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Onderzoeksobject en onderzoeksvraag 

 

Deze scriptie beweegt zich op het gebied van de contrastieve syntaxis. Het object 

betreft de de PP’s van tijd en plaats in het Nederlands en het Frans. De onderzoeksvraag 

luidt: welke posities in de zin kunnen deze PP’s innemen en welke syntactische, 

semantische en pragmatische factoren spelen daarbij een rol? Voor het Nederlands 

worden de twee zinsperifere zones, de zogenaamde aan- en uitloop buiten beschouwing 

gelaten, omdat de elementen die deze zones kunnen bezetten volgens Bastin geen 

verbinding onderhouden met het werkwoordelijk gezegde. De vraag rijst bijgevolg 

waar ze dan wel een verbinding mee onderhouden, of gaat hij ervan uit dat er sowieso 

geen sprake is van een syntactische verbinding? Wat het Frans betreft, wordt alleen de 

uitloop buiten beschouwing gelaten, omdat de Franse aanloop volgens Bastin de plaats 

bij uitstek is voor de plaatsing van PP’s van tijd en plaats. 

 

 

Structuur 

 

De scriptie telt 140 pagina’s, is goed gestructureerd en geeft blijk van een rigoureuze 

vormgeving. De taal is lang niet altijd perfect, ontsiert bepaalde passages, maar het 

moet gezegd worden dat het de informatieoverdracht niet hindert. Na een korte 

inleiding (hoofdstuk 1) waar met name de theoretische inkadering binnen het 

functionalistische model van Martinet (1985) wordt gerechtvaardigd, volgen de 

beschrijving van de stand van het onderzoek voor het Nederlands (hoofdstuk 2), voor 

het Frans (hoofdstuk 3), de beschrijving van het corpus (hoofdstuk 4), de analyse van 

het Nederlandse subcorpus (hoofdstuk 5), de analyse van het Franse subcorpus 

(hoofdstuk 6) en ten slotte de conclusies (hoofdstuk 7). Het werkstuk wordt afgesloten 

met een bibliografie bestaande uit twee lijsten: secundaire bronnen en primaire 

internetbronnen. Het corpus is niet als appendix toegevoegd.  

 

 

Corpus 

 

Het corpus is op eclectische wijze samengesteld. Bastin combineert verschillende 

technieken. In de eerste plaats heeft hij Nederlandse data vergaard via een zoekmachine 

op internet. Vervolgens heeft hij deze data gemanipuleerd teneinde een aantal varianten 

te creëren. De gevonden data en de varianten heeft hij daarna in het Frans vertaald. Ten 

slotte heeft hij het totaal aan data voorgelegd aan Nederlandse en Franse 

moedertaalsprekers. Hier rijst een methodologische vraag. Was het niet beter geweest 



de Franse data op dezelfde manier te vergaren als de Nederlandse? Wat zouden de voor- 

en nadelen zijn van deze werkwijze en wat zijn de voor- en nadelen van de methode 

van Bastin? 

 

 

Resultaten 

 

De resultaten van het onderzoek zijn talrijk en vaak overtuigend. Er zijn 

begrijpelijkerwijze echter ook observaties die zeer aanvechtbaar zijn. Gezien de 

complexiteit van de onderneming is dit niet meer dan normaal. We noemen twee 

observaties, één voor het Nederlands en één voor het Frans. Het is niet juist te stellen 

dat de positie tussen de eerste pool en SUB (X3) uitgesloten is voor bijwoordelijke 

bepalingen van tijd en plaats (zie Pekelder 2010): gisteren belde om 15.00 uur de 

buurman ineens aan en gisteren liep midden in de stad de man die ik al jaren zoek. 

Met indefiniete subjecten zijn dit soort uitingen nog veel makkelijker te construeren. 

Hoe zou Bastin deze mogelijkheden eventueel inpassen in zijn betoog? Wat het Frans 

betreft, is het ons onduidelijk waarom Bastin stelt dat de Franse zin begint met het 

subject en dat alles wat ervoor staat in de aanloop staat. Dit betekent immers dat hij 

geen verschil maakt tussen hier je suis allé voir ma maman en hier, je suis allé voir ma 

maman. Misschien dat er geen verschil is. Aan de andere kant zou je ook kunnen stellen 

dat we hier een qua informationele geleding minimaal paar hebben dat fonologisch 

gemarkeerd wordt. 

 

 

Conclusie 

 

Afgezien van de taal, is dit een goed werkstuk. Mocht Bastin in de toekomst verder 

gaan in het onderzoek, dan is het absoluut noodzakelijk de taal nauwgezet te laten 

corrigeren en daaruit ook persoonlijke lessen te trekken. Het onderzoeksobject is 

complex, om maar te zwijgen van de contrastieve vraagstelling die ambitieus is op dit 

niveau. Alles afwegende komen we tot het cijfer 2.  
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