anders aanduidt, zal ik hier de term evaluatie gebruiken.  
 De tweede as, potency, is die van macht of controle (Moors et al. 2013 gebruiken hiervoor de 
termen power/dominance). Sommige emoties worden gezien als krachtig, andere als zwak, of ergens 
in het midden. Woede is een krachtige emotie, en goed te combineren met het domineren van 
anderen. Angst is daarentegen eerder een teken van zwakte (Moors et al. 2013 geven voor de 
dimensie power een score van 5.30 voor woede, en 3.84 voor angst). 
 De derde dimensie, activatie, in de Engelstalige literatuur ook wel aangeduid als arousal, 
beschrijft het spectrum tussen de meer kalme en de heftige emoties, zoals bij de stijgende reeks 
gepikeerdheid, ergernis, woede en razernij. Liefde heeft volgens Fontaine et al. een iets hoger 
activatieniveau dan haat, wat te begrijpen valt als we bij liefde ook denken aan seksuele opwinding. 
Een begrip als joy, ook positief, heeft geen seksuele lading en staat dan ook lager op de as, maar wel 
weer hoger dan tevredenheid of teleurstelling.  
 De vierde dimensie, tenslotte, is voorspelbaarheid. Op deze as staat joy hoger dan love. 
Vreugde kan heel goed onverwacht zijn. Een onverwachte prettige gebeurtenis schept meer vreugde 
dan een verwachte. Liefde heeft vaak een wat meer permanent karakter en mist daardoor meestal 
(maar niet altijd, natuurlijk) de tinteling van het onverwachte.  
 Een opmerkelijk verschil tussen het Engels en het Nederlands betreft het verschijnsel 
“schrikken”. Toen ik werkte aan een artikel over resultatieve uitdrukkingen met versterkende 
betekenis (Hoeksema & Napoli 2019), zoals zich kapot schamen, zich rot ergeren, zich dood 
vervelen, zich wezenloos schrikken, merkte ik dat een van de meest gebruikte werkwoorden, 
schrikken, geen goede tegenhanger in het Engels had. Natuurlijk is er het werkwoord startle, maar 
dat wordt verrassend weinig gebruikt. Vraag je Google om het zelfstandig naamwoord schrik te 
vertalen, dan krijg je fright, en bij schrikken, het werkwoord, krijg je to scare. Maar dit zijn ook de 
uitdrukkingen die horen bij angst en bang worden. Het Engels lijkt zich dus niet te bekommeren om 
het verschil tussen angst en schrik. Dit onderscheid is ook niet zo groot, en ligt op de dimensie van 
de voorspelbaarheid. Schrik is angst die onverwachts ontstaat. Verder geldt dat waar angst een 
toestand is, schrikken een kortstondig puntachtig gebeuren is. 
 Of iets onverwacht is, wordt in sommige talen gemarkeerd met een speciale uitgang op het 
werkwoord. DeLancey (1997) heeft hiervoor de term mirativity (oftewel in het Nederlands 
mirativiteit) bedacht. Sinds 1997 is er een groeiende interesse in dit verschijnsel (Aikhenvald 2012, 
De Haan 2012, Rett & Murray 2013,  San Roque, Floyd & Norcliffe 2017, Sánchez López 2017), dat 
zich dus verder uitstrekt dan alleen het gebied van de emoties en emotiewoorden. De markering is 
asymmetrisch: onverwachte informatie wordt gemarkeerd, verwachte informatie niet.  
 Ik zal in de volgende subsecties van paragraaf 2 de vier dimensies toepassen op taalgegevens.  
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2.2 Dimensie 1: Evaluatie 
De evaluatieve dimensie is het gemakkelijkst te illustreren. Ontzettend veel woorden hebben een 
positieve of negatieve connotatie, en zeker niet alleen woorden voor emoties. Dingen kunnen mooi 
zijn of lelijk, vies of lekker, smerig of schoon, gevaarlijk of veilig, enz. Sommige bijwoorden van 
graad zijn gevoelig voor dit onderscheid. Uit het krantendeel van het Lassy Groot corpus4 haal ik de 
adjectieven die zich laten combineren met knap, zoals knap stom. Alleen combinaties die vaker dan 
eens voorkomen zijn opgenomen. Alle woorden hebben in context een negatieve connotatie. De 
combinatie knap bezig heb ik verwijderd, omdat het m.i. geen versterking van bezig betrof, maar een 
voorkomen van knap als bijwoord van wijze: op een knappe manier. 
 
Tabel 2: Combinaties met het bijwoord van graad knap 
 
Lastig 366 
Vervelend 42 
Moeilijk 26 
Zenuwachtig 4 
Uitzichtloos 3 
Beroerd 2 
Duur 2 
Emotioneel 2 
Fris 2 
Ingewikkeld 2 
Irritant 2 
 
Soms is het negatieve karakter van de adjectieven evident, zoals bij knap lastig, soms is het 
afhankelijk van de context. Fris, bijvoorbeeld, is niet per se negatief. Als je zegt: “het is vandaag 
knap fris”, ben je wat negatief over het weer; zeg je: “het is vandaag heerlijk fris”, dan bedoel je het 
positief. Maar als je positief gestemd bent over het weer, kun je evenmin zeggen dat het knap fris is, 
als dat je kunt zeggen dat het eten knap lekker is, of de gastvrouw knap mooi. Wel knap of mooi, 
maar niet knap mooi. 
 Een ander bijwoord van graad is fantastisch. Dit is een positief ingesteld bijwoord, dat alleen 
met positieve evaluaties wordt aangetroffen, zoals fantastisch mooi of fantastisch leuk. Lassy Groot 
Kranten levert de volgende combinaties op (eenmalige combinaties zijn opnieuw achterwege 
gelaten): 
 
Tabel 3: Adjectieven met als bepaling fantastisch (Lassy Groot) 
Goed 30 
Mooi 23 
Leuk 5 
Hard 2 
Interessant 2 
Lief 2 
Plezant 2 

                                                             
4 Geraadpleegd via de PaQu website https://paqu.let.rug.nl:8068/ (cf. Odijk et al. 2017, Van Noord et al. 2020). Zie Van 
Noord et al. (2013) voor een beschrijving van het corpus. 
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Hoe zit het dan met hard, dat ook 2 keer voorkomt? Hard is zowel positief als negatief te evalueren. 
Negatief is bijvoorbeeld Ons lot is hard of het regent nog altijd hard. De voorbeelden uit het corpus 
spreken voor zich: 
 
(1) a. Dan Weylandt die vijfhonderd meter lang fantastisch hard sprint […] 
 b. Smolders naar Camus die fantastisch hard binnentrapte. 
 
Bij emoties is, zoals gezegd, eveneens sprake van positieve en negatieve evaluatie. Boosheid is een 
negatieve emotie (hierop wijst ook het feit dat boos oorspronkelijk ‘slecht’ betekende), en we zien 
dan ook combinaties van adjectieven die graden van boosheid aanduiden met knap, zoals knap 
pissig, knap kwaad of knap gepikeerd.  Daarentegen lijken combinaties als fantastisch woest en 
fantastisch pissig niet in dezelfde mate acceptabel. 
 
