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Abstract in het Nederlands 

Deze masterscriptie richt zich op de PP‟s van tijd en plaats en hun distributie in het 

Nederlands en in het Frans. Deze twee talen hebben een verschillende zinstructuur. Vandaar 

dat verondersteld werd dat de plaatsingsmogelijkheden van de PP‟s in beide talen verschilde. 

Het doel van deze scriptie was het om een contrastief onderzoek uit te voeren, de 

plaatsingsmogelijkheden van de PP‟s van tijd en plaats in beide talen te beschrijven en de 

twee talen te vergelijken. Het onderzoek werd uitgevoerd binnen de functionalistische theorie 

van André Martinet. In deze theorie wordt ervan uitgegaan dat taal communicatie is en dat 

men verschillende strategieën gebruikt om het communicatieve doel van de uiting op 

verschillende niveaus te kunnen interpreteren. Vervolgens moet er rekening met het feit 

gehouden worden, dat de volgorde in beide talen beïnvloed wordt door verschillende 

algemene principes, strategieën en de zinstructuur. Deze factoren maken van de volgorde en 

de plaatsing van elementen in de zin een complex systeem dat in elk uiting in acht genomen 

moet worden. Vandaar dat deze factoren in beide talen beschreven en daarna toegepast 

werden op concrete, praktische voorbeelden. 

Sleutelwoorden: bijwoordelijke bepaling, contrastiviteit, externe structuur, Frans, 

Nederlands, PP van tijd, PP van plaats, polenprincipe, syntaxis, voorzetselconstituent, 

woordvolgorde. 

Abstrakt v češtině 

Tato diplomová práce se zaměřuje na tzv. předložkové fráze mìsta a času a jejich pozici ve 

větě ve francouzštině a nizozemštině. Oba jazyky majì odlišnou větnou strukturu. Proto se 

předpokládá, že se v obou jazycìch bude lišit i pozice předložkových frázì. Cìlem této práce 

bylo provést v této oblasti kontrastivnì výzkum, popsat možnosti umìstěnì předložkových 

frázì mìsta a času v obou jazycìch a následně tyto pozice porovnat. Výzkum byl proveden v 

rámci funkčnì teorie Andrého Martineta. Tato teorie vycházì z toho, že cìlem jazyka je 

komunikace, a že člověk využìvá různých strategiì za cìlem interpretovat sdělenì na různých 

úrovnìch. Dále musì být brána v úvahu i skutečnost, že se slovosled řìdì různými 

všeobecnými principy. Právě struktura, strategie a všeobecné principy dělajì z uspořádánì 



 
 

prvků ve větě komplexnì systém, který musì být v každém sdělenì zohledněn. Na tomto 

základě bylo cìlem tyto faktory popsat a následně aplikovat na konkrétnìch přìkladech z 

praxe, které byly poté analyzovány. 

Klìčová slova: přìslovečné určenì, kontrastivita, externì struktura, francouzština, 

nizozemština, předložková fráze mìsta, předložková fráze času, „polenprincipe“ (tzv. pólový 

princip), syntax, slovosled. 

Abstract in English 

This thesis focuses on the spatial and temporal prepositional phrases (PP) and their 

positioning in French and Dutch. Both languages have different sentence structures, and it 

was therefore presumed that the positions of the PPs would vary in both languages. The 

purpose of this thesis was to do an analysis in this field, to describe the possible positions of 

spatial and temporal PPs and to compare them. The research was done within the functionalist 

theory of André Martinet. This theory is based on the fact that the main objective of language 

is communication and that people use various strategies to interpret messages on different 

levels. It also must be taken into account that various principles influence word order. 

Sentence structure, strategies and principles are factors that create a complex word order 

system must be considered when forming each sentence. On this basis, the purpose of this 

thesis is to describe these factors and demonstrate their usage through analysis of concrete, 

practical examples.  

Key words: adverbial, contrastivity, external structure, French, Dutch, spatial PP, temporal 

PP, pole principle, syntaxis, word order. 
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Hoofdstuk 1 

INLEIDING 

Tu vas à quelle heure au restaurant? Au restaurant, j‟y vais à sept heures. Je pensais 

que c‟est à six heures que tu y allais. A six heures, je vais chez le coiffeur. Tu 

donneras au restaurant ton cadeau à Marie? Non, je le lui donnerai quand on sera 

seuls, après le dîner. 

Hoe laat ga je naar het restaurant? Naar het restaurant, daar ga ik om zeven uur 

naartoe. Ik dacht dat je daar om zes uur naartoe ging. Om zes uur, ga ik naar de 

kapper. Geef je in het restaurant jouw cadeautje aan Marie? Nee, ik zal het haar 

geven als wij alleen zijn, na het dîner. 

1.1 Onderzoeksobject 

Een ontzettend moeilijk werk om een bevredigende verklaring voor zo‟n volgorde te vinden, 

niettemin is het voor een moedertaalspreker een automatische keus. We hebben het over de 

voorzetselconstituenten van tijd en plaats (hierna PP‟s van tijd en plaats), de bijwoordelijke 

bepalingen (hierna BWB) dus, en de plaatsing ervan in de zin. Als men naar de alledaagse 

conversaties luistert, merkt men meteen op dat de plaats van de BWB varieert. Soms bevindt 

zich de BWB aan het begin van de zin, een andere keer in het midden van de zin, soms op het 

eind van de zin. De vraag rijst waarom en onder welke omstandigheden deze plaatsing 

voorkomt.  

Het doel van deze masterscriptie is om een comparatieve studie tussen het Frans en het 

Nederlands op het gebied van de plaatsing van de BWB te presenteren en onze bijdrage op dit 

gebied te leveren. We gaan ervan uit dat de positie van een BWB niet alleen uitlegbaar is 

vanuit een grammaticaal gezichtspunt.
1
 Dit is ontoereikend. We gaan daarentegen akkoord 

met de veronderstelling van Magnus (2004) die verklaart dat de positie van de constituenten 

in de zin het resultaat is van de zeer ingewikkelde interactie tussen syntactische, semantische 

en pragmatische factoren (2004: 2). Ons doel is een verklaring te vinden voor de plaating van 

PP‟s van tijd en plaats in de zin. Ongetwijfeld speelt in de twee talen de structuur van de zin 

                                                           
1
 Daarmee bedoelen we dat in traditionele grammatica‟s alleen uitgelegd wordt waar de BWB geplaatst wordt, 

maar er wordt daar niet gezegd waarom. De manier waarop de plaatsing van BWB„s in de zin worden geplaatst, 

worden in de traditionele grammatica‟s te simplistisch uitgelegd. De zaak is heel ingewikkelder. Veel factoren 

treden op in de plaatsing van deze elementen. Daar gaat trouwens onze scriptie over. 



11 
 

een rol. De Nederlandse zin wordt rond twee polen opgebouwd, terwijl de Franse zin slechts 

rond één pool.
2
  

1.2 Vergelijkingsbasis 

Een comparatieve studie is onmogelijk zonder een theoretische inkadering. Een analyse 

uitgevoerd op basis van verschillende gezichtspunten zou geen plausibel resultaat opleveren 

en deze scriptie zou dus geen zin hebben. De theorie die ons het best toepasbaar lijkt voor 

onze scriptie is de theorie van de Franse functionalist André Martinet. De reden waarom we 

deze theorie kiezen, is dat ze ervan uitgaat dat de hoofdrol van de taal communicatie is. Met 

andere woorden, men maakt bepaalde keuzes om een communicatief doel te bereiken. 

Volgens Martinet is deze theorie overkoepelend maar sluit het de andere aspecten van de taal 

niet uit (1985: 10). In haar artikel over het functionalisme van André Martinet verklaart 

Feuillard dat deze overkoepelende (communicatieve) functie van de taal de aanwezigheid van 

andere functies veronderstelt. De taal benadrukt de interactie tussen de zender en de 

ontvanger (en niet alleen de rol van de zender). Vervolgens kent de taal prioriteit toe aan de 

betekenis (en niet aan de vorm). Ten slotte verklaart ze dat de taal geen star systeem, maar 

voortdurend in ontwikkeling is.
3
 (2001: 5-20). Feuillard voegt daar nog aan toe dat de 

overdracht van informatie alleen kan plaatsvinden als de zender een keuze maakt tussen 

distinctieve elementen. Deze keuze is verbonden met de communicatieve waarde (2001: 5-

20). Daarbij verklaart Feuillard dat elke taalkundige eenheid een keuze van oppositionele 

elementen veronderstelt. Daarom is deze eenheid relevant vanuit een communicatief 

gezichtspunt (2001: 5-20). Kort samengevat, we gaan ervan uit dat de zender aan de 

ontvanger een bepaalde hoeveelheid informatie wil overdragen en dat hij aan de hand van 

deze informatie een bepaald communicatief doel wil bereiken. Om dit doel te bereiken maakt 

hij een keus. Deze keuze maakt de zender binnen de woordenschat (de betekenis), de prosodie 

en de woordvolgorde (Pekelder 1998: 408). De ontvanger interpreteert de uiting op 

verschillende niveaus – het syntactische, het semantische en het pragmatische, en hij gebruikt 

daarvoor verschillende strategieën, bijvoorbeeld de volgorde, een gespecialiseerde 

                                                           
2
 Godin & Haeseryn (2000) stellen vast dat ook de Franse zin aan de hand van de twee polen gekenmerkt kan 

worden. 

 
3
 Voor het ontwikkelende karakter van de taal gebruikt Martinet de term „synchronie dynamique‟ en niet termen 

„synchronie‟ en „diachronie‟. 
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functiemarkeerder, de woordenschat, de context of de prosodie.
4
 Martinet (1985) zelf 

onderscheidt alleen drie strategieën. Ten eerste het woord zelf, dat wil zeggen de betekenis 

van het woord. Ten tweede de volgorde ofwel de positie van het element. Ten slotte de 

gespecialiseerde functiemarkeerder, dat zijn bijvoorbeeld de naamvallen bij flexionele talen, 

aan de hand waarvan men makkelijk kan bepalen wat het subject is en wat het object. De 

typische functiemarkeerders in het Nederlands en in het Frans zijn voorzetsels en 

onderschikkende conjuncties, die de relatie van afhankelijkheid aanduiden.
5
 Deze „procédés 

syntaxiques‟ van Martinet zullen we in de volgende paragrafen nader behandelen. 

1.3 De ‘procédés syntaxiques’ van Martinet 

We hebben het hierboven al vermeld, maar we zullen er hier voor de duidelijkheid  dieper op 

ingaan. De term „procédés syntaxiques‟ duidt de strategieën aan die men gebruikt om de 

uiting te interpreteren, respectievelijk om de relaties tussen elementen te markeren op het 

syntactische, semantische en informationele (pragmatische) niveau.  

1.3.1 De positionele strategie
6
 

Hoe interpreteert de ontvanger de uiting van de zender aan de hand van de positie? Ofwel hoe 

legt hij het verband op het syntactische niveau tussen elementen? In (1) zowel als in (2) 

herkent men de syntactische functies SUB-DOB aan de hand van de positie, omdat in het 

Nederlands in het middestuk het DOB het SUB in de regel niet kan voorafgaan.
7
 In het Frans 

mag in de regel op de eerste zinsplaats geen DOB komen.  

(1) […] omdat Maarten Piet ziet. 

                                                           
4
 Met „interpretatie‟ bedoelen we dat de ontvanger de relaties tussen elementen reconstrueert op het syntactische, 

semantische en pragmatische niveau, zie Pekelder (1998). 

 
5
 De drie strategieën om de relaties tussen elementen te markeren noemt Martinet „les procédés syntaxiques‟ 

(1985: 159-169) 

 
6
 We zullen de term ‚strategie„ gebruiken in plaats van ‚indice„ (aanwijzing) dat door Martinet (1985) wordt 

gebruikt.  

 
7
 Volgens Martinet (1980) worden de syntatische functies altijd in relatie met elkaar gedefinieerd. De functie 

SUB, bijvoorbeeld, fungeert niet autonoom maar in relatie met het GEZ. Als men de correcte terminologie wil 

gebruiken, zou men eerder „het subject van het gezegde‟ moeten zeggen. 
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(2) Martin voit Pierre. 

1.3.2 De lexicale strategie 

Hoe interpreteert men de relaties tussen de elementen van de zin op basis van de betekenis? 

De BWB‟s gisteren in (3) en hier in (4) betekenen volgens Martinet (1985) niet alleen het 

tijdstip of de plaats, maar ze duiden de relatie met de rest van de zin aan (1985: 162). De 

handeling van de zin heeft zich gisteren afgespeeld. Met andere woorden, behalve de 

betekenis tonen gisteren en hier de syntactische relatie met de handeling die in de rest van de 

zin wordt vermeld. Kortom, deze elementen zijn kaderscheppend en deze functie ligt in het 

woord zelf, niet in de positie. 

(3)  Maarten heeft gisteren Piet gezien. 

(4)   Martin a vu Pierre hier. 

Een ander voorbeeld hoe men de semantische strategie kan gebruiken om het verband tussen 

elementen te leggen, zijn de adjectieven. In (5) heeft het adjectief mooi een bepaalde 

betekenis maar ten opzichte van de NP de huizen geeft hij een kwaliteit aan. Dat is tenminste 

de rol van een adjectief. Zin (5) kan niet aan de hand van de positionele strategie 

geïnterpreteerd worden. Men zou mooi eventueel in de postpositie kunnen plaatsen, maar de 

relatie tussen de huizen en mooi zal steeds vanuit de semantische strategie interpreteerbaar 

blijven, zie (6). 

(5) De mooie huizen 

(6) Die huizen, mooi maar duur, zijn niet voor mij. 

