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Voorwoord
In 2016 komt er een einde aan Arie Verhagens hoogleraarschap Nederlandse Taalkunde, een leerstoel die hij sinds 1998
bekleedde. Arie kwam naar Leiden vanuit Utrecht, waar hij
vanaf 1991 universitair docent Tekstlinguïstiek was. Daarvoor
werkte hij als docent en onderzoeker aan de Vrije Universiteit
in Amsterdam, waar hij ook studeerde, en in 1986 cum laude
promoveerde op Linguistic theory and the function of word
order in Dutch.
Arie neemt nog geen definitief afscheid van de Universiteit
Leiden en al helemaal niet van het taalwetenschappelijk
onderzoek; vanaf de zomer van 2016 is hij Leids hoogleraar
‘Taal, cultuur en cognitie’. In die hoedanigheid zal hij zich
vooral inzetten voor het Humanities Lab, het Honours Collegeprogramma van de Faculteit der Geesteswetenschappen. Toch
vonden wij dit ‘afscheid’ een uitstekend moment om zijn
inspanningen voor bestuur, onderwijs en onderzoek op een
bijzondere manier te eren. Zo’n zeventig (oud-)collega’s,
studenten en promovendi hebben een column geschreven
over hun favoriete constructie. Onder hen bevinden zich ook
buitenlandse collega’s van Arie, die getuigen van zijn
belangrijke bijdrage aan de internationale cognitieve
linguïstiek – niet alleen door zijn publicaties, met als
hoogtepunt het programmatische
Constructions of
intersubjectivity uit 2005, maar ook door zijn verbondenheid
aan het tijdschrift Cognitive Linguistics, waarvan hij van 1998
tot 2004 editor in chief was.
Constructies – centraal in Aries werk – zijn geconventionaliseerde verbindingen van vorm en betekenis, die sterk
kunnen verschillen in hun mate van abstractie. Het hele
continuüm is in deze bundel vertegenwoordigd: van
versteende combinaties waarin alle elementen vastliggen (‘hoe
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je het ook wendt of keert’, ‘dat is echt een dingetje’, kweenie)
tot (bijna) volledig abstracte templaten, waaronder een paar
van Aries eigen favorieten, zoals de lijdende vorm en
complementatie. De meeste gevallen zitten er echter tussenin:
het zijn voor iedereen herkenbare patronen met een of meer
vaste vormelementen en een specifieke functie: ‘een schat van
een kind’ (‘een X van een Y’), ‘excentriek, op het decadente af’
(‘ADJ, op het ADJ-e af’), ‘Bruce gromt en grauwt zich een weg
door de tekst heen’ (nevengeschikte weg-constructie), ‘een van
de weinige mannen die niet de hele dag aan seks denkt’ (‘een
van de weinige X die’) en, in het Engels, ‘whether one likes it
or not’ (‘indifference adverbial X or Y’).
Veel van dergelijke constructies zijn noch in een
woordenboek, noch in een grammatica te vinden, maar wel in
het ‘constructicon’ dat wij Arie hierbij aanbieden. Zoals een
lexicon, kort gezegd, een verzameling woorden is, zo is een
constructicon een verzameling constructies, hier op
uiteenlopende wijzen – van functioneel-beschouwend tot
formeel-theoretisch – beschreven. Volgens de theorie van de
constructiegrammatica is de taal zelf een constructicon: geen
optelsom van lexicon en grammatica, maar één groot netwerk
van meer en minder abstracte constructies die op allerlei
manieren verbonden zijn. Wij hebben ons er niet aan gewaagd
om de constructies in deze bundel met elkaar te verbinden; ze
zijn alfabetisch geordend op naam van de auteur. Aangezien
Arie als geen ander in staat is om verbindingen te leggen, laten
we deze puzzel vol vertrouwen aan hem over.
Ronny Boogaart, Saskia Lensink en Alex Reuneker
Leiden, september 2016
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