2.3 Dimensie 2 en 3: Potency en activation  
Voor de dimensie potency is het lastiger om aan te tonen dat die ook van belang is bij de keuze van 
bijwoorden van graad. Voor zover mij bekend, is hier nog nooit onderzoek naar gedaan. Toch is uit 
cognitief-psychologisch onderzoek bekend dat de notie nuttig is, bijvoorbeeld om priming effecten te 
verklaren (Neumann, Schneider & Kozlik 2020): als een woord met hoge (lage) potency gebruikt 
wordt, is er een iets snellere respons wanneer het volgende woord ook hoog (laag) scoort op deze 
dimensie. Ik heb daarom gezocht naar taalkundige combinatorische voorkeuren die kunnen wijzen 
op een potency-effect, en ik meen er eentje gevonden te hebben. Het bijwoord intens laat zich het 
best combineren met uitdrukkingen met lage potency. Een query in PaQu (zie voetnoot 4) van alle 
adjectieven die in het CLEF-corpus (een nieuwscorpus van 78 miljoen woorden, automatisch 
ontleed) meer dan eens worden gemodificeerd door intens levert de volgende gegevens op: 16× 
gelukkig, 12× tevreden, 8× persoonlijk, 7× triest, 6× verdrietig, 5× burgerlijk, 3× corrupt, 3× 
dramatisch, 3× treurig, 3× zielig, 2× blauw, 2× blij, 2× droevig, 2× gemeen, 2× moe, 2× muzikaal, 
2× stil, 2× verliefd. Opvallend is in dit rijtje al meteen het grote aantal adjectieven dat een emotie 
uitdrukt. Dit is zeker niet gewoon. Verder valt op dat het vooral de passieve emoties zijn, zoals 
verdriet, geluk en tevredenheid. Een combinatie als in De directeur was intens woest met het 
adjectief woest dat een van de hoogste scores5 (6.19 op een 9-puntsschaal) op de arousal/potency 
factor heeft in Moors et al. (2013) klinkt me minder acceptabel in de oren dan de wedstrijd was 
intens saai (met saai dat zeer laag prijkt op diezelfde ranglijst met een score van 2.16). Het lijkt niet 
uit te maken of de emotie positief of negatief geëvalueerd wordt. Het gaat ook om uitdrukkingen met 
lage activatie, dus wellicht hebben we beide dimensies hier nodig.  
 
2.4 Dimensie 4: Voorspelbaarheid 
Voor de taalkundige relevantie van de dimensie voorspelbaarheid, ten slotte, hoeven we slechts te 
wijzen op de literatuur over mirativiteit. Hieronder valt voor talen als het Nederlands onder meer een 
verschijnsel als exclamatieve zinnen. Een uitroep als Wat leuk! drukt niet alleen een positief oordeel 
van de spreker uit, maar ook een zekere mate van verrassing (Unger 2019). 
 
3. Causatief van 
 
                                                             
5 De lijst bevat naast adjectieven ook zelfstandige naamwoorden, bijwoorden en werkwoorden. De hoogste score voor 
arousal kregen ontploffing (6.52) en hyperactief (6.50). 
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In deze sectie laat ik een verzameling uitdrukkingen de revue passeren die hoge graden van een 
emotie weergeven. Ze hebben de vorm van een werkwoord, werkwoordelijke uitdrukking of 
adjectief in combinatie met het woordje van en een woord dat een emotie of gevoel weergeeft, zoals 
beven van woede, trillen van angst, rood van schaamte en stralend van geluk. Het 
verbindingswoordje van heeft een causatieve betekenis. Dat kunnen we onder andere vaststellen aan 
de hand van parafrases zoals de volgende: 
 
(2) a. Jan beefde van woede. 
 b. Woede deed Jan beven. 
 c. Marie straalde van geluk. 
 d. Geluk deed Marie stralen. 
 e. Ze viel van schrik steil achterover. 
 f. Schrik deed haar steil achterover vallen. 
 
Ik zal daarom in het vervolg spreken van causatief van. Vaak betreft het verschijnselen veroorzaakt 
door of gepaard gaand met emoties en gevoelens, maar ook andere oorzaken zijn te verbinden met 
van, vergelijk ik kreeg een blaar van het vele lopen of je kunt enorm afvallen van dit dieet. Hier is 
van minder strikt vereist, en kunnen ook enkele andere voorzetsels met causatieve betekenis ingezet 
worden, vlg. ik kreeg een blaar door het vele lopen of je kunt enorm afvallen met dit dieet. Bij beven 
van woede zijn er geen alternatieven als beven door woede of beven met woede. 
 Overigens is er ook buiten de hier besproken constructie soms sprake van causatieve 
betekenis bij van. Te denken valt onder andere aan ouderwetse passieve zinnen waarin de agens 
(handelende persoon) gemarkeerd werd door van (Van der Horst 2008), zoals in de volgende regels 
uit de Middelnederlandse Lancelotroman (vers 23499-23500):  
 
(3) Doen was die here blide das 
 Dat hi van hem verwonnen was. 
 ‘Toen was die heer er blij over, dat hij door hem overwonnen was’ 
 
Volgens de theorie van thematische proto-rollen (Dowty 1991), is het een prototypische eigenschap 
van een agens dat het een causale rol in een gebeuren speelt. Dat geeft dus bepalingen van de 
handelende persoon in passieve zinnen een causatief karakter. 
 Ten slotte kan men wijzen op van-bepalingen in nominalisaties, al zijn die niet uitsluitend in 
gebruik voor de agensrol: het huilen van de baby (agens), het aankleden van de baby (patiens), het 
verblijf van Jan in Philadelphia (thema). 
 Opmerkelijk is het dat het Engels in vergelijkbare constructies als die in (2) niet gebruik 
maakt van de tegenhanger van van, te weten of, of eventueel from, maar van de instrumentale 
prepositie with. Hetzelfde voorzetsel wordt gebruikt bij de swarm-constructie in het Engels, vergelijk 
(4a-d) met (4e-f): 
 
(4) a. They roared with laughter. 
 b. Mary was seething with anger. 
 c. The girls were dancing with glee. 
 d. Your eyes were sparkling with joy. 
 e. The yard is crawling with ants. 
 f. The battlefield was swarming with soldiers. 
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Dowty (1991) ziet de rol van Instrument gekenmerkt worden door ‘causation without volition’, dus 
ook hier kan van een link met de semantische notie van oorzakelijk verband worden gesproken. In 
het Duits wordt in vergelijkbare constructies het voorzetsel vor gebruikt (zie voorbeeld 5). De keuze 
van dit voorzetsel is, net als het gebruik van with in het Engels, niet helemaal arbitrair. Semantische 
veranderingen waarbij temporele ordening (A voor B) omgezet wordt in een causaal (A veroorzaakt 
B) of redengevend (B wegens A) verband zijn bekend van veel talen (zie bijv. Traugott & König 
1991). Het oorzaakbenoemende vor zou dus in dit licht kunnen worden gezien als afgeleid van het 
temporele vor.6 
 