1.3.3 De functionele strategie  

De laatste strategie die door Martinet (1985) gepresenteerd wordt, is de zogenaamde 

„indicateur de fonction‟.
8
 De syntactische relaties tussen elementen kunnen volgens Martinet 

                                                           
8
 We zullen voor de term „indicateur de fonction‟ de afkorting GFM („gespecialiseerde functiemarkeerder‟) 

gebruiken. 
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aan de hand van een bepaald moneem gemarkeerd worden.
9
 Voorzetsels en conjuncties zijn 

voor niet-flectionele talen de typische GFM‟s. Voor flectionele talen, zoals het Tjsechisch of 

het Duits, zijn de naamvallen de typische GFM‟s.
10

 In (7) is de PP van mijn auto afhankelijk 

van de sleutel. In (8) toont de conjunctie omdat de afhankelijke relatie met de rompzin. De 

syntactische functie van voorzetsels en (onderschikkende) conjuncties is om de 

afhankelijkheid ten opzichte van een ander element te tonen.
11

 In het Tsjechisch is in (9a) 

zowel als in (9b) duidelijk wat het SUB en het DOB is. Dat kan aan de hand van de GFM „a‟ 

in Petra die de accusatieve vorm van Petr („Piet‟) markeert.  Dat wil zeggen dat in het 

Tsjechisch in zinnen zoals (9a) en (9b) positionele strategieën geen rol spelen, omdat men de 

syntactische relaties makkelijk kan reconstrueren, ook al bevinden de elementen zich op 

verschillende plaatsen. Van een semantische strategie kan in (9a) en in (9b) geen sprake zijn, 

omdat we er in overeenstemming met de Saussuriaanse traditie van uitgaan dat eigennamen 

geen betekenis hebben (De Saussure, 1985). 

(7)  Het is de sleutel van mijn auto. 

(8)  Hij is gelukkig, omdat hij voor zijn examens geslaagd is. 

(9a)  Jan vidì Petra. („Jan ziet Piet.’) 

(9b)  Petra vidì Jan. („Piet ziet Jan.‟) 

Wat Martinet presenteert, zijn alleen de drie strategieën die men gebruikt om de relaties op 

het syntactische niveau te reconstrueren. Er bestaan volgens ons meer procédés om de 

syntactische verbindingen te markeren, bijvoorbeeld de prosodie  en de context. Daarin gaan 

we niet dieper in, omdat het geen deel uitmaakt van de theorie van Martinet die alleen 

rekening houdt met de genoemde strategieën. Het beschrijven van andere strategieën zou vast 

interessant zijn, maar tegelijk afwijkend van onze onderzoeksobject. Dat neemt helemaal niet 

weg dat ook de prosodie en de context (de situatie) een rol zullen spelen in de uitleg van  de 

plaastingsmogelijkheden van PP‟s in de zin. Het toepassingsgebied van de positionele, 

lexicale en functionele strategie willen we daarentegen uitbreiden. Hierboven hebben we 

beschreven hoe de syntactische verbindingen tussen de elementen aan de hand van de drie 

                                                                                                       
 
9
 Martinet (1985) gebruikt de term moneem om de kleinste mogelijke betekenisdragende eenheid te markeren. 

Voor de traditionele grammatica‟s wordt dit begrip meer bekend als „morfeem‟. 

 
10

 Ook deze talen hebben conjuncties en voorzetsels die als GFM‟s fungeren. 

 
11

 Nevenschikkende voegwoorden hebben ook een syntactische functie, ook al deze verschillend is van die van 

de onderschikkende voegwoorden.  Met nevenschikkende voegwoorden wordt geen rekening gehouden. 
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strategieën worden geïnterpreteerd. We zullen verder beschrijven hoe deze strategieën op het 

semantische en het pragmatische niveau kunnen worden toegepast.
12

 

1.3.4 De positionele strategie voor de semantische interpretatie 

In 1.2.1. hebben we uitgelegd hoe men de positie gebruikt om de syntactische verbindingen 

tussen elementen te markeren. Nu zullen we proberen een uitleg te geven hoe men de positie 

gebruikt om de semantische relaties te markeren. Syntactisch gezien zijn (10a) en (10b) 

varianten van elkaar en de positie heeft geen invloed op de syntactische intrepretatie van de 

zin. Maar op het semantische niveau is er een duidelijk verschil. De betekenis in (10a) is 

absoluut en er wordt daarin alleen naar de eerste dagen van de week verwijzen, wellicht 

maandag of dinsdag, terwijl de betekenis in (10b) relatief is en men kan daarmee elke dag van 

de week bedoelen, niet per se maandag of dinsdag. 

(10a)  De mooie eerste dagen 

(10b)  De eerste mooie dagen 

1.3.5 De positionele strategie voor de pragmatische interpretatie 

De pragmatische interpretatie is nauw verbonden met het zogenaamde links-rechts-principe 

dat we in2.2.2. zullen behandelen. Daarom gaan we hier er niet dieper ingaan. 

1.3.6 De functionele strategie voor de semantische interpretatie 

Het nut van een GFM om de semantische relaties te interpreteren ziet men, als men de GFM 

door een andere GFM vervangd, zie (11a) en (11b). De GFM is in (11a) en (11b) 

vertegenwoordigd door de voorzetsels naar en in. Men ziet dat de twee zinnen een andere 

betekenis krijgen. We kunnen de conclusie trekken dat de GFM een invloed heeft op de 

semantische relaties van elementen in de zin. 

                                                           
12

 We zullen niet alle combinaties van strategieën en niveaus beschrijven. We zullen alleen aandacht besteden 

aan de relevante strategieën die we in de praktische analyse zullen gebruiken. 
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(11a) Ik wandel naar het park. 

(11b)  Ik wandel in het park. 

1.3.7 De lexicale strategie voor de semantische interpretatie 

Met lexicale strategie wordt bedoelt dat men aan de hand van de woordsoort zelf semantische 

relaties reconstrueert. In (11a) en (11b) ziet men dat de betekenis van de voorzetsels is om een 

omstandigheid aan te geven. In (11a) duidt het voorzetsel naar een richting, terwijl in (11b) 

een plaats wordt aangeduid aan de hand van het voorzetsel in. 

1.4 Onderzoeksmethode 

In het praktische deel zullen we een door ons samengestelde corpus presenteren. Dit bevat 

tien zinnen per taal, waaraan we varianten hebben toegevoegd. De zinnen uit het corpus 

hebben we aan vijf nederlandstalige en vijf franstalige informanten gepresenteerd om te zien 

welke zinnen acceptabel en niet-acceptabel zijn. Op deze basis zullen we de verschillende 

plaatsingsmogelijkheden van PP‟s van tijd en plaats in het Frans en in het Nederlands 

behandelen. (zie hoofdstuk 5 en hoofdstuk 6) 

1.5 Opzet 

Voor we het object zelf van deze mastercriptie onderzoeken, vinden we het geschikt om de 

structuur van dit werk te beschrijven. Na de algemene inleiding zullen we in hoofdstuk 2 de 

stand van het onderzoek in het Nederlands beschrijven. In hoofdstuk 2 presenteren we ons 

onderzoeksobject in het Nederlands, namelijk de plaatsingsmogelijkheden van PP‟s van tijd 

en plaats vanuit verschillende gezichtspunten, zoals die van de ANS (1997) die volgens ons 

de meest complexe grammatica is die tot nu toe verschenen is.
13

 De ANS is een eclectische 

grammatica die rekening houdt met verschillende taalkundige theorieën en is bovendien een 

op wetenschappelijk onderzoek gebaseerde grammatica en dus geschikt voor ons onderzoek. 

                                                           
13

 We hebben ook gebruik gemaakt van Hans Broekhuis (2013) die deel uitmaakt van de zevendelige uitgave 

Syntax of Dutch over de Nederlandse syntaxis. In vergelijking met de ANS richt zich de Syntax of Dutch alleen 

op één onderdeel van de grammatica – de zinsbouw. 
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Daarbij is de ANS vooral descriptief (en niet prescriptief). Al deze redenen maken deze 

grammatica geschikst om als basis van ons onderzoek te dienen. Natuurlijk wordt de zaak niet 

alleen aan de hand van één grammatica gepresenteerd. Integendeel, er worden verschillende 

aanpakken en gezichtspunten gepresenteerd.  

In hoofdstuk 3 presenteren we de stand van het onderzoek in het Frans. Dat doen we 

aan de hand van de grammatica‟s van Riegel et al. (2014) en Le Goffic (1993). Er valt op te 

merken dat de grammatica van Riegel et al. (2014) zich, in vergelijking met de grammatica 

van Le Goffic (1993), weinig met de plaatsingsmogelijkheden van de PP‟s in de zin 

bezighoudt. Aan de andere kant wordt daar veel op de opbouw van de PP‟s en de 

zinsstructuur gereflecteerd. Daarbij vindt men aan het eind van elk hoofdstuk 

wetenschappelijke bronnen. De complexiteit en het wetenschappelijke karakter beschouwen 

we als relevante criteria om deze grammatica in acht te nemen. Le Goffic (1993) besteedt veel 

aandacht aan de beschrijving van de zinstructuur, de opbouw van constituenten, de 

plaatsingsmogelijkheden van BWB‟s en PP‟s. Kortom, veel van waarmee Le Goffic (1993) 

zich in zijn grammatica bezighoudt komt met ons onderzoeksobject overeen. Dat maakt dat 

Le Goffic een onmisbaar deel van onze scriptie zal gaan uitmaken. De grammatica‟s van 

Riegel et al. (2014) en Le Goffic (1993) zullen ondersteund worden door andere theoretische 

en wetenschappelijke aanpakken.  

Vervolgens zullen we in hoofdstuk 4 het corpus beschrijven. Daarna zullen we in 

hoofdstuk 5 naar de analyse van het Nederlandse corpus overgaan. Daarop zal in hoofdstuk 6 

de analyse  van het Franse corpus volgen.  Binnen de analyse van het Nederlands en van het 

Frans zullen we het verband leggen tussen de empirische waarnemingen en de theoretische 

kenmerken die we in het theoretische deel hebben behandeld.  

In het laatste stuk, het hoofdstuk 7, zullen we onze conclusies presenteren. 
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Hoofdstuk 2 

STAND VAN HET ONDERZOEK IN HET NEDERLANDS 

2.1. Voorzetselconstituent 

Als een constituent uit een kern en een aanvulling bestaat, bestaat een voorzetselconstituent 

uit een voorzetsel als kern met daarbij een complement.
14

 Er zijn echter gevallen waarin het 

voorzetsel, bijvoorbeeld buiten of binnen, zonder een aanvulling optreedt. Dan wordt zo‟n 

element als een voorzetselbijwoord beschouwd. We gaan dus vervolgens uit van de eerste 

vaststelling – een voorzetselconstituent bestaat uit twee delen, namelijk een voorzetsel als 

kern en een andere constituent als aanvulling van deze kern. 

De kern staat doorgaans vóór de aanvulling, zie (1). Dit neemt niet weg dat de kern 

ook na de aanvulling kan staan, vooral als de voorzetselconstituent een BWB van richting 

aanduidt, zie (2).
15

 Vervolgens kan de kern zelf optreden als een voor-achterzetsel, dat wil 

zeggen dat het eerste deel vooraan en het tweede deel achteraan komt te staan, zie (3). Ten 

slotte kan naast de kern en zijn aanvulling in een voorzetselconstituent nog een toevoeging 

voor- of achteraan opkomen, zie (4).  

(1)  In de kamer 

(2)  Hij reed de garage uit. 

(3)  Ik reed achter de auto‟s aan. 

(4)  Vlak achter het huis 

In het kader van deze scriptie laten we het achterzetsel weg en we zullen ons alleen met 

simpele voorzetselconstituenten ofwel „prepositional phrases‟ (hierna PP‟s) van tijd en plaats 

bezighouden. Evenmin besteden we aandacht aan voorzetseluitdrukkingen en combinaties 

bestaande uit twee voorzetsels die de kern vormen. 

Constituenten die de rol van aanvulling kunnen vervullen, zijn van een andere aard. 

Vaak wordt deze functie vervuld door een NP (5), een ProP (6), een AdvP (7), een AP (8), en 

ten slotte een bijzin (9). 

                                                           
14

 We gaan niet in op theoretische implicaties van deze aanname. 
15

 We gaan er dus vanuit, dat het achterzetsel geen onderdeel van het werkwoord is. 
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(5) In het huis 

(6)  Vóór hem 

(7)  Tot straks 

(8)  In vaal groen 

(9)  Ik moet ontbijten voor ik naar de school ga. 

2.2. Woordvolgorde in de zin: algemene principes 

2.2.1. Het polenprincipe 

Voor de volgorde van zinsdelen binnen een Nederlandse zin zijn meerdere principes van 

toepassing. Op de eerste plaats komt het zogenaamde polenprincipe. Zinsdelen worden rond 

twee vaste punten georganiseerd – de polen. De rol van de eerste pool, die vooraan in de zin 

gesitueerd is, wordt in de hoofdzin door de persoonsvorm vervuld (hierna PV), de plaats van 

de tweede pool, die achteraan in de zin staat, wordt door de verbale rest ingenomen. Met de 

verbale rest wordt het deelwoord bedoeld, een infinitief of een combinatie van infinitieven. In 

een bijzin, daarentegen, wordt de positie van de eerste pool door de zogenaamde bindterm 

bepaald (we komen daar later op terug) en de tweede pool wordt dan gevormd door de 

persoonsvorm en zijn aanvulling, namelijk het deelwoord en infinitieven. Laten we dat aan de 

hand van enkele voorbeelden verduidelijken: 

(10)  Ik ben gisteren naar de bioscoop gegaan. 

(11)  Ik zal morgen naar de bioscoop gaan. 

(12)  Ik ben in de bioscoop. 