(5) a. Er platzt fast vor Selbstbewusstsein7 
  hij knapt haast van zelfbewustzijn 
  ‘Hij barst van zelfbewustzijn’ 
 b. Vettel rast in Montreal vor Wut. 
  Vettel raast in Montreal van woede 
  ‘Vettel raast van woede in Montreal’ 
 c. Wir [...] tanzten vor Freude auf dem Platz wie die Pinguine auf dem Eis. 
  we dansten van vreugde op het veld als de pinguïns op het ijs 
  ‘We dansten van vreugde op het veld zoals de pinguïns op het ijs’ 
 
De relatie tussen causatie en gradatie valt ook waar te nemen bij bijwoordelijke bijzinnen van 
graadaanwijzend gevolg zoals die is zo blij dat ze een gat in de lucht springt (Meier 2003), elatieve 
samenstellingen van het type kotsmisselijk [= dermate misselijk dat het kotsen kan veroorzaken] 
(Hoeksema 2012), graadresultatieven als zich kapot ergeren aan (Hoeksema & Napoli 2019) en de 
tot infinitief+s toe constructie, vgl. iemand tot gek wordens toe sarren, tot bloedens toe slaan 
(Heinsius 1929, Booij 2010). Opmerkelijk is het dat in al deze gevallen sprake is van een hoge graad. 
Beven van lichte irritatie of stralen van een heel klein glimpje geluk komen we niet tegen. 
 
 
4. Een corpusonderzoek 
 
In de afgelopen twee jaar heb ik een verzameling aangelegd van voorkomens van de constructie 
werkwoord (of adjectief) + causatief van. Een deel uit dagelijkse lectuur (kranten, boeken) en een 
deel uit online corpora (vooral Delpher), in totaal ongeveer 2000 voorkomens, grotendeels uit de 
periode 1800 – nu. De hoeveelheid gegevens is wat klein voor een grootscheeps diachroon 
onderzoek, maar biedt wel een realistisch beeld van een aantal hieronder nader te bespreken 
distributionele eigenschappen.  
 

                                                             
6 Opmerkelijk genoeg is het voorzetsel bij de swarm-constructie in het Duits niet vor, maar von: 
 (i) Da unten wimmelt es wahrscheinlich jetzt von Bullen. (ARD 27-8-2000) 
  daar beneden wemelt het waarschijnlijk nu van smerissen 
  ‘Daar beneden wemelt het nu waarschijnlijk van smerissen’ 
We kunnen dit zien als een typologisch argument voor het onderscheiden van de swarm-constructie en de constructie met 
reactief van (resp. with, vor). Het Frans kiest bij beide constructies voor het voorzetsel de, en lijkt daarmee het meest op 
het Nederlands. 
7 Voorbeelden afkomstig uit achtereenvolgens Der Spiegel, no 2, 2018, p. 109, Berliner Morgenpost, 10-6-2019, 
Badische Zeitung 1-12-2020. 



Pagina 9 van 23 
 

4.1 Reacties op emoties en gevoelens 
Bij causatief van gaat het vaak om lichamelijke reacties op een emotie of een gevoel.8 Tot de emoties 
reken ik woede, angst, schrik, vreugde, opwinding, zenuwachtigheid, en tot de gevoelens pijn, jeuk, 
kou, honger. Net als de emoties zijn de gevoelens subjectief van aard: hongergevoelens kunnen 
verschillen per persoon, per tijdstip, en per omstandigheid. Zowel emoties als gevoelens kunnen hun 
weerslag hebben op het lichaam, en op iemands geestelijke toestand. Als je boos bent, kan je stem 
gaan trillen, als je verbaasd bent, sper je je ogen wijd open of valt je mond wijd open, en als je in 
spanning zit, gaat je hart bonzen. Je kunt ook gek van angst worden, of uitzinnig van pijn. Soms zijn 
die effecten moeilijk letterlijk te nemen: iemand die elke dag vergaat van de pijn of sterft van 
schaamte kan desondanks best oud worden. Door de grond zakken van schaamte, uit je vel springen 
van verontwaardiging of naast je schoenen lopen van verwaandheid is al helemaal niet letterlijk op 
te vatten. Soms is er sprake van enige overdrijving: steil achteroverslaan van verbazing is niet 
helemaal onmogelijk, maar meestal is het een hyperbool waarmee op een cartooneske manier een 
hoge mate van verbazing wordt aangeduid. 
 Niet-letterlijk gebruik kan op diverse manieren gesignaleerd worden. Zo trof ik in mijn 
corpus 70 keer het woordje bijna, 30 keer het woordje haast, 14 keer schier, 11 keer zowat en 4 keer 
bijkans. Vooral bij de hierboven genoemde hyperbolische uitdrukkingen zoals ontploffen van woede 
of steil achteroverslaan van verbazing is dit schering en inslag. Omdat daadwerkelijk 
achteroverslaan van schrik of verbazing niet zo vaak voorkomt, zwakken we het af tot bijna 
achteroverslaan. Deze afzwakkende woordjes komen in mijn data naar schatting ruwweg 10x vaker 
voor per 1000 woorden dan in corpora zoals het Lassy Groot krantencorpus. Ook andere vormen van 
afzwakking komen her en der voor, zoals toevoeging van een modaal bijwoord. In plaats van Hij 
jankte haast van teleurstelling, schrijft men dan Hij kon wel janken van teleurstelling. Verder komen, 
vooral in combinatie met predicaten als dood of gek, afzwakkingen met behulp van half voor: we 
waren halfdood van angst, ze waren half zinneloos van schrik. Vergelijkbare afzwakkingen worden 
ook elders aangetroffen bij versterkende uitdrukkingen die als hyperbolen moeten worden opgevat: 
zich halfdood werken, zich zowat kapot schamen (Hoeksema & Napoli 2019).   
 Meestal verwijst het subject van de constructie naar de hele persoon, maar soms is er sprake 
van een pars-pro-toto met een lichaamsdeel dat figureert als de handelende instantie die reageert op 
een emotie of gevoel. In Tabel 4 geef ik een overzicht van de lichaamsdelen die ik in de dataset heb 
aangetroffen als subject, geordend naar aantallen voorkomens. Het verbaast de lezer misschien dat ik 
in dit verband lichaam en stem ook noem. Strikt genomen betreft het hier geen lichaamsdelen. Dat 
doe ik omdat er taalkundig gezien geen verschil is tussen implicaties als in (6) en die in (7): 
 