(13)  (Ik ben ervan overtuigd), dat hij gisteren naar de bioscoop is gegaan. 

In de hoofdzinnen (10) en (11) zijn ben en zal de eerste pool. Gewoonlijk is de eerste pool het 

eerste of het tweede zinsdeel, vandaar dat ze vóór-PV genoemd worden. In (12) blijft de 

tweede pool leeg, toch betekent dat niet, dat hij niet aanwezig is. In het kader van de syntaxis 

en de plaatsingsmogelijkheden in de zin, houdt men rekening met hem, ook als hij niet 

gerealiseerd wordt. In (13), dat een bijzin is, is dat de eerste pool en is gegaan vormt de 

tweede pool, ofwel de verbale groep of eindgroep, dat wil zeggen de PV met zijn aanvulling. 
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Wanneer de persoonsvorm achteraan staat, spreekt men over een achter-PV. Het 

onderschikkend voegwoord dat in het bovenstaande voorbeeld de bijzin heeft ingeleid, wordt 

met andere woorden „bindterm‟ genoemd en dat hoeft niet per se een onderschikkend 

voegwoord te zijn. De plaats van de bindterm kan ook ingenomen worden door een vragend 

woord (14) of een betrekkelijk voornaamwoord (15) en (16). 

(14)  Ik vraag me af, wie dat heeft gedaan. 

(15)  Dat is die jongen, die voetbal speelt 

(16)  Hier is de stad, waarnaar ik morgen vertrek 

Toch is het niet onze bedoeling de invullingsmogelijkheden te beschrijven, maar eerder om 

een syntactisch verschijnsel, dat bijzonder typisch voor het Nederlands is, te presenteren. 

Kortom, we gaan ervan uit dat de zin in het Nederlands uit twee polen bestaat die als vaste 

pijlers fungeren en waaromheen de overige zinsdelen worden georganiseerd. Door dit 

bipolaire karakter van de Nederlandse zin wordt in het Nederlands gewoonlijk de term 

'tangconstructie' gebruikt.  

Nu het bipolaire karakter van de Nederlandse zin is gepresenteerd, moeten we nog de 

overige zinsplaatsen karakteriseren. De plaats voor de vóór-PV kan worden bezet en wordt 

dan eerste zinsplaats genoemd, daarna het deel tussen beide polen, dat middenstuk wordt 

genoemd en ten slotte de plaats achter de achter-PV, die men de laatste zinsplaats noemt. In 

de terminologie van de ANS (1997) wordt zo‟n zin, dat wil zeggen de zinsstructuur eerste 

zinsplaats – eerste pool – middenstuk – tweede pool – laaste zinsplaats „eigenlijke zin‟ 

genoemd. Hieraan kunnen nog twee aparte plaatsen toegevoegd worden, namelijk de aanloop 

en de uitloop. Met deze opbouw gaat ook Magnus (2004) akkoord. Maar ze voegt nog een 

interessante opmerking toe, die niet in de ANS (1997) wordt vermeld. 

Volgens haar kan men het middenstuk in nog twee stukken verdelen. In het eerste deel 

van het middenstuk kunnen essentiële constituenten zowel als de BWB staan, terwijl in het 

tweede deel alleen inherente constituenten staan.
16

 Het schema dat Magnus (2004) 

presenteert, ziet er als volgt uit: 

                                                           
16

 Zie 2.2.3. Het inherentieprincipe 
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A # Z0 – P1 – A – B – C – D– P2 # U
17

 

Godin & Haeseryn (2000) baseren zich, net zoals de ANS (1997), op Nieuwborg (1968). Ze 

gaan ervan uit dat op het formele niveau de zin vanuit twee vaste polen beschreven kan 

worden. 

Voor ingewijden blijkt de zinstructuur van de Nederlandse zin duidelijk te zijn, maar 

de reden waarom we hier de structuur van de Nederlandse zin presenteren is dat we het 

handig en zelfs noodzakelijk vinden om het object van ons onderzoek, de PP‟s van tijd en 

plaats, binnen een bepaald kader te presenteren. 

2.2.2. Het links-rechts-principe 

De Nederlandse zin heeft een bipolaire structuur, daaraan wordt tegenwoordig niet meer 

getwijfeld. Het polenprincipe is qua zinsopbouw een opvallend kenmerk van de Nederlandse 

taal, maar dat betekent niet, dat er geen andere principes aan de rangschikking van elementen 

in de zin van toepassing zijn. De ANS (1997) vermeldt twee veronderstellingen. De eerste 

betreft de spreker die aan de hoorder een bepaalde hoeveelheid informatie wil zenden. 

Volgens de tweede veronderstelling wordt deze informatie in een bepaalde context of situatie 

vermeld. Deze twee veronderstellingen zijn volgens ons zeer belangrijk en zeker, als we ervan 

uitgaan dat taal allereerst dient als communicatiemiddel. Met andere woorden stellen we vast 

dat de dominante functie van taal communicatie is. Als we ons dus op dit principe baseren, 

blijkt het vanzelfsprekend dat dat gebeurt in een bepaalde context, tussen twee of meer 

deelnemers, en dat er een zekere kwantiteit aan informatie (hierna informatieve geleding) 

wordt doorgegeven. De zender structureert zijn uiting op een bepaalde manier en hij doet dat 

aan de hand van de informatieve geleding.  

De zender verdeelt de informatieve geleding in twee delen – wat hij als belangrijk 

beschouwt en ten tweede wat hij als minder belangrijk beschouwt. We beseffen dat zo‟n 

definitie vaag en ontoereikend is en daarom geven we een diepgravender verklaring. We 

nemen aan dat communicatie in een bepaalde situatie plaatsvindt en dat de deelnemers van de 

communicatieve situatie zich ervan bewust zijn, waar het in deze situatie over gaat. De 

informatie die al vermeld werd en waarop in de uiting wordt aangesloten, wordt als minder 

                                                           
17

 A = aanloop; Z0 = eerste zinsplaats; P1 = eerste pool; A, B, C = verbale argumenten in het middenstuk; D = 

inherente constituenten in het middenstuk; P2 = tweede pool; U = uitloop; # = scheiding van de rest van de zin. 
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belangrijk beschouwd. De informatie die in de uiting nieuw is, wordt als belangrijker en meer 

prominent beschouwd. Uitgaande van het feit dat de zender en de ontvanger zich in een 

bepaalde context of situatie uiten, stellen we vast dat de informatieve geleding niet alleen 

belangrijk is voor de zender om zijn uiting informatief te kunnen structureren, maar ook voor 

de ontvanger, die de uiting van de zender interpreteert. Om onze uitleg zichtbaarder te maken 

zullen we voor de minder belangrijke informatie de term „thema‟ gebruiken en voor gedeeltes 

die meer van belang zijn de term „rhema‟ of „informatieve kern‟. 

Waarom houden we ons bezig met het thema en het rhema en wat is het verband 

daarvan met het links-rechts-principe? In het Nederlands bestaat er een neiging om de 

gethematiseerde elementen vóór de gerhematiseerde elementen te plaatsen. Met andere 

woorden, in de uiting worden minder belangrijke (niet-nieuwe) elementen eerder geuit dan 

elementen die nieuwe informatie dragen. Daarom spreekt men over het links-rechts-principe. 

Dat geldt tenminste voor de geschreven taal. In de gesproken taal, daarentegen, blijkt de 

situatie wat compliceerder, omdat de spreker aan de hand van de prosodie toont wat voor hem 

belangrijk is en wat niet, en de (informatieve) ordening hoeft daarom niet per se van links 

naar rechts te gaan. Dat is bijvoorbeeld het geval in contrastieve zinnen. Om het kort samen te 

vatten wordt een uiting qua informatieve waarde gestructureerd en geïnterpreteerd aan de 

hand van de volgorde van informatie of door middel van de prosodie, dat wil zeggen 

zinsaccenten of contrastieve accenten, waardoor het links-rechts-principe verbroken kan 

worden. In Magnus (2004) wordt bijvoorbeeld verklaard dat de aanloop en de uitloop van 

nature thematische posities zijn. De eerste zinsplaats, het middenstuk en de laatste zinsplaats 

hebben volgens Magnus (2004) het vermogen om rhematisch te zijn. Dat wil zeggen ze 

kunnen rhematisch zijn, maar dat hoeft niet per se. Ze kunnen ook thematisch zijn. Wat 

Magnus beweert is volgens ons niet volledig juist. De plaats vlak voor de tweede pool is van 

nature rhematisch. Elk element dat daar komt zal dus rhematisch zijn ongeacht of het bepaald 

of onbepaald is. Een bepaalde constituent die aanvankelijk thematisch is en dus eerder naar 

links zou moeten worden geplaatst kan het zogenaamde 'rhematiseringsproces' ondergaan en 

als prominenter gepresenteerd worden. Volgens ons zijn er dus twee plaatsen die altijd 

thematisch zijn, namelijk de aanloop en de uitloop. Daarna is er één plaats die altijd 

rhematisch is – dat is de plaats in het middenstuk vlak vóór de tweede pool. Ten slotte zijn de 

overige posities potentieel rhematisch of thematisch, namelijk de eerste zinsplaats, 
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verschillende posities in het middenstuk, behalve de positie vlak vóór de tweede pool en de 

laatste zinsplaats.
18

 

2.2.3. Het inherentieprincipe 

Met inherentie bedoelt men het feit dat sommige constituenten preferentieel dichter bij de 

tweede pool worden geplaatst dan andere elementen omdat er inderdaad elementen zijn die op 

het semantische niveau een nauwe band onderhouden met het hoofdwerkwoord en andere 

elementen waarvan het verband met het hoofdwerkwoord zwakker is. Het naamwoordelijke 

deel van het gezegde en voorzetselvoorwerpen hebben een sterkere verbondenheid dan de 

BWB, zie (17a) en (18a). 

(17a) Mijn broer wil later minister-president worden. 

(17b) *Mijn broer wil minister-president later worden. 

(18a) Hij heeft heel lang over uw voorstel nagedacht. 

(18b) *Hij heeft over uw voorstel heel lang nagedacht. 

(19a) Ze heeft gisteren een nieuw boek gekocht. 

(19b) *Ze heeft een nieuw boek gisteren gekocht. 

In (19a) ziet men dat het DOB een nauwere band heeft met het WWhoofd dan de BWB van tijd, 

daarom staat het vlakbij de tweede pool. Deze bewering is verdedigbaar als we de zin 

bekijken vanuit het inherentieprincipe. Daarbij kan het ook vanuit het links-rechts-principe 

uitgelegd worden. De nieuwe informatie staat van links naar rechts. Zin (19b) is onmogelijk, 

omdat het onmogelijk is om de nieuwe informatie te thematiseren. Zin (19a) kan op nog een 

andere manier uitgelegd worden, maar we komen er straks op terug, omdat er nog een 

principe bestaat, dat in de ANS (1997) wordt gepresenteerd – het complexiteitsprincipe. 

                                                           
18

 Afgezien van de posities vlak vóór de tweede pool kunnen de overige plaatsen in het middenstuk zowel 

thematisch als rhematisch worden. De posities vindt men in 2.3. Schema 1. 
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2.2.4. Het complexiteitsprincipe 

Volgens dit principe worden complexere, dat wil zeggen langere constituenten dichter bij de 

tweede pool geplaatst dan kortere en eenvoudigere elementen. Zo staat bijvoorbeeld volgens 

de ANS (1997) een substantivische NP bij voorkeur meer naar achteren dan een ProP, dat 

dezelfde zinsdeelfunctie vervult. Ook als men naar (20) en (21) kijkt, ziet men dat dit principe 

van toepassing is: 

(20) Een leuk eenvoudig meisje. 

(21) Een eenvoudig leuk meisje. (niet uitgesloten, maar niet preferentieel.) 

In de ANS (1997) wordt concreet vastgesteld dat er een neiging bestaat om complexe 

elementen of naar achteren of na de werkwoordelijke eindgroep te plaatsen. Maar dat is 

volgens Godin & Haeseryn (2000) niet noodzakelijk. De neiging die in het Nederlands 

bestaat, is dat complexe elementen buiten de tang komen (!), en dat hoeft niet per se naar 

achteren, maar rekening houdend met de informatieve geleding  , kan dat ook vóór de eerste 

pool, een voorbeeld par excellence is de bijzin in (22).
 19

 

(22) Omdat hij veel tijd aan de voorbereiding voor het Nationale Kampioenschap 

van het wielrennen heeft besteed, won hij de beker. 

Hierboven hebben we de vier algemene principes uitgelegd, die in de ANS (1997) 

gepresenteerd zijn. De problematiek van principes blijft echter heel gevoelig en discutabel, 

omdat behalve het polenprincpe, dat een vaststaand en onbetwijfelbaar syntactisch principe is, 

de overige principes vaak tegenstrijdig met elkaar zijn en hun onderlinge relaties tot nu toe 

onduidelijk zijn. Laten we het volgende voorbeeld nemen, dat we al in 2.2.3. hebben gebruikt: 

(23a)  Ze heeft gisteren een nieuw boek gekocht. 

(23b) *Ze heeft een nieuw boek gisteren gekocht. 

We hebben vermeld dat de volgorde in (23a) voortvloeit uit het inherentieprincipe, dat wil 

zeggen dat het DOB aan het WWhoofd inherent is, dat het dichterbij de tweede pool staat en dat 

de tweede zin onmogelijk is. Maar de volgorde in (23a) en (23b) kan anders uitgelegd 

                                                           
19

 Met „informatieve geleding‟ beboelen we het links-rechts-principe, ofwel het functionele principe. 
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worden. De volgorde in (23a) kan gerechtvaardigd worden door middel van het 

inherentieprincipe, maar wat nog opvallender is, is het links-rechts-principe, omdat de 

nieuwe, onbekende informatie van nature rhematisch is en naar links moet. De rhematiserende 

informatie kan niet als bekend, oud en dus thematiserend gepresenteerd worden. Dat betekent 

dat de volgorde in (23a) uitlegbaar is op basis van het dominerende links-rechts-principe en 

niet op basis van inherentie. Laten we een ander voorbeeld geven om aan te tonen hoe de 

botsing van principes (inherentie, links-rechts, complexiteit) kan voorkomen. Als we in (24a) 

het onbepaald lidwoord door een bepaald lidwoord vervangen, krijgen we: 

(24a) Ze heeft gisteren het nieuwe boek gekocht. 

(24b) Ze heeft het nieuwe boek gisteren gekocht. 

Beide voorbeelden zijn mogelijk, maar het verschil zit in de situatie waarop de zinnen 

betrekking hebben. Als we van het inherentieprincipe uitgaan, dan is het eerste voorbeeld 

correct en het tweede voorbeeld uitgesloten. Maar deze zinnen vanuit het inherentieprincipe 

bekijken zou onverstandig zijn, omdat beide mogelijk zijn als men het links-rechts-principe 

toepast. In een ongemarkeerde zin wordt (24b) preferentieel, omdat we de al bekende, oude 

informatie naar links plaatsen. De eerste zin is acceptabel, als we het nieuwe boek 

rhematiseren, dat wil zeggen, als we dat als informatief prominenter presenteren. In dit geval 

moet het accent op het nieuwe boek gelegd worden. 

In de ANS (1997) wordt er wel gereflecteerd op de botsing en de onderlinge 

verhouding van de principes. Maar de ontoereikendheid van de ANS op dit gebied uit zich 

door het feit dat er „ideale‟ voorbeelden worden gepresenteerd. Dit valt goed te zien in (25)-

(28). 

(25) Ik heb hem gisteren op het station gezien. 

(26) Ik heb hem gisteren overal gezien. 

(27) Ik heb hem op het station om drie uur gezien. 

(28)  Ik heb hem overal gisteren gezien. 

In elke zin hebben we een BWBtijd en een BWBplaats. Hieruit blijkt dat er een neiging is om de 

BWBtijd vóór de BWBplaats te zetten (ANS 1997: 1337).
20

 Nu rijst de vraag waarom, en 
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 Het is van het hoogste belang om een verschil te maken tussen een neiging en een regel. Een neiging is niet 

absoluut en kan onder bepaalde omstandigheden veranderd worden. Dat kan een regel niet. De tijdsbepaling die 
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daarover is in de ANS (1997) in het kader van de principes geen opmerking te vinden. Zin 

(25) en (26) zijn voor een native speaker preferentieel. Er kan geen sprake zijn van het 

inherentieprincipe omdat gisteren, op het station, overal en om drie uur BWB‟s zijn en men 

kan niet zeggen dat een BWBplaats inherenter is dan een BWBtijd. Het complexiteitsprincipe 

kan niet van toepassing zijn, omdat van (26) niet gezegd kan worden dat overal complexer is 

dan gisteren. In een niet-gemarkeerde zin is de positie vlak voor de tweede pool rhematisch, 

onafhankelijk van de constituent waarmee de plaats wordt bezet. Dat betekent dat het links-

rechts-principe geen rol speelt in de ordening van de PP‟s van tijd en plaats, tenzij de spreker 

wil aanduiden, wat voor hem prominenter is. De ANS vergeet een belangrijk algemeen 

principe te vermelden – het principe van de lexicale stratificatie (Pekelder 2002: 22).  

2.2.5. Het principe van de lexicale stratificatie 

Dit principe behoort tot de algemene kennis van de mens. Mensen hebben de neiging om 

concrete elementen dichterbij een nominale of verbale kern te plaatsen. Met andere woorden, 

hoe concreter een zeker element is, hoe dichter het bij de kern staat (Pekelder 2002: 22). De 

grens tussen abstract en concreet kan verwarrend zijn, maar we zullen proberen een verschil 

aan te brengen. Een concrete entiteit is percipieerbaar door onze zintuigen, ze kan aangeraakt 

en geroken worden. Men kan haar ook reproduceren en zelfs fotograferen of tekenen. Een 

abstracte entiteit is daarentegen niet waarneembaar door onze zintuigen en we kunnen haar 

niet aanraken, fotograferen, tekenen, enzovoorts. Wat ons in deze scriptie interesseert, zijn de 

PP‟s van tijd en plaats en hun onderlinge plaatsing in het Frans en Nederlands. We gaan ervan 

uit dat een PPplaats concreter is dan een PPtijd, precies omdat het station in het bovenstaande 

voorbeeld in vergelijking met drie uur percipieerbaar is door onze zintuigen. Volgens 

Pekelder is dit principe een „propriété cognitive de l‟humain qui réside dans la tendance à 

placer au centre de l‟intérêt le concret, plutôt que l‟abstrait.‟ (2002: 22) In navolging van 

Roose (1956) introduceert Pekelder (2002) de begrippen „propriété‟ (eigenschap) en „non-

propriété‟ (geen eigenschap). Eigenschappen zijn in principe merkbaar (Roose 1956) en 

concreter (Pekelder 2002). De typische elementen die tot de eigenschappen behoren zijn dus 

AP‟s. De „non-propriétés‟ zijn niet merkbaar (Roose 1956) en in principe abstracter (Pekelder 

                                                                                                       
de plaatsbepaling voorafgaat is volgens ons een neiging. Als regel wordt bijvoorbeeld beschouwd de volgorde 

SUB-DOB in het middenstuk. Het SUB staat altijd voor het DOB (afgezien van de zogenaamde 'psych-verbs'). 

In het Frans, bijvoorbeeld, moet op de eerste zinsplaats het SUB komen, niet het DOB, wat wil zeggen dat ook in 

het Frans het SUB het DOB voorafgaat en dat is gewoon een regel die niet verbroken kan worden. 
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2000). Tot de „non-propriétés‟ behoren bijvoorbeeld telwoorden. De eigenschappen verdeelt 

men volgens de mate van „eigenschappelijkheid‟. Ten eerste komen de subjectieve elementen, 

gevolgd door relatieve, objectieve en tenslotte materiele elementen (Pekelder 2000). Pekelder 

benadrukt dat de concrete elementen door de tweede pool aangetrokken worden, en de 

abstracte elementen door de eerste pool. 

Magnus (2004) presenteert een ander gezichtspunt voor. Volgens haar wordt de 

onderlinge volgorde van kaderscheppende BWB‟s beïnvloed door de specificiteit van de 

bepaling. Ze verklaart dat het algemene element aan het specifieke element voorafgaat. Deze 

mening is volgens ons relevant op voorwaarde dat beide elementen een semantisch verband 

hebben, wat bij tijds- en plaatsbepalingen wel het geval is. Het specifieke element zal dus een 

verduidelijking, een nadere bepaling bij het algemene element zijn. We zullen er later nog op 

terugkomen in het kader van de onderlinge plaatsing van tijds- en plaatsbepalingen. 

Broekhuis (2013) gaat met Magnus akkoord.Ook hij verklaart dat het algemenere element het 

specifiekere element voorafgaat. 

2.3. De positie van bijwoordelijke bepalingen 

 

Volgens Magnus (2004) kunnen BWB‟s op acht plaatsen optreden (2004: 108). In de aanloop, 

op de eerste zinsplaats, tussen de eerste pool en de verbale constituenten, tussen de eerste en 

de tweede verbale constituent, vóór de derde verbale constituent, tussen verbale constituenten 

en inherente constituenten, op de laatste zinsplaats en ten slotte in de uitloop. Het schema ziet 

er als volgt uit: 

Schema 1: Posities van BWB’s in de structuur van de Nederlandse zin 
21

 

X1 # X2  P1  X3 – A – X4 – B – X5 – C – X6 – D  P2  X7 # X8 

Aanloop 
1ste 

zinsplaats 

1ste 

pool 
middenstuk 

2de 

pool 

laatste 

zinsplaats 
uitloop 
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 Schema 1 is gebaseerd op het schema van Magnus (2004: 111). Het schema dat ze presenteert is als volgt: X1 

# X2 – P1 – X3 – A – X4 – B – X5 – C – X6 – Z2 – P2 – X7 - # X8. Om de zonen van de zin te markeren 

gebruikt Magnus (2004) de letter Z. Zo is de eerste zinsplaats Z0, het middenstuk Z1 en Z2 en de laatste zinsplaats 

Z3. Met Z2 markeert Magnus naar de inherente elementen die vlak voor de tweede pool worden geplaatst. Omdat 

we geen verdeling in zonen maken, zullen we gewoon de letter D om inherente elementen aan het werkwoord te 

markeren. 
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Het schema van Magnus toont het maximale aantal mogelijkheden van plaatsing van de 

BWB‟s en het aantal ervan kan verminderd worden. Dat hangt van meerdere factoren af. 

Bijvoorbeeld, als de eerste zinsplaats al bezet wordt door één van de verbale argumenten, is 

X2 onmogelijk.
22

 De positie van X3 is alleen mogelijk als het SUB na de eerste pool staat, de 

posities X4, X5 en X6 zijn volgens Magnus alleen mogelijk als er in het middenstuk 

essentiële complementen bij het werkwoord staan.
23

  

2.4. De eerste zinsplaats 

Op de eerste zinsplaats kunnen allerlei soorten zinsdelen komen. Maar er wordt in de ANS 

(1997) benadrukt dat op de eerste zinsplaats hoogstens één zinsdeel kan staan. Deze 

verklaring wordt ook door Magnus ondersteund (2004: 416). Er bestaan echter volgens de 

ANS (1997) uitzonderlijke gevallen die we straks zullen behandelen. Dat betekent dat er in 

een mededelende zin, waar de voor-PV op de tweede zinsplaats staat, niet alleen het SUB kan 

staan, maar ook het DOB, het IOB en de BWB, zie (29) en (30). 

(29)  Om drie uur is de trein uit Parijs aangekomen. 

(30)  Op het tafeltje ligt een brief van jouw broer. 

2.4.1. Meer zinsdelen op de eerste zinsplaats 

De ANS (1997) geeft aan dat de éénzinsdeelregel doorbroken kan worden. Een afwijking van 

deze 'regel' kan men zien als er op de eerste zinsplaats een deel van het werkwoordelijke 

gezegde staat in combinatie met een OB of een BWB, zie (31).  

(31) Uit het Gentse stadsbeeld verdwenen zijn toen een hele reeks oude gevels rond 

de Sint-Niklaaskerk.
24

 (ANS 1997: 1298) 
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 Met „verbale argumenten‟ bedoelen wij het subject en deonderwerpen. 

 
23

 We gaan niet verder in op de uitleg van mogelijke voorbeelden. De beschrijving van potentiële 

plaatsingsmogelijkheden van bijwoordelijke bepaling is voor ons doel genoeg. 

 
24

 Volgens informanten is (31) niet-acceptabel. 
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Vervolgens kan op de eerste zinsplaats een combinatie van het SUB met een BWB komen, zie 

(32). De volgende combinatie van zinsdelen die regelmatig op de eerste zinsplaats voorkomt 

is de combinatie van twee BWB‟s, zie (33). Ten slotte kan op de eerste zinsplaats een 

voegwoordelijke bijwoord staan gecombineerd met een ander zinsdeel. 

(32) Vaessens, in zijn Geschiedenis van de moderne Nederlandse literatuur, 

presenteert een revolutionaire aanpak. 

(33)  In Praag, rond drie uur in de morgen, heeft iemand de kroonjuwelen gestolen. 

(34)  Zijn vriendin daarentegen heeft haar huiswerk gedaan. 

In de ANS (1997) wordt nog een bijzonder geval van bezetting van de eerste zinsplaats 

gepresenteerd, namelijk een zinsdeel uit een voorwerpszin waar op de eerste zinsplaats de 

rompzin is geplaatst, zie (35a). Zin (35a) kan inderdaad in de normale volgorde geformuleerd 

worden zie (35b). 

(35a) In het park denk ik dat hij wandelt. 

 (35b) Ik denk dat hij in het park wandelt. 

2.5. Het middenstuk 

In het kader van het middenstuk presenteert de ANS (1997) de tendensen van de volgorde van 

zinsdelen op basis van de informatieve geleding. Afgezien van inherente elementen, wordt 

daarin gezegd dat het SUB en het OB met een kleine informatieve waarde direct op de eerste 

pool aansluiten, gevolgd door een BWB, tenzij het element inherent aan het WW is. Ten 

slotte komen het informatief prominente SUB en OB.
25

 Maar zo‟n verklaring zoals die in de 

ANS (1997) wordt gegeven is gevaarlijk, want tot hoever gaan deze tendensen? Als men naar 

schema 2 kijkt dat is gebaseerd op het schema van Magnus (2004: 111), ziet men dat de zaak 

heel ingewikkelder is en het spreken over een tendens dus niet geheel juist blijkt te zijn. 

Schema 2: Bijwoordelijke bepalingen in het middenstuk 

1
ste

 pool 
X3 – A – X4 – B – X5 – C – X6 – D  

2
de

 pool 
Het middenstuk 
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 We gaan niet dieper in op de constituenten die als SUB of OB fungeren. 
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Een BWB is van nature optioneel en hoeft dus niet aanwezig te zijn, dat is een feit dat door 

niemand betwijfeld kan worden. Een zin kan geconstrueerd worden zonder BWB‟s. Met 

andere woorden blijft de zin zonder een BWB grammaticaal. Wat wel verandert is de 

betekenis van de zin. Als ze toch aanwezig is, speelt ze doorgaans de rol van “spil” tussen 

bepaalde en onbepaalde constituenten, dat wil zeggen tussen informatief sterke en zwakke 

elementen. Behalve haar optionele karakter wordt een BWB gekenmerkt door een min of 

meer grote mate flexibiliteit en kan dus op verschillende plaatsen staan. De rol van spil moet 

men dus alleen als een tendens opvatten, niet als een regel. 