(6)  a. Jans hand beeft van schrik à Jan schrikt 

                                                             
8 Er zijn ook gevallen als Jan was nat van het zweet, ik word niet goed van zijn irritante gezeur etc. waar het object van 
causatief van geen emotie of gevoel is. Deze zijn niet meegenomen in het corpusonderzoek en worden hier verder niet 
besproken. In de literatuur over emoties wordt erop gewezen dat sommige auteurs (in het bijzonder de invloedrijke 
William James, zie James 1884) de lichamelijke reactie als primair zien, en de emotie als secundair (voor een modern 
overzicht van studies die dit standpunt ondersteunen, zie Laird & Lacasse 2014). Dus bij het zien van een ontsnapte 
leeuw in de dierentuin beginnen de bezoekers eerst te beven, en vervolgens interpreteert hun brein dit als angst. Ik ga 
ervan uit dat angst primair is, en de lichamelijke reactie secundair, omdat er zonder angst geen reden tot beven is. Wel is 
het goed denkbaar dat een gevoel als angst eerst onder de radar van het bewustzijn blijft, en pas door de lichamelijke 
reactie wordt opgemerkt en waargenomen als angst. Maar herkenning van gevaar, zonder de emotie angst, leidt in mijn 
ervaring niet tot gebeef. Bij een schaakspel kan ik zien dat mijn toren gevaar loopt, en dus mijn kans om te winnen 
wellicht tot nul wordt gereduceerd, zonder dat ik ga beven. Overigens is het voor onze taalkundige doeleinden minder 
belangrijk of emoties leiden tot lichamelijke reacties, of omgekeerd, maar hoe dit binnen een taalgemeenschap door 
psychologisch naïeve gebruikers gezien en verwoord wordt. 
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 b. Jans ogen fonkelen van trots à Jan is trots 
 c. Jans hart bonst van opwindingà Jan is opgewonden 
 d. Jans gezicht glom van trots à Jan was trots 
 
 
(7) a. Nels lichaam beeft van woede à Nel is woedend 
 b. Nels stem piept van angst à Nel is bang 
 
Tabel 4: Lichaamsdelen in het causatief van-corpus 
Oog/ogen 81 Arm 2 
Gezicht/gelaat 58 Haar 2 
Hart 38 Spier 2 
Stem 28 Kaak/kaken 2 
Mond 18 Aderen 1 
Lichaam 8 Been 1 
Wang 8 Knieën 1 
Hand 7 Neus 1 
Hoofd 3 Tong 1 
Boezem 3 Wenkbrauwen 1 
Lippen 3 Keel 1 
Oren 3 Vingers 1 
Borst 3 Ruggengraat 1 
Voorhoofd 2   
 
Opvallend is dat een belangrijk lichaamsdeel als het hoofd vrij onbelangrijk lijkt in het geheel, 
terwijl gezicht en gelaat heel prominent figureren. Dat zal te maken hebben met de expressiviteit van 
het gezicht, waarop allerlei emoties te lezen zijn door de stand van de mond, de positie van de 
wenkbrauwen en met name de ogen, die niet voor niets bovenaan prijken in Tabel 4. Harten die 
bonzen van opwinding zijn van buitenaf niet te zien, maar kunnen wel proprioceptisch worden 
waargenomen, of in een roman door een alwetende verteller worden beschreven. Indirect is het snelle 
kloppen te zien aan het rood worden van hals en gezicht. 
 
 
4.2 Dimensie 1: Evaluatie 
Emoties en gevoelens hebben meestal een positieve of een negatieve connotatie, net als veel andere 
zaken in het leven. We hebben hierboven al gezien dat sommige bijwoorden van graad gevoelig zijn 
voor dit aspect. We zullen nu zien dat dit ook opgaat voor enkele van de predicaten die met causatief 
van optreden. Het gaat dus om predicaten die ofwel van positieve ofwel van negatieve emoties de 
weerslag op persoon of lichaamsdelen verwoorden. 
 Uit Fontaine et al. (2007, fig. 1) destilleer ik de volgende ruwe indeling van emoties, waarbij 
ik kleine verschillen in de figuur genegeerd heb bij het indelen in groepen die van links naar rechts 
toenemen in positieve waardering. 
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Tabel 5: Evaluatieve rangschikking van emoties van negatief (links) naar positief (op basis van 
Fontaine et al. (2007)) 
Haat/afkeer Schaamte Medelijden Trots Liefde 
Irritatie Angst Interesse Tevredenheid Geluk 
Woede Vrees Verrassing  Vreugde 
Jaloezie Zenuwachtigheid   Plezier 
Stress/pijn     
Wanhoop     
Schuld     
 
Bij sommige emoties is de evaluatie niet helemaal eenduidig. Neem bijvoorbeeld de emotie trots. Is 
dat een positieve of een negatieve emotie? Ik denk dat hier twee perspectieven mogelijk zijn: het 
perspectief van binnenuit en het perspectief van buitenaf. Het perspectief van binnenuit is dat van de 
ondervinder (experiencer) van de emotie en het perspectief van buitenaf is dat van de anderen. Zij 
ondervinden de emotie niet, maar beoordelen die slechts. Voor de ondervinder is trots ongetwijfeld 
een positieve emotie. Wie zou niet liever trots zijn op zijn prestaties, zijn kinderen, zijn familie, zijn 
land etc. dan het tegendeel? Voor de buitenwacht is dit minder evident. Trots kan dan gezien worden 
als onterecht, of overdreven, of als hooghartigheid en arrogantie. Niet alle emoties hebben dit 
janusachtige karakter. Woede en haat zijn altijd negatieve emoties, hoe gerechtvaardigd ook. 
 Bij het werkwoord stralen vinden we een groep emoties die gemeen hebben dat ze positief 
geëvalueerd kunnen worden: 
 
(8) a. De winnares huilt van verdriet, de verliezer straalt van geluk. 
 b. Wouter Bos straalt van vreugde over zijn nieuwe, sterk verjongde club. 
 c. De woorden deden het dikke mens stralen van genoegen. 
 d. Vooral Aalbers, een man die zeer veel waarde hecht aan reputaties, straalde van trots.  
 e. Henk straalt van genot.9 
 
Bij de 49 voorkomens van stralen in het corpus zijn de volgende emotiewoorden aangetroffen, in 
volgorde van frequentie: 
 
  

                                                             
9 Voorbeelden achtereenvolgens afkomstig van NRC 11-9-1995; Brabants Dagblad 23-9-2006; Willem Elsschot, Lijmen, 
in: Verzameld Werk, p. 342, Querido, Amsterdam, 1976 [1e druk 1924]; De Volkskrant, 1-12-1999; Utrechts Nieuwsblad 
14-2-2005. 
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Tabel 6: Stralen van … 
Geluk 14 
Trots 7 
Vreugde 5 
Genoegen 3 
Plezier 3 
Genot 2 
Blijdschap 2 
Geestdrift 2 
Vrolijkheid 2 
Arrogantie 1 
Pret 1 
Tevredenheid 1 
Triomf 1 
Vertrouwen 1 
Voldoening 1 
Welwillendheid 1 
Zelfgenoegzaamheid 1 
Zelfvoldoening 1 
 