2.5.1. De spilplaats van bijwoordelijke bepalingen 

Als een BWB in het middenstuk optreedt, komen volgens de ANS (1997) een aantal situaties 

voor die verbonden zijn met de plaatsing.
26

 Ten eerste kan de BWB van plaats veranderen 

zonder invloed uit te oefenen op de informatieve geleding van de zin. Op voorwaarde dat men 

het zinsaccent op opendoen legt, ziet men dat, hoewel de plaats van de BWB verschillend is, 

de informatieve geleding hetzelfde blijft en de zinnen varianten van elkaar zijn. In (36) en 

(37) wordt de nadruk gelegd op de handeling, de tweede pool, en die wordt dus prominenter 

dan de overige constituenten. Of de BWBtijd het DOB voorafgaat of niet speelt hier nauwelijks 

of helemaal geen rol(1997: 1328). Maar als we het zinsaccent vóór de tweede pool plaatsen 

zoals in (38) en (39), moet er gelet worden op de informatieve geleding.
27

 

(36)  Kun je me de deur om drie uur opendoen? 

(37)  Kun je me om drie uur de deur opendoen? 

(38) Hij heeft die TV in het winkelcentrum gekocht. 

(39)  Hij heeft in het winkelcentrum een TV gekocht. 

Als men naar (38) kijkt, ziet men dat het DOB bepaald is en dus naar links wordt geplaatst. 

De PP in het winkelcentrum vormt de informatieve kern, dat wil zeggen dit is de nieuwe, tot 
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 Als de bijwoordelijke bepaling een bijzin is, wordt het soms verplicht buiten het middenstuk geplaatst: „Ik ben 

naar Parijs gegaan toen ik vijftien was.‟ 

 
27

 Zinnen (38) en (39) hebben een andere betekenis. Dat zijn verschillende zinnen door het bepaalde en het 

onbepaalde lidwoord. 
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nu toe onbekende en daardoor prominentere informatie. In (38) is het dus belangrijk waar die 

TV werd gekocht, niet wat dáár gekocht werd. In (39) ziet men dat de volgorde verandert 

maar ook het DOB dat nu onbepaald is. Hierdoor verandert ook de informatieve geleding. 

Hier wordt het DOB qua informatie prominenter en wat belangrijker is in (39) is dat „wat‟ 

daar gekocht werd meer dan „waar‟. In zo‟n ongemarkeerde zin als (39) waar het zinsaccent 

vlak voor de tweede pool ligt, moet TV een onbepaald lidwoord krijgen. Er wordt in de ANS 

(1997) toch terecht benadrukt, dat ook een bepaalde constituent rechts kan staan, maar in dit 

geval moet er een contrastief accent daarop worden gelegd.
28

 

(40) Ik wil dat boek tijdens mijn verblijf gaan lezen. 

(41) Ik wil tijdens mijn verblijf dat boek gaan lezen 

Ten tweede ziet men in (41) wat we „het rhematiseringsproces‟ zullen noemen. Dat betekent, 

dat de al bekende constituent dat boek (met een bepaalde determinator) toch als informatief 

prominenter wordt gepresenteerd. Tegelijk moet dat boek een contrastief accent krijgen. Met 

een contrastief accent wil de spreker aanduiden, dat hij een concreet, al bekend boek en niet 

een ander boek wil lezen. Hetzelfde geldt inderdaad in (40), als we een contrastief accent op 

mijn verblijf leggen. Daarmee wil de spreker zeggen, dat hij dat boek zal lezen, maar wat nog 

belangrijker is, is het tijdstip wanneer hij dat zal doen, dat wil zeggen tijdens zijn verblijf en 

niet tijdens zijn middagpauze. 

De laatste situatie die in de ANS (1997) in verband met de positionering van de BWB 

gepresenteerd wordt, is de spilfunctie . We hebben al vermeld dat als er meer zinsdelen in het 

middenstuk aanwezig zijn, de BWB tussen het minder belangrijke, naar links gepositioneerde 

element en de constituent met een hogere informatieve waarde staat. In dit verband wordt in 

de ANS benadrukt, dat „de BWB zich wat de informatieve geleding betreft als het ware 

indifferent gaan gedragen, wat niet wil zeggen dat ze informatief onbelangrijk is‟(1997: 

1329). De ANS presenteert de schematische structuur van het middenstuk dat in drie delen 

wordt verdeeld –  de plaats vóór de spilplaats, de spilplaats zelf en de plaats achteraan. 

Tegelijk wordt daar vermeld dat elke plaats leeg kan blijven. Magnus (2004) zegt niets over 

de spilfunctie. Als men immers naar haar schema kijkt, constateert men dat ze met de 

spilfunctie geen rekening houdt. We gaan met Magnus (2004) akkoord. De 
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 Met de bewering dat een bepaalde constituent rechts kan staan, gaan we akkoord. We gaan echter niet akkoord 

met de bewering dat er een contrastief accent daarop gelegd moet worden. De bepaalde constituent wordt 

gerhematiseerd door zijn positie. Zijn prominentie te benadrukken door een contrastief accent is in de 

schriftelijke taal overbodig. 
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plaatsingsmogelijheden van BWB‟s zijn zo veranderlijk dat het te ver gaat om over de 

spilfunctie te spreken. Volgens Magnus (2004) bevat „zone één‟ essentiële complementen en 

BWB‟s. De „zone twee‟ daarentegen is gereserveerd voor inherente elementen (2004: 110): 

Schema 3: Vergelijking van de verdeling van het middenstuk in de ANS (1997) en in Magnus 

(2004) 

Middenstuk 

ANS  vóórplaats spilplaats achterplaats 

Magnus  zone 1 zone 2 

 

Vervolgens wordt in de ANS (1997) vastgesteld dat als men de BWB als informatieve kern 

wil aanduiden, het niet altijd mogelijk is om dat te doen aan de hand van het links-rechts-

principe (vergelijk (42a) met (42b) en (43a) met (43b). Er wordt vermeld dat onbepaalde NP‟s 

als SUB of als OB en PP‟s als voorwerp, namelijk het IOB een de door-bepaling, na de BWB 

staan. Als we dus de BWB als informatief prominenter willen presenteren, dan moeten we dat 

doen door middel van accentuering. Om de prominentie van de BWB te tonen, moet men in 

(42a) en (43a) het accent leggen op vandaag. 

(42a) Kunnen jullie Marie vandaag een DVD kopen? 

(42b) *Kunnen jullie Marie een DVD vandaag kopen? 

(43a) Kunnen jullie deze DVD vandaag voor Marie kopen? 

(43b) *Kunnen jullie deze DVD voor Marie vandaag kopen? 

Vervolgens stelt de ANS (1997) terecht dat de spilfunctie, die door de BWB‟s vervuld wordt, 

niet absoluut is. Bepalingen met een kaderscheppend karakter, dat wil zeggen de BWBtijd en 

BWBplaats zijn mobieler. 

(44) Gisteren heb ik een mooi boek gelezen. 

(45) Ik heb gisteren een mooi boek gelezen. 

(46) Ik heb een mooi boek gelezen gisteren. 

(47) *Ik heb een mooi boek gisteren gelezen. 
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In (44)-(47) ziet men dat de BWB gisteren een kader aan de hele situatie geeft die zich 

gisteren heeft afgespeeld. Zin (47) is volgens de ANS uitgesloten, wat correct is omdat een 

onbepaalde constituent niet gethematiseerd kan worden en dus niet links kan staan. Jammer 

genoeg, wordt in de ANS niet dieper op deze volgorde gereflecteerd.
29

 

2.5.2. De relatie onderwerp – voorwerp – bijwoordelijke bepaling 

De onderlinge positionering van het SUB en het DOB in het middenstuk ten opzichte van de 

BWB blijft hetzelfde ook als daar geen BWB bij staat. Ten eerste presenteert de ANS (1997) 

een aantal situaties, waar het SUB achter de BWB kan of moet staan. Laten we de 

verschillende gevallen behandelen.  

Als het SUB een niet-specifieke onbepaalde constituent is, moet het achter de BWB staan, 

zie (48).
30

 Als het SUB een bepaalde constituent is, kan het achter de kaderscheppende BWB 

komen (ANS 1997: 1332)  

(48) Gisteren werd op de Grote Markt een betoging georganiseerd. 

In (49) geeft soms een kader aan de handeling en het SUB is bepaald.
31

 De volgorde in (50) is 

ook mogelijk. Vervolgens kan het SUB als informatief prominenter gepresenteerd worden en 

dus achter de BWB staan, zie (51).
32

 Ten slotte kan de informatieve kern door het SUB samen 

met het WW gevormd worden en komt dus achter de bepalingen en dichtbij de tweede pool te 

staan, zoals in (52). 
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 In de ANS (1997) worden een heleboel vaststellingen gepresenteerd, maar er wordt niet uitgelegd waarom dat 

zo is. Argumenten die als reden gepresenteerd zouden moeten worden, worden als omstandigheid gepresenteerd. 

Dat brengt de lezer in de war, omdat hij eindelijk niet kan weten of iets kan of moet, en waarom het zo is. Het 

resultaat is dat de lezer een lijst vaststellingen en tendensen krijgt, die op het eerste gezicht tegenstrijdig zijn en 

men moet soms puzzelen om aan de weet te komen waarom iets is zoals het is en om alle nuances te begrijpen. 

 
30

 Een specifiek onbepaalde constituent duidt een persoon , een dier of een zaak aan, die voor de zender al 

bekend en identificeerbaar is, maar niet voor de ontvanger. Een niet-specifiek onbepaalde constituent is 

daarentegen niet bekend en identificeerbaar noch door de zender noch door de ontvanger. De ANS (1997) geeft 

een mooi voorbeeld daarvan: Ik heb een tweedehands auto gekocht (specifiek) vs. Ik zoek een tweedehands 

auto. 

 
31

 Vroeger geeft ook een kader, maar we zijn alleen de plaatsingsmogelijkheden in het kader van het middenstuk 

aan het bespreken. 

 
32

 Tenzij er geen rhematiseringspartikels aawezig zijn. Door middel van een rhematiseringpartikel hoeft het 

informatief prominenter element niet verplicht naar rechts maar toch als nieuwe en belangrijke informatie 

gepresenteerd te worden. Het links-rechts-principe wordt dus verbroken. 
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(49) Vroeger wandelde soms mijn buurman op het strand. 

(50) Vroeger wandelde mijn buurman soms op het strand. 

(51) Helaas overvielen de man regelmatig die gevoelens. 

(52) Gisteren is plotseling mijn collega overleden. 

2.5.3. De relatie bijwoordelijke bepaling – onderwerp – wederkerend vooranaamwoord 

Hoe gedraagt de BWB zich als er een SUB en het wederkerend VNW zich samen in het 

middenstuk aanwezig zijn. Het wederkerend VNW staat doorgaans vóór de BWB. Tegelijk 

geldt dat als het SUB na zich staat, hij ook achter de BWB staat, zie (53). Maar als het SUB 

na zich staat, dan kan het wederkerend VNW achter de BWB staan, op voorwaarde dat die 

een kaderscheppende functie heeft, zie (54). Het SUB en het wederkerend VNW kunnen zich 

toch samen achter de BWB bevinden, vergelijk (53) en (55). 

(53) Ik heb gehoord dat zich aan de Universiteit veel kandidaten hebben 

ingeschreven. 

(54) Ik heb gehoord dat veel kandidaten tussen september en november zich hebben 

ingeschreven. 

(55) Ik heb gehoord dat aan de Universiteit veel kandidaten zich hebben 

ingeschreven.  

2.5.4. De relatie onderwerp – direct object – bijwoordelijke bepaling 

 

De relatie tussen het SUB en het DOB wordt gekenmerkt door het feit, dat ze niet verplicht 

meteen op elkaar moeten volgen. Het DOB kan achter de BWB staan, zodat het een hogere 

informatieve waarde krijgt, zoals in (56). De BWB bezet de spilplaats. Beiden zinsdelen 

kunnen na de BWB komen, vooral als ze door een onbepaalde constituent gevormd worden, 

zie (57) waarin een man het onderwerp is.
33

 Zo„n ordening is ook met bepaalde constituenten 

als SUB en DOB mogelijk (ANS 1997: 1332-1337) Als er een IOB in plaats van een DOB in 

                                                           
33

 Het kan niet anders. In het middenstuk staat het SUB in de regel voor het DOB. 
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het middenstuk verschijnt, dan kunnen het SUB zowel als het IOB voor de BWB staan, op 

voorwaarde dat het OB een substantivische kern heeft en dat beide zinsdelen bepaalde 

constituenten zijn. Op deze manier is (58) mogelijk. Daarin wordt mijn vader het SUB en mijn 

zus het IOB. Als het IOB een PP bevat, dan komt het na de BWB, zie (59). 

(56) Mijn zus wil in de loop van de volgende week haar auto verkopen. 

(57) Ik heb gehoord, dat gisteren een man een meisje heeft vermoord. 

(58) Die mooie fiets heeft mijn vader mijn zus gisteren gekocht. 

(59) Die mooie fiets heeft mijn vader gisteren voor mijn zus gekocht. 