 Van de woorden in Tabel 6 zijn alleen arrogantie, zelfgenoegzaamheid en wellicht ook 
zelfvoldoening negatief te noemen. Het valt echter op dat ze dichtbij trots liggen. Trots wordt 
zelfvoldoening wanneer het trots op het eigen presteren of de eigen eigenschappen is, wat al gauw 
arrogantie wordt in de ogen van de buitenwacht. Bij de lichamelijke expressie van emoties, zoals een 
stralend gezicht, is het perspectief van binnenuit het enige dat telt. Wat de buitenwacht ziet als 
arrogantie, is trots en zelfvoldoening voor de ondervinder zelf. Zo beschouwd mogen we stralen zien 
als nauw verbonden met positieve emoties. Vergelijkbare resultaten geeft het Corpus of 
Contemporary American English10 voor de vergelijkbare combinatie beaming with: in aflopende 
volgorde van frequentie levert dit de volgende emotietermen op: pride, joy, pleasure, excitement, 
delight, love, satisfaction, admiration. 
 Ook enkele bevindingen uit de literatuur over metaforen zijn van toepassing op ons materiaal. 
Lakoff & Johnson (1980) hebben gewezen op het belang van schematische patronen bij 
oriëntatiemetaforen zoals Happy is Up – Sad is Down. Meer algemeen kunnen we stellen: Up is 
positief, Down is negatief. Winnaars hebben de overhand, verliezers delven het onderspit. Doe je het 
goed, dan presteer je boven verwachting, doe je het slecht dan blijf je onder de maat. Telkens zijn 
spatiële noties als ‘omhoog’ en ‘boven’ geassocieerd met positieve evaluaties en ‘neerwaarts’ en 
‘beneden’ met negatieve evaluaties. Uitdrukkingen met causatief van vormen hierop geen 
uitzondering: een gat in de lucht springen doe je van blijdschap, niet van schaamte of angst. Andere 
vormen van springen, niet verticaal omhoog, zijn daarentegen verbonden met andere emoties, zoals 
in uit zijn vel springen van woede of ongeduld. Ineenkrimpen is een beweging die duidelijk 
neerwaarts gericht is, en gekoppeld aan negatieve emoties: angst, pijn, schrik, schaamte en 
schuldgevoel. 
  
  

                                                             
10 https://www.english-corpora.org/coca/  
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4.3 Dimensie 2: Potency 
Bij het werkwoord blaken zien we een eveneens positief gewaardeerde reeks van gevoelens en 
eigenschappen, maar toch een heel ander rijtje dan dat in Tabel 6. Kijk maar eens naar de tweede 
kolom van Tabel 7, en de bijbehorende termen in de eerste kolom. Dit rijtje zou zo uit een 
zelfhulpboekje over The power of positive thinking kunnen komen. Het verschil met stralen van zit 
hem vooral in de dimensie potency, die hier prominent aanwezig is. We zagen dat deze notie 
overeenkomt met kracht en controle. Heel vaak zijn de personages die van iets blaken sporters in 
blakende vorm, politici die blaken van het zelfvertrouwen en kinderen die blaken van gezondheid. 
Allemaal personen die tot veel in staat zijn. In het rijtje zitten ook enkele eigenschappen die geen 
emotie zijn, zoals gezondheid en vitaliteit. Voor emotiespecialisten zijn het misschien vreemde 
eenden in de bijt, maar ik denk dat het ook interessant is om te zien welke eigenschappen met 
dezelfde uitdrukking worden geassocieerd als strijdlust en optimisme. Ik denk dat een dimensie als 
potency, net als evaluatie, niet alleen betrekking heeft op emotietermen, maar ook daarbuiten nuttig 
kan zijn. Bij fonetisch onderzoek naar de vocale expressie van emoties blijken ook sommige cues 
sterk met potency verbonden (Goudbeek & Scherer 2010). 
 
Tabel 7: Blaken van… 
 na 1900 tot 1900 
Ambitie 4  
Strijdlust 4  
Vechtlust 4  
Levenslust 4  
Zelfvertrouwen 8  
Daadkracht 2  
Energie 2  
Gezondheid 3  
Vitaliteit 2  
Dansdrift 1  
IJver 1 5 
Ondernemingsgeest 1  
Vertrouwen 1  
Werklust 1  
Geluk 1  
Woede  3 
Nijd  1 
Verlangen  1 
Haat  1 
Vrijheidsmin  1 
Razernij  1 
Toorn  1 
Drift  1 
Spijt  1 
 
In oudere teksten, van voor 1900, duiken in combinatie met blaken van regelmatig ook negatieve 
emoties op. Dan wordt er geblaakt van woede, nijd en haat. Enkele voorbeelden:  
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(9) a. Heur gloeiende oogen blaken van woede. 
 b. de meeste nobiles blaakten van nijd 
 c. Kolokotroni was er ook met zijne partijgangers, blakend van haat tegen de oude 

verdrukkers11 
 
Het werkwoord blaken heeft als oorspronkelijke betekenis branden, gloeien. Naarmate die betekenis 
in het algemene taalgebruik meer en meer op de achtergrond is geraakt heeft blaken van de 
mogelijkheid gekregen om een zuiver intensiverend gebruik te ontwikkelen. Het gaat daarbij om 
emoties en eigenschappen die geassocieerd worden met kracht. Negatieve emoties met een lage 
potency-score, zoals angst, afkeer, of schaamte zijn niet aangetroffen. Vervolgens heeft blaken van 
zich gespecialiseerd op de positieve emoties.  
 Het werkwoord branden heeft nu vooral betrekking op de nauwverwante emoties verlangen 
en nieuwsgierigheid, terwijl gloeien tegenwoordig vooral gebruikt wordt bij trots. Dat laat ook zien 
dat de relatie tussen de werkwoorden en de bijbehorende emoties tot op zekere hoogte arbitrair is.  
 Bij blaken van is dus sprake van emoties met hoge potency en positieve evaluatie. Er zijn ook 
predicaten die lage potency paren aan negatieve evaluatie, zoals de groep uitdrukkingen stijf, stijf 
staan, verstijven en verlammen, verlamd zijn. Tabel 8 geeft een overzicht van de emoties en 
gevoelens die gekoppeld zijn aan deze predicaten: 
 
Tabel 8: stijf (staan), verlamd zijn, verstijven, verstarren van 
schrik 33 
angst 7 
zenuwen 6 
stress 4 
ontzetting 5 
kou(de) 3 
afschuw 1 
frustraties 1 
haat 1 
koude 1 
spanning 1 
nervositeit 1 
schaamte en ongemak 1 
schrik en angst 1 
shock 1 
vrees 1 
paniek 1 
 
De emoties en eigenschappen die we hier aantreffen zijn negatief op de potency-as en de evaluatie-
as. Dit kunnen we koppelen aan het feit dat verstijfd zijn een verminderde gereedheid tot actie met 
zich meebrengt. Dat betekent, met andere woorden, verminderde potency. 

                                                             
11 Voorbeelden achtereenvolgens uit: Johan Macquet, De liefde van Psiche en Kupido, Leiden, 1765; toelichting van J. 
Koenders bij Sallustius’ Bellum Catilinarium (1828); N.G. van Kampen, Geschiedenis van Griekenland, 7de dl., 
Amsterdam, 1834. 
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 Tot de uitdrukkingen van lage potency moet ook een groep uitdrukkingen worden gerekend 
die een vorm van negatie vereisen. Het gaat dus om negatief-polaire uitdrukkingen. Ze duiden 
immobiliteit, insomnia en dysartrie als gevolg van emoties aan. Voorbeelden worden gegeven in 
(10): 
 
(10) a. Ik heb haast niet kunnen slapen van de zenuwen. 
 b. Ze kunnen niet spreken van ontroering. 
 c. Hij wilde nog meer zeggen maar kon van emotie geen woord uitbrengen. 

 d. Het kereltje wist zich geen raad van plezier bij de gedachte welk geluk hem te 
wachten stond. 

 e. En toen 's middags haar man en de dokter verschenen, en zij van het gebeurde zoo'n 
grappige lezing gaf, dat de heeren niet tot bedaren konden komen van het lachen, - ja, 
toen trok ook tante Ans heelemaal bij. 

 f. Ik kan van de schrik haast niet op mijn benen staan.12 
 
Merk op dat de negatie klein bereik heeft ten opzichte van de van-bepaling. De zin (10f) lezen we 
als: schrik veroorzaakt dat ik haast niet op mijn benen kan staan. Er is dus sprake van schrik. De 
andere lezing, met wijd bereik voor negatie, is niet voorhanden. Volgens deze hypothetische lezing is 
het niet zo, dat schrik veroorzaakt dat ik op mijn benen kan staan. In dat geval hoeft er dus geen 
sprake te zijn van schrik.  
 
4.4 Dimensie 3: Activatie/arousal 
Bij de dimensie activatie (in de Engelse literatuur ook wel aangeduid met arousal) gaat het om de 
intensiteit van emoties. Die intensiteit valt onder andere te illustreren aan de hand van een groepje 
werkwoorden die luide vocalisaties aanduiden, en als eigenschap gemeen hebben dat ze allemaal de 
vorm het uit-V-en hebben: 
 
(11) het uitbrullen, uitbulderen, uitgieren, uitgillen, uitjammeren, uitjubelen, uitkraaien, uitkreunen, 

uitkrijsen, uitproesten, uitschateren, uitschreeuwen van pijn, woede, van het lachen, van de pret 
 
Enkele voorbeelden uit het corpus: 
 
(12) a. Ze schreeuwde het uit van angst en pijn. 
 b. Bijna had hij het als een kind uitgeschreeuwd van schrik. 
 c. Hij gilde het uit van woede. 
 d. Van verrukking giert zij 't uit13 
 

                                                             
12 Voorbeelden achtereenvolgens uit: Isaac Faro, Damesverhalen, Querido, Amsterdam, 1966, p. 205; Nelleke 
Noordervliet, Het oog van de engel, Meulenhoff, Amsterdam, 1991, p. 168; Rudy Kousbroek, Vincent en het geheim van 
zijn vaders lichaam, 2e herz. dr, De Bezige Bij, Amsterdam, 1980, p. 241; Choderlos de Laclos, Gevaarlijk spel met de 
liefde, vert. A. Morriën, 4e dr., De Arbeiderspers, Amsterdam, 1989 [1e dr 1954], p. 100;  C.J. Kieviet, Pim en Kim. 
Valkhoff & Co., Amersfoort 1927, p. 88; Karl May, Aan de Rio de la Plata, Het Spectrum, Utrecht, 1962, p. 33. Op het 
negatief-polaire karakter van kunnen slapen van is al gewezen door Hoppenbrouwers (1983). De voorbeelden in (10) 
bevatten voorkomens van niet of geen, maar ook andere negatieve operatoren zijn mogelijk, zoals amper of nauwelijks.  
13 Voorbeelden afkomstig van achtereenvolgens Stephen King, It, Amsterdam 1986, p 915; Nagieb Mahfoez, Tussen 
twee paleizen, De Geus, Breda, 1997 [1e dr. 1990], p. 551; Ilja Gort, Chateau fatale, Lebowski, Amsterdam, 2015, p 270; 
J.J.A. Goeverneur, Reizen en avonturen van mijnheer Prikkebeen, Groningen 1858, p 63. 
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De werkwoorden die de kern uitmaken van deze combinaties hebben ook zonder het uit- eenzelfde 
functie: brullen van pijn, gieren van het lachen, schreeuwen van woede. Het uitschreeuwen van 
argwaan, het uitgillen van jaloezie of het uitbrullen van tevredenheid ben ik niet tegengekomen. 
Deze laatste groep van emoties staat dan ook laag op de arousal-schaal van Fontaine et al. (2007). 
Evaluatie en potency lijken voor deze groep van werkwoordelijke uitdrukkingen niet veel uit te 
maken, aangezien we zowel positieve als negatieve emoties aantreffen (bijvoorbeeld angst en 
vreugde), en zowel krachtige emoties (woede) als machteloze emoties (angst en schrik). Tabel 9 
geeft een overzicht van de emoties en gevoelens die werden aangetroffen bij het uitschreeuwen en 
vergelijkbare uitdrukkingen: 
 
Tabel 9: het uit-V-en van 
pijn 33 
lachen 10 
pret 8 
schrik 8 
verrukking 7 
angst 6 
vreugde 5 
plezier 4 
woede 3 
genot 2 
vrees 2 
ellende 2 
angst en schrik 1 
blijdschap 1 
angst en pijn 1 
teleurstelling 1 
vrolijkheid 1 
spijt, woede en 
smart 

1 

verrukking en angst 1 
 
 
4.5 Dimensie 4: Voorspelbaarheid 
We zagen hierboven al dat er een onderscheid in voorspelbaarheid bestaat tussen angst en vrees 
enerzijds, en schrik anderzijds. Schrik is een reactie op een onverwachte gebeurtenis, angst kan ook 
betrekking hebben op gebeurtenissen die verwacht waren. Angst en vrees kunnen naast tijdelijke ook 
permanente eigenschappen zijn (bv. bindingsangst, angst voor spinnen, smetvrees), terwijl schrik 
altijd een kortstondige reactie van angst op een onverwacht gebeuren is. We kunnen dus een 
onderscheid maken op de dimensie van voorspelbaarheid (mirativiteit), maar daarnaast ook op het 
gebied van Aktionsart, in het bijzonder het onderscheid tussen de Vendlerklassen van state (toestand) 
en achievement (kort, puntachtig gebeuren) (Dowty 1979). 
 Uit de literatuur over mirativiteit blijkt dat er wel speciale constructies zijn die 
onvoorspelbaarheid als semantische component hebben, maar, voor zover bekend, geen die 
uitsluitend betrekking hebben op voorspelbare zaken. Zelfs een uitroep als Wat voorspelbaar! drukt 
verbazing uit, en wel over de mate van voorspelbaarheid. Ook in ons materiaal zijn uitdrukkingen te 
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vinden die horen bij onverwachte zaken. Een groep uitdrukkingen met als onderdeel achterover, 
zoals steil achteroverslaan, achterovervallen, achterovertuimelen en achterover donderen, lijken 
steevast betrekking te hebben op onverwachte gebeurtenissen. De bijbehorende emoties worden 
opgesomd in Tabel 10, op basis van 32 voorkomens in het materiaal: 
 