Het is inmiddels een bekend feit dat de BWB in het middenstuk de rol van spil kan spelen, 

vandaar dat het DOB niet altijd meteen (!) op het SUB hoeft te volgen. Dat betekent dat het 

DOB, indien het als informatief prominenter wordt gepresenteerd, achter de BWB kan staan, 

zie (60). Als het SUB zowel als het DOB gevormd worden door een onbepaalde constituent, 

kunnen ze of moeten ze achter de BWB staan, zie (61). In zekere situaties kunnen ze allebei 

samen achter de BWB komen, ook al ze door bepaalde constituenten gevormd zijn. Dat is 

context-afhankelijk. In (62) bijvoorbeeld gaan we ervan uit dat de deelnemers aan de 

communicatieve situatie weten over welke vrouw en welke auto het gaat, dat wil zeggen dat 

de vrouw en de auto voor de zender en de ontvanger bekend zijn (het kan bijvoorbeeld die 

mooie vrouw zijn, die we gisteren in de winkel hebben gezien en de auto die bij de autodealer 

is geparkeerd en die te duur voor ons is). Vervolgens als zowel het SUB als het IOB bepaald 

zijn en het IOB tegelijk naamwoordelijk is, dan kunnen ze beide vóór de BWB komen (63), 

maar als het IOB een PP is, komt het gewoonlijk achter de BWB, zie (64).
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(60) Heeft Jan haar vriendin gisteren een auto gekocht? 

(61) Hij zei dat gisteren een mooie vrouw een auto had gekocht. 

(62)  Hij zei, dat gisteren die mooie vrouw de auto had gekocht. 

(63) Die auto heeft Jan haar vriendin gisteren gekocht. 

(64) Die auto heeft Jan gisteren aan haar vriendin verkocht. 
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2.5.5. De relatie direct object – indirect object – bijwoordelijke bepaling  

Als we nu de onderlinge relatie tussen het DOB en het IOB bekijken, kunnen we constateren 

dat als beide een substantivische kern hebben, ze door de BWB gesplitst kunnen worden, zie 

(65) en (66). We hebben al vermeld in 2.5.4. dat een IOB met een voorzetsel preferentieel na 

de BWB staat. Daar kan het samen staan met een onbepaald DOB (67), maar als het DOB 

gevormd wordt door een bepaalde constituent kan dit vóór of achter de BWB staan, zie (68) 

en (69).
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(65) Heeft hij het meisje gisteren toch die auto gekocht? 

(66) Heeft hij het meisje gisteren toch een auto gekocht? 

(67) Hij zal morgen een auto voor een vriend kopen. 

(68) Hij zal die auto morgen voor een vriend kopen. 

(69) Hij zal morgen die auto voor een vriend kopen. 

We hebben hierboven een aantal tendensen met verschillende voorbeelden gepresenteerd. Men 

moet rekening houden met de algemene principes, die altijd tussenbeide komen. Er wordt in 

de ANS (1997) terecht gesteld, dat vanwege het links-rechts-principe onbepaalde 

constituenten (in dit geval is dat het DOB) naar rechts en dus achter de BWB worden 

geplaatst. Daarbij doet zich ook het complexiteitsprincipe voor. Op deze manier wordt een 

IOB met een voorzetsel doorgaans achter de BWB geplaatst. Opgelet moet worden op het feit, 

dat alle hierboven gepresenteerde gevallen alleen preferentiele zinnen zijn, die op elk moment 

beïnvloed kunnen worden door algemene principes, met als gevolg verandering van volgorde. 

Als we (70) met (71) vergelijken, zien we dat het prominentste element in (70) gisteren is, 

terwijl in (71) de auto het prominenste element is.
36

 In (72) treedt het complexiteitsprincipe 

op, zowel als in (73), waar ook het links-rechts-principe zich voordoet – de auto is de 

hoogwaardigste informatie. 

(70) Eindelijk heeft de man zijn dochter de auto gisteren gekocht. 

(71) Eindelijk heeft de man gisteren zijn dochter de auto gekocht. 
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 Met een contrastief accent op die auto kunnen het DOB en het IOB hun onderlinge plaatsen verwisselen, zodat 

de zin er als volgt uit ziet: Hij zal morgen voor een vriend die áúto kopen. 
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 De auto is voor de zender zowel als voor de ontvanger(s) al bekend. Toch wordt de auto gerhematiseerd en als 

prominenter gepresenteerd. 
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(72) Eindelijk heeft de man de auto gisteren voor zijn dochter gekocht. 

(73) Eindelijk heeft de man gisteren voor zijn dochter de auto gekocht.
37

 

2.5.6. De relatie bepaling – bepaling  

Als er meerdere BWB‟s in het middenstuk voorkomen, hoe worden ze dan georganiseerd? Er 

wordt in de ANS (1997) een tendens gepresenteerd, namelijk dat de BWBtijd de andere 

BWB‟s voorafgaat, zie (74). Maar als men naar (75) kijkt, ziet men dat ook de BWBplaats 

vooraf kan gaan. In (75) staat de BWBplaats voor de BWBtijd. De informatieve geleding van de 

zin verandert en de BWBplaats die voortaan voor de BWBtijd staat, geeft een omkadering aan de 

handeling. Het DOB en de BWBtijd zijn dus informatief prominenter. De BWBtijd en de 

BWBplaats kunnen samen als kaderscheppende constituenten fungeren zoals in (76). Alleen het 

DOB („het boek‟) wordt als prominenter gepresenteerd. Als men de volgorde van de BWBtijd 

en de BWBplaats verandert, verandert ook de informatieve geleding van de zin. Zin (77) geeft 

een antwoord op de vraag wat Marie heeft gedaan. Ze heeft dus de hele middag in het park 

gespeeld, terwijl (78) een antwoord op de vraag geeft wat Marie in het park heeft gedaan. Het 

antwoord kan dan alleen zijn dat ze daar de hele middag heeft gespeeld. Zin (78) is duidelijk 

met de context verbonden, omdat de zender zowel als de ontvanger weten dat Marie in het 

park is geweest. 

(74) Ik zal het boek morgen in de studiezaal lezen. 

(75) Ik zal in de studiezaal morgen het boek lezen.. 

(76) Ik zal morgen in de studiezaal het boek lezen. 

(77) Marie heeft de hele middag in het park gespeeld. 

(78) Marie heeft in het park de hele middag gespeeld. 

Volgens Magnus (2004) is de overwegende tendens van volgorde van kaderscheppende 

bijwoordelijke bepalingen dat ze meteen op elkaar volgen. De tijdsbepaling staat voor de 

plaatsbepaling, zie (79a) en (79b). 

(79a) Peter heeft Maarten gisteren in de winkel geslagen. 
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dergelijke situatie komt niet zo vaak voor. 

 



38 
 

(79b) Peter heeft gisteren in de winkel Maarten geslagen. 

In (79a) bevinden zich de beide BWB‟s op de positie X6 en worden dus gefocaliseerd. In 

(79b), daarentegen, worden ze gethematiseerd en staan ze op de positie X4. Als men (79a) en 

(79b) analyseert, ziet men dat de BWBtijd aan de BWBplaats voorafgaat. Dat zou betekenen dat 

onze poging om de volgorde BWBplaats-BWBtijd aan de hand van het principe van de lexicale 

stratificatie te verklaren binnen het Nederlands niet geldig is of alleen geldig onder bepaalde 

omstandigheden. In het Nederlands hoeven beide BWB‟s niet meteen op elkaar te volgen en 

kunnen los van elkaar in de zin staan, vergelijk (79c)-(79f).
38

  

(79c) Peter heeft Maarten gisteren geslagen in de winkel. 

(79d) Peter heeft gisteren Maarten geslagen in de winkel. 

(79e) Gisteren heeft Peter Maarten in de winkel geslagen. 

(79f) Gisteren heeft Peter in de winkel Maarten geslagen. 

In (79c)-(79f) ziet men dat de BWBtijd aan de BWBplaats voorafgaat en alle voorbeelden 

houden op correcte wijze rekening met de informatieve geleding. We hebben al vermeld dat 

zo‟n volgorde niet verplicht gebruikt hoeft te worden. Dat heeft opnieuw te maken met de 

informatieve geleding van de zin, dat wil zeggen de focalisatie. Op deze manier zijn (79g)-

(79i) acceptabel.  

(79g) Peter heeft in de winkel Maarten gisteren geslagen. 

(79h) In de winkel heeft Peter gisteren Maarten geslagen. 

(79i) In de winkel heeft Jan Maarten gisteren geslagen.  

Volgens Magnus (2004) spelen in de onderlinge volgorde van kaderscheppende BWB‟s twee 

aspecten een rol. Ten eerste het semantische aspect aan de hand waarvan men de BWB met 

een specifiekere betekenis achter de BWB met een bredere betekenis plaatst. Ten tweede is 

dat de pragmatische status, de informatieve geleding dus. De volgende tendens, die in de ANS 

(1997) gepresenteerd wordt, is de plaatsing van aanwijzende bijwoorden van plaats („hier, 

daar, ginder, ginds‟) die gewoonlijk vóór de BWB‟s en tegelijk achter de 
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voornaamwoordelijke elementen staan, zie (80). Als het bijwoord van plaats een nabepaling 

krijgt, dan wordt de BWBtijd daarvóór geplaatst (81). 

(80) We willen hem daar morgen het cadeau geven. 

(81) We willen hem morgen hier in de restaurant een cadeau geven. 

2.5.7. Bijwoordelijke bepaling ten opzichte van de tweede pool 

Tot nu toe hebben we de onderlinge relaties tussen het SUB, de OB‟s en de BWB‟s vanuit de 

eerste pool beschreven. Laten we nu de verplichte plaatsing ten opzichte van de tweede pool 

bespreken. Er kunnen inderdaad allerlei soorten elementen vlak vóór de tweede pool staan, 

maar we concentreren ons op PP‟s van tijd en plaats, dat wil zeggen bijwoordelijke BWB‟s. 

We hebben het al meerdere keer gehad over inherentie. Door dit principe moeten er soms ook 

BWB‟s, die doorgaans mobiel zijn, bij voorkeur naar rechts geplaatst worden. In (82) moet de 

BWBplaats vlak vóór de tweede pool geplaatst worden, omdat het onmogelijk is om het WW te 

gebruiken zonder een plaatsaanduiding. Semantisch is deze plaats sterk verbonden met het 

WWhoofd.
39

 

(82) Ik heb vorige jaar in België gewoond.  

(83) *Ik heb vorige jaar gewoond. 

2.6. De laatste zinsplaats 

We hebben al de positie van BWB‟s in het middenstuk en op de eerste zinsplaats behandeld, 

maar zonder twijfel kunnen ze ook vlak na de tweede pool staan, dat wil zeggen op de laatste 

zinsplaats. Zinnen (84) en (85) zijn volgens ons beide mogelijk, maar de informatieve 

geleding van de twee zinnen verandert. Als we ervan uitgaan dat (84) en (85) niet-

gemarkeerde zinnen zijn, dan is in (84) in het park informatief prominenter, terwijl in (85) 

gisteren de belangrijkere informatie is, omdat in het Nederlands de plaats vlak vóór de tweede 

pool de typische rhematiserende plaats is. Er moet nog opgemerkt worden dat de BWB op de 

laatste zinsplaats kan komen ook als de tweede pool niet gerealiseerd is, zie (86). Vergeleken 
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met de eerste zinsplaats waar in de regel alleen één zinsdeel komt, kunnen na de tweede pool 

meer zinsdelen staan.
40

 

(84) Ik heb haar gisteren in het park gezien. 

(85) Ik heb haar gisteren gezien in het park. 

(86) Ik zag haar gisteren Ø in het park. 

Waarom wordt volgens de ANS (1997) een element na de tweede pool geplaatst? De ANS 

geeft meerdere redenen aan. Ten eerste kan een element vlak na de tweede pool worden 

geplaatst omdat het gegramaticaliseerd is. Dat is volgens de ANS (1997) een regel of een 

sterke tendens geworden. Ten tweede kan een zinsdeel (of een zinsdeelstuk) achter de tweede 

pool staan door het links-rechts-principe. Als men de prominentie van een element wil 

benadrukken plaatst men dat element na de tweede pool en legt het zinsaccent erop. Maar 

volgens ons blijft de verklaring in de ANS (1997) onduidelijk. Taalkundigen zijn het er tot nu 

toe niet over eens over het thematische of rhematische karakter van de laatste zinsplaats. en er 

moet op dit gebied nog veel onderzoek uitgevoerd worden, maar we gaan ervanuit dat de 

laatste zinsplaats thematisch is maar tegelijk in sommige gevallen gerhematiseerd kan 

worden. Het links-rechts-principe kan volgens ons op een andere manier toegepast worden. 

Men plaatst een element na de tweede pool als men de prominentie van het laatste element 

van het middenstuk wil benadrukken. In (84) is in het park prominenter dan gisteren, maar als 

in het park op de laatste zinsplaats komt, dan wordt gisteren, dat in het middenstuk is 

gebleven, prominenter, omdat in het park op de laatste zinsplaats thematisch is en dus van 

lagere waarde. Met andere woorden betekent dat, dat het hoogwaardigste element vlak vóór 

de tweede pool staat en niet erachter. De redenen voor de achteropplaatsing van een element 

na de tweede pool worden in de ANS op tegenstrijdige wijze gepresenteerd.  

De ANS geeft nog een andere reden aan, namelijk dat elementen met een geringe 

informatieve waarde na de tweede pool kunnen komen. Die zijn niet beklemtoond en hebben 

volgens de ANS een meer aanvullende functie (1997: 1365). Het is moeilijk voorstelbaar wat 

de ANS met „aanvullende functie‟ bedoelt, omdat het niet wordt uitgelegd. Misschien wil de 

ANS daarmee zeggen dat bijvoorbeeld in zin (85) in het park onbelangrijke informatie is in 

vergelijking met de rest van de zin en dat het op het contextuele niveau een aanvullende 

functie heeft. Als we de argumenten van de ANS bekijken, constateren we dat er aan de ene 

kant wordt vermeld dat als men de waarde van een element wil versterken, men dat element 
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op de laatste zinsplaats zet, aan de andere kant wordt daar vermeld dat informatief zwakkere 

elementen daar ook worden geplaatst. Toch denken we dat de laatste zinsplaats eerder 

gereserveerd is voor thematische elementen. De laatste reden waarom een element 

achtergeplaatst kan worden, heeft te maken met het complexiteitsprincipe. Als constituenten 

in het middenstuk te complex zijn, wordt de uiting soms onduidelijk en zelfs onbegrijpelijk. 