Tabel 10: achterover V-en van 
schrik 16 
verbazing 11 
verrassing 2 
ontsteltenis 1 
ontzetting 1 
schrik en ontsteltenis 1 
verbazing en vreugde 1 
 
 
5. Semantische compressie 
 
Is het beter om te schrijven dat iemand overleden is aan kanker, of aan de gevolgen van kanker? 
Steeds vaker wordt er voor de tweede optie gekozen, hoewel beide omschrijvingen acceptabel lijken 
te zijn. Bij causale verbanden is bijna altijd sprake van een reeks: A à B à C à D etc., waarbij het 
pijltje causatie weergeeft. Wordt de keten wat lang, dan spreken we van indirecte causatie, bijv. 
tussen A en D. D is dus een (indirect) gevolg van A. Overlijden aan kanker is altijd impliciet 
overlijden aan de gevolgen van kanker, via een reeks van tussenstadia, culminerend in hartstilstand. 
Vrij snel daarna (tenzij er reanimatie plaatsvindt) is de patiënt overleden. Schrijven we dat iemand 
overleden is aan kanker, dan blijven die tussenstadia impliciet, terwijl het alternatief het bestaan van 
tussenstadia door middel van “de gevolgen van” op een vage manier expliciet maakt. In 
krantenteksten uit Delpher is het aandeel voorkomens van de reeks overleden aan de gevolgen van 
binnen de voorkomens van overleden aan minder dan 10% voor de periode 1880-1930, tussen 10 en 
20% voor de periode 1930-1950, en daarna is het redelijk stabiel rond een kwart van de voorkomens. 
De korte uitdrukking kunnen we zien als een vorm van condensering of compressie (door 
tussenstappen onvermeld te laten) en de verschuiving richting meer lange vormen als een proces van 
decondensering, mogelijk in werking gezet door artsen die de langere vorm als preciezer zagen en 
vervolgens overgenomen door journalisten. 
 Ik zal de term semantische compressie nu gaan toepassen op een verschijnsel dat zich 
voordoet bij de causatieve van-constructie. Ter illustratie zal ik beginnen met een voorbeeld uit 
Delpher: 
 
(13) Ook bij de provincie sloeg men in eerste instantie steil achterover van de resultaten.14 
 
Hoewel resultaten geen emotie zijn en achteroverslaan ook niet een emotie aanduidt, interpreteren 
we de zin onmiddellijk als equivalent met: 
 
(14) Ook bij de provincie sloeg men in eerste instantie steil achterover van verbazing over de 
resultaten. 

                                                             
14 Nederlands Dagblad 14-8-1987.  



Pagina 18 van 23 
 

 
Er is hier sprake van een causale keten resultaten à verbazing à achteroverslaan. Omdat de 
uitdrukking steil achteroverslaan van altijd betrekking heeft op emoties die voortvloeien uit een 
onverwacht gebeuren, mag men aannemen dat de resultaten onverwacht waren. De tussenstap 
‘verbazing’ kan impliciet blijven, zoals in (13). Dat geldt voor meer werkwoordelijke weergaven van 
emoties: 
 
(15) a. Jan stampvoette. [lees: hij was boos of ongeduldig] 
 b. Jan rilde bij het zien van graaf Dracula. [angst] 
 c. Carla rilde toen ze naar buiten ging. [kou] 
 d. Carla gilde het uit. [heftige emotie: angst, uitzinnige blijdschap, etc.] 
 
Gevallen als die in (15), zonder van-PP, zijn vrij gangbaar. Gevallen als (13), met een van-PP die 
niet de emotie, maar de oorzaak van de emotie aanduidt, zijn minder gemakkelijk te vinden en vaak 
niet acceptabel. Wat te denken van zinnen als de volgende? 
 
(16) a. *Jan stampvoette van zijn ontslag. [lees: van woede over zijn ontslag]  
 b. *Piet rilde van vampiers. 
 c. *Carla gilde van de 3-0. 
 
In deze gevallen is het beter om te kiezen voor een constructie met een causatief hulpwerkwoord: 
 
(17) a. Zijn ontslag deed Jan stampvoeten. 
 b. Vampiers doen Piet rillen. 
 c. De 3-0 deed Carla gillen. 
 
Hoewel Verhagen (1994 en elders) doen karakteriseert als een hulpwerkwoord dat directe, niet 
indirecte, causatie aanduidt, moeten we hier toch echt een tussenstadium veronderstellen: een 
gemoedstoestand die oorzaak is van het stampvoeten, rillen of gillen. Als het ontslag Jan niet boos 
maakt, gaat hij niet stampvoeten, als Piet nooit bang is, zal hij niet rillen bij het zien van een vampier 
en als Carla niet om voetbal maalt, gaat ze bij de 3-0 niet gillen. 
 De status van zinnen als (13) zou nader onderzocht moeten worden. Wanneer zijn ze 
acceptabel en wanneer krijgen we prut als in (16a-c)?  
 Ten slotte wijs ik erop dat compressie ook een rol speelt in de historische ontwikkeling van 
emotiewoorden. Het woord woedend is het tegenwoordige deelwoord van woeden in de zin van 
tekeergaan, op een woeste, bandeloze manier. We spreken van woedende baren. Oorlogen, branden 
of een pandemie kunnen woeden. In ouder Nederlands zijn combinaties als de volgende niet vreemd: 
 
(18) a. ‘Wat!’ zoo riep hij woedend van toorn uit: ‘wilt gij mij dreigen, kerel?’15  
 b. De eigenaar van den molen en de smederij was woedend van boosheid over zulk een 

schelmstuk16 
 
Inmiddels wordt woedend zo sterk geassocieerd met de toornige stemming die het woeden kan 
veroorzaken, dat het zelf de betekenis ‘boos, kwaad, toornig’ heeft gekregen. Combinaties als 
                                                             
15 Voorbeeld afkomstig van DBNL, uit De Tijdspiegel. Jaargang 9. K. Fuhri, Den Haag 1852. 
16 Mr. C.J. van Heusden Jz., Merkwaardige lotgevallen van twee misdadigers, vader en zoon. Deel 1. Breda, 1824. 
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woedend van toorn of woedend van boosheid krijgen daardoor een pleonastisch karakter en worden 
niet meer gebruikt. Een vergelijkbaar lot heeft razend ondergaan. 
 
6. Definietheidsmarkering 
 
Bij de swarm-constructie kent het Nederlands tegenwoordig een merkwaardig verschijnsel dat zich 
niet voordoet in het Engels of Duits, en ook in vroegere stadia van het Nederlands niet voorkwam 
(Hoeksema 2009). Ik bedoel hier het gebruik van het bepaalde lidwoord terwijl de betekenis van de 
nominale groep onbepaald is. Neem bijv. de Engelse zin the sea was swarming with ships. In het 
Nederlands kun je dit vertalen met de zee krioelde van de schepen, en dat terwijl het om nieuwe 
informatie kan gaan, om schepen die niet eerder genoemd zijn, en niet uniek af te perken zijn (zoals 
bij: de zee krioelde van de schepen van de invasievloot). Het gebruik van vormelijk definiete maar 
semantisch indefiniete nominale groepen is in het Nederlands toegenomen van 0% in de periode voor 
1800, tot 90% nu (afhankelijk van de interne structuur van de groep: nevenschikkingen en nominale 
groepen met bepalingen hebben minder vaak een bepaald lidwoord dan eenvoudige meervouden.  
 De constructie met reactief van daarentegen heeft doorgaans geen bepaald lidwoord, en vaak 
is zo’n lidwoord zelfs ongrammaticaal: beven van (*de) schaamte, huilen van (*de) teleurstelling, 
glimmen van (*de) trots. Toch zijn er een aantal woorden die wel een ontwikkeling in de tijd laten 
zien in de richting van meer definiete markering: pijn, kou, schrik, pret, honger en dorst.17 Afgezien 
van schrik betreft het hier geen echte emotiewoorden, maar gevoelens. Bij deze woorden zien we in 
dezelfde periode als bij de swarm-constructie een ontwikkeling van voornamelijk kale nomina (het 
uitschreeuwen van pijn) naar definiete groepen (het uitschreeuwen van de pijn). Figuur 1 laat deze 
ontwikkeling zien, voor zover zichtbaar in mijn beperkte materiaal (431 voorkomens), in de vorm 
van een ruwweg S-vormige curve.  
 

 
Figuur 1: Percentage definiete groepen bij pijn, kou(de), schrik, pret, honger en dorst plus reactief 
van 
 

                                                             
17 Ook lachen kan hierbij toegevoegd worden. Maar lachen heeft steeds een bepaald lidwoord (bulderen, gieren, het 
uitproesten van het lachen), met slechts enkele zeer oude uitzonderingen: ick berst schier uyt men longe van lache 
(Constantijn Huygens, Trijntje Cornelis). Om die reden heb ik ze weggelaten uit Figuur 1. 
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We kunnen nu twee tegenstrijdige conclusies trekken: de swarm-constructie en een deel van de 
reactieve van-constructie laten een overeenkomstige ontwikkeling zien op het gebied van 
definietheidsmarkering; tegelijk zien we bij het merendeel van de reactieve van-constructie geen 
enkele ontwikkeling in dezelfde richting. De constructies moeten dus onderscheiden worden, en 
kunnen niet over één kam geschoren worden, maar laten tegelijkertijd wél een belangrijke 
overeenkomst zien. Waarom juist de woorden pijn, kou, schrik, honger en dorst zich anders gedragen 
dan de rest blijft vooralsnog een open vraag. 
 
7. Conclusies 
 
De indeling van emoties in 4 dimensies, voorgesteld in Fontaine et al. (2007), is gebaseerd op enkele 
decennia van psychologisch onderzoek, maar blijkt ook te gebruiken om groepen van uitdrukkingen 
met causatief van, die reacties op een emotie of gevoel uitdrukken, semantisch te karakteriseren.  

Op basis van een corpus van ongeveer 2000 voorkomens laat dit artikel zien hoe bepaalde 
werkwoorden zoals stralen of verstijven gebieden innemen in de gepostuleerde 4-dimensionele 
ruimte. Dit artikel beoogt niet een uitputtend onderzoek te zijn naar deze werkwoorden, maar stipt 
slechts enkele opvallende gevallen aan, met als voornaamste doel de taalkundige relevantie van de 
dimensies aan het licht te brengen. Daarnaast is een poging gedaan enkele van de dimensies op 
bijwoorden van graad toe te passen, om te laten zien dat hun inzetbaarheid breder is dan het 
analyseren van uitdrukkingen die expliciet emoties en hun gevolgen benoemen. Het is goed denkbaar 
dat we met de voorbeelden van dit artikel maar een tipje van de sluier hebben opgelicht.  

Er is gewezen op de mogelijkheid om emoties impliciet te laten door middel van semantische 
compressie: als een resultaat stelselmatig aan een emotie is gekoppeld, hoeft de emotie niet per se 
benoemd te worden maar volstaat het noemen van het resultaat (een mond die openvalt, een hand die 
trilt, een oog dat fonkelt, een lichaam dat verstart). Ik heb gesuggereerd dat literaire schrijvers een 
voorkeur lijken te hebben voor deze meer impliciete beschrijving van emoties dan schrijvers van 
populaire teksten of teksten voor kinderen. Wellicht is dit een onderwerp voor nadere studie, nu 
corpusonderzoek het mogelijk maakt om talige aspecten van literaire teksten te vergelijken met fictie 
die niet als literatuur met een hoofdletter L wordt aangemerkt (Koolen & van Cranenburgh 2018). 

Ten slotte is een diachrone ontwikkeling van toenemende definietheidsmarkering gesignaleerd 
en zijn paralellen en verschillen met de swarm-constructie besproken. Deze markering hoort tot de 
categorie van expletief (semantisch leeg) gebruik dat we ook vinden bij benaderingsuitdrukkingen 
(Corver & Zwarts 2006) zoals tegen de tachtig (Engels: about eighty), rond de twintig (about 
twenty), tussen de dertig en veertig (between thirty and forty) e.d. 

Het gebruik van een classificatie uit de psychologische hoek voor het analyseren van talige 
uitdrukkingen zou voor iemand als Wilhelm Wundt een vanzelfsprekendheid zijn geweest. Niet 
alleen was hij de vader van de Duitse experimentele psychologie, maar ook van de culturele 
psychologie. In Wundt (1900) legt hij in twee dikke delen verbanden tussen taal, psychologie en 
antropologie. De structuralisten, vooral in Amerika, moesten weinig hebben van psychologiserende 
taalkunde. De generatieve taalkunde staat ook grotendeels op het standpunt dat taal het best als een 
grotendeels zelfstandige module van het brein kan worden gezien. Iemand als Chomsky bijvoorbeeld 
moest weinig hebben van psychologie. Hier is een citaat uit een oud interview met hem (Cohen 
1977): 

“So, in this respect, I would think that any approach to psychology ought to follow 
the model of linguistics or, I hasten to say, it’s not the model of linguistics but the 
model of any rational endeavor. And the fact that psychologists regard that as 
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strange and curious is just a comment on how remote that kind of psychology is 
from rational endeavor and from the sciences in particular.” 

 
Dit artikel is impliciet een pleidooi tegen dergelijke ‘splendid isolation’ en voor meer 
interdisciplinariteit bij de studie van taal.  
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