In feite kan tussen de polen een heel lange of complexe constituent staan, maar men zal de 

complexe constituent liever achteraan plaatsen zodat de uiting begrijpelijker wordt. We 

kunnen in (84) aan in het park oneindig betrekkelijke aanvullingen toevoegen, maar dat zou 

wellicht te complex worden. Men kan beter in het park met de ingebedde elementen die erop 

volgen na de tweede pool plaatsen.  

2.7. Plaatsingsmogelijkheden van bijwoordelijke bepalingen – Inleiding 

De ANS (1997) presenteert de plaatsingsmogelijkheden aan de hand van de onderlinge 

relaties van de zinsdelen. Zo worden in de ANS (1997) allerlei verschillende relaties in 

verband met de BWB gepresenteerd. Het werk dat uitgevoerd wordt in de ANS is zeker 

verdienstelijk, maar het nadeel ervan is dat het de lezer in de war brengt. Men moet 

voortdurend naar het verschil zoeken tussen tendens en regel, waarbij soms ook nog allerlei 

uitzonderingen een rol spelen. Daarbij moet men letten op algemene principes. Het werk dat 

Magnus (2004) uitvoert, blijkt duidelijker te zijn. Zij houdt zich alleen bezig met BWB‟s en 

haar aanpak is verschillend van die van de ANS (1997). Ze probeert de concrete posities 

vande BWB‟s te bepalen, ze legt duidelijk uit waarom het zo is en onder welke 

omstandigheden de verschillende posities mogelijk zijn en wat het gevolg van zo‟n plaasting 

is (zie Schema 1). Wat de concrete posities van BWB‟s betreft, zullen we ons daarom op 

Magnus (2004) baseren, eerder dan op de ANS (1997) die te abstract blijft. Dat neemt echter 

niet weg dat er rekening gehouden zal worden met de ANS (1997). 

2.8. Typen van bijwoordelijke bepalingen 

We zullen hier geen lijst van alle BWB‟s geven. We zullen ons beperken tot een verdeling in 

grote trekken die in direct verband met het onderzoeksobject staan. De BWB‟s verdeelt 

Magnus (2004) in de zogenaamde „caractérisants‟ („karakteriserende bepalingen‟) en 
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„situants‟ („situerende bepalingen‟). Bij de eerste groep behoren bijvoorbeeld BWB‟s van 

hoedanigheid, van graad, van frequentie, van omstandigheid enzovoorts. Binnen de 

karakteriserende BWB‟s bestaat een categorie die „compléments sémiématiques‟ 

(„semantische bepalingen‟) wordt genoemd. Dat zijn complementen die een nauw verband 

hebben met bepaalde (!) werkwoorden, respectievelijk met de verbale argumenten.
41
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 Bij 

deze „compléments sémiématiques‟ behoren onder andere de semantische bepalingen van 

plaats.
43

. Onder de situerende bepalingen vallen BWB‟s van tijd en plaats. We zullen ons dus 

verder met de volgende elementen bezighouden - de semantische bepalingen van plaats 

(hierna SBWBplaats) en de situerende BWB‟s van tijd en plaats. 

2.8.1. Semantische bepalingen van plaats 

Volgens Magnus (2004) kunnen de SBWBplaats in het Nederlands in twee groepen verdeeld 

worden – de metonymische en de niet-metonymische SBWBplaats. 

2.8.1.1. Metonymische semantische bepalingen van plaats 

Als de relatie tussen de SBWBplaats en het verbale argument metonymisch is, dan staat het 

complement volgens Magnus (2004) in principe op de positie X6, of de finale positie X7, zie 

(87a) en (87b). Deze zinnen zijn volgens Magnus preferentieel. Dat is interessant, omdat dat 

wil zeggen, dat Magnus hetzelfde belang aan de laatste zinsplaats toekent als aan de positie 

vlak voor de tweede pool. We hebben echter vermeld dat de laatste zinsplaats eerder 

thematisch is, maar het blijkt dat Magnus (2004) een rhematiserende functie aan de laatste 

zinsplaats toekent. Er moet nog gezegd worden dat een constituent alleen op de laatste 

zinsplaats kan staan als het een PP is. 

(87a) De politie heeft de misdadiger in het been geschoten. 

                                                           
41

 Behalve met de agens.  
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 Er moet gelet worden op de terminologie van Magnus (2004). Ze gebruikt de term ‚complement„ om zowel 

BWB„s als OB„s te noemen. 
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sémiématiques locatifs„ omdat we er rekening mee houden in het kader van ons onderzoek. 
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(87b) De politie heeft de misdadiger geschoten in het been.
44

 

De SBWBplaats kan zonder twijfel ook in de aanloop staan, maar deze moet weer in de zin 

opgenomen worden door het bijwoord daar, zie (87c). De plaatsing van een SBWBplaats op de 

positie X2 is geconditioneerd. Het is volgens Magnus (2004) alleen acceptabel als ze een 

zwaar accent krijgt en gerhematiseerd wordt. In (87d) wil men zeggen dat de politie de 

misdadiger in het been heeft geschoten en niet bijvoorbeeld in de arm. De functie van deze 

positie met accent is dus contrastief.  

(87c) In het been # daar heeft de politie de misdadiger geschoten. 

(87d) In het been heeft de politie de misdadiger geschoten. 

De laatste acceptabele positie die door moedertaalsprekers aanvaard wordt, is de positie X8. 

Wat de positie X8 betreft, is het standpunt van Magnus onduidelijk, omdat ze aan de ene kant 

zegt dat X8 onder bepaalde omstandigheden wel voor SBWB‟s beschikbaar is (2004: 258), 

maar aan de andere kant dat SBWB‟s op de positie X8 niet kunnen staan (2004: 289). Haar 

beweringen zijn dus tegenstrijdig. Volgens ons is positie X8 ook voor metonymische 

complementen mogelijk op voorwaarde dat ze gescheiden zijn van de rest van de zin door een 

prosodische pauze of een komma en dat hun functie aanvullend is. Deze aanvullende functie 

uit zich volgens ons door het feit dat (87e) denkbaar is ook als de bepaling wegelaten wordt.
45

 

We zien derhalve geen reden waarom een semantische bepaling niet in de uitloop zou kunnen 

staan.  

(87e) De politie heeft de misdadiger geschoten # in het been. 

(87f) *Later heeft in het been de politie de misdadiger geschoten 

(87g) *De politie heeft in het been de misdadiger geschoten. 

Ten slotte zijn de posities X3 en X4 voor semantische bepalingen verboden. Een van de 

mogelijke verklaringen daarvoor is volgens ons dat het heel ongewoon is als een SBWB voor 

het verbale argument staat waarmee ze verbonden is, zie (87f) en (87g). 
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 We gaan ervan uit dat de SBWB een PP is. 
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2.8.1.2. Niet-metonymische semantische bepalingen van plaats 

De niet-metonymische SBWBplaats beschikken over meer plaatsingsmogelijkheden. De 

preferentiële posities zijn X6 en X7, zie (88a) en (88b). De positie X1 (de aanloop) is correct 

op voorwaarde dat de bepaling in de zin door daar wordt herhaald, zie (88c). De positie X8 

(de uitloop) is hier volgens Magnus (2004) zonder specifieke voorwaarden mogelijk, zie 

(88d). Vervolgens is de positie X2 wel acceptabel zonder een noodzakelijk contrastief accent, 

zie (88e). In vergelijking met de metonymische SBWBplaats is de positie X4 wel mogelijk. Dat 

betekent dat de SBWB voor het DOB kan staan op voorwaarde dat het zinsaccent erop wordt 

gelegd of als het DOB complex is, zie (88g). Dat betekent dus dat de enige positie die bij de 

niet-metonymische SBWBplaats uitgesloten is, de positie (X3) is, zie (88f). 

(88a) Jan heeft het artikel van Peter in dit tijdschrift gelezen. 

(88b) Jan heeft het artikel van Peter gelezen in dit tijdschrift. 

(88c) In dit tijdschrift # daar heeft Jan het artikel van Peter gelezen. 

(88d) Jan heeft het artikel van Peter gelezen # in dit tijdschrift. 

(88e) In dit tijdschrift heeft Jan het artikel van Peter gelezen. 

(88f) *Later heeft in dit tijdschrift Jan het artikel van Peter gelezen. 

(88g) Jan heeft in dit tijdschrift het artikel van Peter gelezen. 

Er moeten nog enkele opmerkingen gemaakt worden. Ten eerste merkt men op dat de 

preferentiële posities de posities zijn die op het verbale argument volgen, waarmee de 

SBWBplaats verbonden zijn. Ten tweede, als er een VZV (letter D in Schema 1) in de zin 

voorkomt, zal volgens Magnus (2004) de SBWBplaats niet op X6 staan, maar op positie X4.  

2.8.2. Bijwoordelijke bepaling van tijd 

Afgezien van de positie X3 kan de BWBtijd in alle posities voorkomen, zie (89a). De laatste 

positie is alleen voor PP‟s gereserveerd, zie (89b). Als de BWBtijd zich op de positie X1 

bevindt, dat moet ze anaforisch overgenomen worden in de rest van de zin door toen, zie 

(89c). Positie X2 is net zoals bij SBWB‟s ook door de BWBtijd bezetbaar, zie (89d). 
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(89a) *Daarom heeft in september de burgemeester zijn vrouw dit mooie 

appartement gekocht. 

(89b)  De burgemeester heeft zijn vrouw dit mooie appartement gekocht in september. 

(89c) In september # toen heeft de burgemeester zijn vrouw dit mooie appartement 

gekocht. 

(89d) In september heeft de burgemeester zijn vrouw dit mooie appartement gekocht. 

De plaatsingsmogelijkheden in het middenstuk hangen volgens Magnus (2004) af van de 

verbale valentie, van het aantal essentiële complementen en hun constructie (2004: 266).
46

 

Rekening houdend met dit feit, doet Magnus een paar vaststellingen. Ten eerste, als er een 

DOB aanwezig is, kan de BWBtijd op posities X4 en X6 komen, dat wil zeggen vóór of achter 

het DOB object, zie (89e) en (89f).  

(89e) De burgemeester heeft zijn vrouw dit mooie appartement in september gekocht. 

(89f) De burgemeester heeft in september zijn vrouw dit mooie appartement gekocht. 

Ten tweede, als er tegelijk een DOB en een IOB in het middenstuk staan, kan de BWBtijd 

tussen beide komen te staan op positie X5, zie (89g). Positie X5 is niets anders dat de 

spilplaats die in de ANS (1997) wordt vermeld, maar men ziet direct dat X5 alleen een van de 

vele mogelijkheden is en dat het niet om geen tendens gaat. 

(89g) De burgemeester heeft zijn vrouw in september dit mooie appartement gekocht. 

Ten derde vermeldt Magnus (2004) een interessant verschijnsel – als er een VZV in de zin 

voorkomt, is de positie X6 moeilijk bezetbaar door een BWBtijd, tenzij het een PP is. Met 

andere woorden, AdvP‟s en NP‟s kunnen moeilijk op positie X6 staan, terwijl een PP zoals in 

september in (90) er wel kan staan. Er moet echter rekening worden gehouden met de 

informatieve geleding (focalisatie). 

(90) De burgemeester heeft zijn vrouw voor de potentiële gevolgen in september 

gewaarschuwd. 
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 Met „essentiële complementen‟ wordt het DOB, het IOB en het VZW bedoeld- Met „constructie‟ bedoelen we 

de losse constructie en de verbonden constructie die door Le Goffic (1993) gepresenteerd worden. Voor 

essentiële complementen en typen constructies, zie 3.4:1. en 3.4.2. 
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2.8.3. Bijwoordelijke bepaling van plaats 

De BWBplaats vertoont dezelfde kenmerken als de BWBtijd. Positie X3 is niet bezetbaar door 

een BWBplaats. Zoals bij BWB‟s van tijd kunnen AdvP‟s en NP‟s niet op X6 staan als er 

tevens een VZV in de zin staat. Als de BWBplaats echter een PP is, dan is het aanvaardbaarder, 

zie (91).  

(91) De burgemeester heeft zijn vrouw voor potentiële gevolgen in zijn bureau 

gewaarschuwd 

In zinnen met een DOB, zoals (92a), is deze positie mogelijk, afhankelijk van de aard van de 

constituent. Er kan dus zowel een PP als een AdvP en een NP staan. Verder is positie X7 

alleen bezetbaar door PP‟s.  

(92a) De buurman heeft zijn vrouw het cadeau in het restaurant gegeven. 

(92b) De buurman heeft zijn vrouw het cadeau gegeven in het restaurant. 

Ten slotte, wat de positie X8 en X1 betreft, bestaat volgens Magnus (2004) een neiging om de 

positie X8 en X1 liever door een PP dan een AdvP te bezetten. Zowel de BWBplaats als de 

BWBtijd kunnen op de eerste zinsplaats voorkomen (X2). De enige positie die dus voor de 

BWBplaats verboden is, is opnieuw positie X3. 

(92c) In het restaurant # daar heeft de buurman zijn vrouw het cadeau gegeven. 

(92d) De buurman heeft zijn vrouw het cadeau gegeven # in het restaurant. 

(92e) In het restaurant heeft de buurman zijn vrouw het cadeau gegeven. 

(92f) *Daarom heeft in het restaurant de buurman zijn vrouw het cadeau gegeven. 

(92g) De buurman heeft in het restaurant zijn vrouw het cadeau gegeven. 

(92h) De buurman heeft zijn vrouw in het restaurant het cadeau gegeven. 
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2.9. Overzicht van de plaatsingsmogelijkheden van bijwoordelijke bepalingen 

Laten we nu een overzicht maken van de plaatsingsmogelijkheden van de SBWBplaats en van 

situerende BWB‟s van tijd en plaats. Op welke posities divergeren de BWB‟s en op welke 

posities komen ze overeen? 

De preferentiële posities voor al deze BWB‟s zijn X6 of X7 op voorwaarde dat ze de 

vorm hebben van een PP. Wat de aanloop (X1) en de uitloop (X8) betreft, is Magnus (2004) 

onduidelijk
47

. Ze verklaart dat X1 en X8 alleen bezet kunnen worden door niet-metonymische 

SBWB‟s en situerende BWB‟s van tijd en plaats. De metonymische SBWB‟s, daarentegen, 

kunnen volgens Magnus (2004) niet op X1 en X8 voorkomen. Volgens ons kan dat wel, ook 

al is deze plaatsing sterk geconditioneerd. Als de bepaling op X1 weer opgenomen wordt in 

de rest van de zin door een anaphorisch element, kan ze op X1 komen. Positie X8 is voor 

metonymische SBWB‟s ook denkbaar als de constituent in een gescheiden constructie 

optreedt en een aanvullende functie heeft. De posities in het middenstuk, dat wil zeggen X4, 

X5 en X6 variëren naargelang de informatieve geleding, maar de metonymische SBWB‟s 

moeten na het verbale argument komen waarmee ze verbonden zijn. Vervolgens kunnen alle 

geanalyseerde elementen op positie X2 (eerste zinsplaats) komen, maar als er een 

metonymische SBWB staat, moet deze verplicht gefocaliseerd worden.
48

 Ten slotte wordt 

positie X3 voor alle geanalyseerde elementen uitgesloten. 

2.10. De plaatsingsmogelijkheden van PP’s 

We hebben tot nu toe gezien wat de structuur van de zin in het Nederlands is, vervolgens 

hebben we de verschillende plaatsingsmogelijkheden van karakteriserende en situerende 

BWB‟s behandeld. We zullen nu nog verder gaan en analyseren wat de 

plaatsingsmogelijkheden van PP‟s zijn, dat wil zeggen zowel VZV‟s als BWB‟s die gevormd 

worden door een PP. We hebben in 2.2. verschillende principes gepresenteerd. Aan de hand 
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 Op pagina 258 toont Magnus (2004) dat het wel mogelijk is om de SBWBplaats op X1 en X8 te plaatsen. Maar 

in haar overzicht op pagina 288 verklaart ze dat deze posities verboden zijn voor deze BWB„s. “Exclu pour les 

circonstants métonymiques”, schrijft ze.  

 
48

 Er moet opgelet worden dat de positie X2 niet de tweede zinsplaats betekent. Er moet een duideijk verschil 

gemaakt worden. „X‟ verwijst alleen naar de posities van de BWB‟s. Dat heeft niets te maken met de structurele 

verdeling van de zin. Toch kunnen de posities X overeenkomen met een concrete plaats binnen de zin of een 

concreet stuk van de zin. Zo komen X1 en X8 overeen met de aanloop en de uitloop, X2 met de eerste zinsplaats, 

enzovoorts. 
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van het inherentieprincipe zullen we het zogenaamde ROTOR-systeem van Godin & 

Haeseryn (2000) presenteren.
49

 

2.11. Soorten PP’s 

Godin & Haeseryn (2000) maken een onderscheid tussen (tenminste) drie soorten PP‟s. Bij de 

eerste groep horen volgens Godin & Haeseryn inherente lokale bepalingen
50

 en niet-verbale 

delen van verbale uitdrukkingen. Elementen van de eerste groep zijn in principe de meest 

inherente elementen en staan in principe vlak voor de tweede pool, zie (93). 

(93) […] omdat ik vanaf de volgende week in Gent zal wonen. 

Tot de tweede groep PP‟s behoren VZV‟s die door middel van een vast voorzetsel met het 

WW verbonden zijn. Ze beschikken over een tamelijk grote flexibiliteit
51

. Wat hier door 

Godin & Haeseryn (2000) wordt vermeld is interessant. Zin (94a) komt overeen met wat in 

Schema 1 wordt weergegeven, namelijk dat inherente elementen vlak vóór de tweede pool 

worden geplaatst. Aan de andere kant komt (94c) overeen met wat we in 2.6. hebben 

gesuggereerd, namelijk dat een element op de laatste zinsplaats geplaatst wordt om de 

prominentie van het laatste element van het middesntuk te benadrukken. In (94b) ziet men dat 

het VZV ook op de eerste zinsplaats staat (X2) en volgens ons sterk thematisch wordt. 

(94a) We zullen morgen heel lang op de bus wachten. 

(94b) Op de bus zullen we morgen heel lang wachten. 

(94c) We zullen morgen heel lang wachten op de bus. 
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 We hebben het ROTOR-systeem niet binnen het inherentieprincipe gepresenteerd, omdat in 2.2. behandelen 

we de principes in het algemeen, terwijl het ROTOR-systeem een heel concrete zaak is, die verbonden is met de 

PP‟s. Daarom behandelen we het ROTOR-systeem pas nu in het kader van de PP‟s die ons eigenlijke 

onderzoeksobject zijn. Binnen deze structuur proberen we dus de logische opeenvolging van abstract naar 

concreet te respecteren. 
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 Met „lokale bepalingen‟ bedoelen Godin & Haeseryn (2000) BWB‟s van plaats en richting. In de (ANS) 1997 

wordt de BWBrichting in het kader van BWB‟s van plaats behandeld. We beschouwen richtings- en 

plaatsbepalingen als van elkaar uiteenlopende categorieën. De BWBplaats geeft een antwoord op de vraag 

“Waar?”, terwijl een BWBrichting een antwoord op de vragen “Waarheen?” of “Vanwaar”. In het praktische deel 

richten we ons alleen op BWB‟s van plaats. 

 
51

 Zinnen (94a)-(94c) worden alleen op het syntactische niveau behandeld, afgezien van de contexten waarin ze 

kunnen optreden. 
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Bij de derde groep horen allerlei BWB‟s met een voorzetsel die ook van een grote flexibiliteit 

getuigen. Toch wordt in Godin & Haeseryn (2000) terecht benadrukt dat er op meerdere 

factoren gelet moet worden, omdat elementen van de eerste groep onder zekere 

omstandigheden in het derde stuk kunnen staan, zie (95a)-(96b). In vergelijking met 

elementen van de eerste groep staan elementen van de derde groep verder van de tweede pool. 

Er moet volgens ons gelet worden op het feit dat de positionering van PP‟s onderhevig is aan 

het effect van verschillende principes, met name het links-rechts-principe.  

(95a) Hij is direct naar de politie gegaan. 

(95b) *Hij is direct gegaan naar de politie. 

(96a) Hij is naar zijn geboortedorp teruggekomen. 

(96b) Hij is teruggekomen naar zijn geboortedorp. 

2.12. Het ROTOR-systeem 

Het inherentieprincipe wordt op twee manieren toegepast. In het woord „ROTOR‟ betekent 

„T‟ het centrum, de letters „R‟ en „O‟ bewijzen dat het Nederlands een tweezijdig karakter 

heeft, namelijk dat het Nederlands een OV- zowel als een VO-taal is. Met andere woorden is 

dat een bewijs dat het Nederlands zowel centripetaal als centrifugaal is. Voor het ROTOR-

systeem dat door Godin & Haeseryn (2000) gepresenteerd wordt, zie Schema 4.  

Schema 4: ROTOR-systeem 

BWB VZV tweede pool VZV BWB 

R O T O R 

 

(97a) Hij zegt, dat hij in het station op de trein heeft gewacht. 

(97b) Hij zegt, dat hij op de trein heeft gewacht in het station. 

(97c) Hij zegt dat hij in het station heeft gewacht op de trein. 

(97d) Hij zegt dat hij heeft gewacht op de trein in het station.
52
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 Semantisch gezien is deze zin ambigu. 
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Zin (97a) is, zonder expliciete context, preferentieel. De VP heeft gewacht (tweede pool) is 

het centrum, op de trein vertegenwoordigt in het ROTOR-systeem de letter „O‟ en in het 

station verwijst in het schema naar de letter „R‟. In (97a)-(97d) ziet men echter dat de 

volgorde ten opzichte van de tweede pool verandert en dat het ROTOR-systeem verbroken 

wordt. Hoe is dat te verklaren? Het is verklaarbaar op grond van de algemene principes. De 

woordvolgorde varieert naargelang de inherentie, de complexiteit en de informatieve 

geleding.  

2.13. PP’s van tijd en plaats vs. voorzetselvoorwerp 

Volgens Broekhuis (2013) moet het VZV vlak vóór de tweede  pool staan, terwijl een PP van 

tijd of plaats op verschillende plaatsen kan optreden (2013: 282). Zin (98a) kan op twee 

manier geïnterpreteerd worden. Ten eerste als een VZV dat de bestemming van de sprong 

aanduidt. Ten tweede als een BWB. Jan bevindt zich al in de vijver en hij springt erin. In 

(98b), daarentegen, kan volgens Broekhuis in de vijver alleen als BWB beschouwd worden, 

omdat de PP zich niet vlak vóór de tweede pool bevindt en het kan dus geen VZV zijn. We 

gaan met de vaststelling van Broekhuis niet akkoord, omdat volgens ons ook het VZV verder 

van de tweede pool kan staan op voorwaarde dat het element dat dichtbij de tweede pool staat 

een grotere prominentie heeft dan het VZV. Op deze manier is dus graag in (98b) 

prominenter dan in de vijver. 

(98a) […] dat Peter in de vijver sprong. (Broekhuis 2013: 282) 

(98b) […] dat Jan in de vijver graag sprong. 

Als er meerdere BWB„s in het middenstuk optreden, dan gaat volgens Broekhuis (2013) de 

BWB met een algemener betekenis de BWB met een specifieker betekenis vooraf. Broekhuis 

gaat dus akkoord met Magnus (2004). Broekhuis (2013) loopt echter het gevaar met de 

vaststelling dat het algemener element voor het specifieker moet (!) staan. Maar dat hoeft 

volgens ons niet per se, omdat de volgorde gemakkelijk beïnvloed kan worden door de 

algemene principes, bijvoorbeeld het links-rechts-principe. Toch toont Broekhuis (2013) een 

voorbeeld waar het specifieker element het algemener element voorafgaat, namelijk als twee 

PP‟s deel uitmaken van een grotere constituent (2013: 283), zie (99). De PP in het centrum is 

de aanvulling van de NP de bibliotheek.  
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(99) In de bibliotheek in het centrum gaat Peter vaak studeren. 

We hebben vermeld dat (98a) ambigu was. Deze ambiguïteit kan volgens Broekhuis (2013) 

afgeschaft worden als we in de vijver in het derde stuk plaatsen. Een PP in het derde stuk kan 

volgens Broekhuis geen VZW zijn, maar alleen een BWB. Wat hier Broekhuis beweert is 

onduidelijk, omdat een VZW kan volgens ons wel op de laatste zinsplaats komen, zie (100). 

De PP op de bus is hier een VZW. Dat neemt niet weg dat de positie vlak vóór de tweede pool 

het prominenst en preferentieel is, maar dat betekent niet dat het VZV niet op de laatste 

zinsplaats kan komen. 

(100) Ik heb gisteren lang gewacht op de bus. 

Een andere interessante opmerking van Broekhuis (2013) betreft de plaatsing van meer PP‟s 

van plaats in het middenstuk en op de laatste zinsplaats. De volgorde in het middenstuk van 

PP‟s van plaats is volgens hem algemeen-specifiek. Maar als de PP‟s van plaats op de laatste 

zinsplaats wordt geplaatst worden de PP‟s van plaats omgekeerd gerangschikt. Als men naar 

de woordvolgorde kijkt, ziet men dat de concretere (specifiekere) elementen aangetrokken 

worden door de tweede pool (de kern). Dat leidt tot de conclusie dat het principe van de 

lexicale stratificatie van toepassing is, zie (101) en (102). 

(101) […] dat Maarten in Praag aan de universiteit werkt. 

(102)  […] dat Maarten als student werkt aan de universiteit in Praag. 

2.14. PP’s van tijd 

Voor PP‟s van tijd geldt dezelfde volgorde als voor PP‟s van plaats. In het middenstuk gaat 

een algemener element de speficieker element vooraf. Toch blijkt er een verschil in de 

plaatsing te zijn in het derde stuk in vergelijking met de PP‟s van plaats. Als men beide PP‟s 

van tijd in het derde stuk plaatst, zal de volgorde in vergelijking met het middenstuk 

omgekeerd zijn, zie (103) en (104). Maar als we om twee uur als een aanvulling bij op 

maandag beschouwen, dan kan ook de omgekeerde volgorde wel, wat betekent dat het 

algemener element op de laatste zinsplaats toch vóór het specifieker element staat, zie (105). 
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Dat kan volgens Broekhuis (2013) bij PP‟s van plaats niet, ook al is de specifieke PP een 

aanvulling bij de algemene PP, zie (106). 

(103) […] dat Maarten op maandag om twee uur vertrekt. 

(104) […] dat Maarten vertrekt om twee uur op maandag. 

(105) […] dat Maarten vertrekt op maandag om twee uur. 

(106) […] *dat Maarten werkt in Praag aan de universiteit. 
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Hoofdstuk 3 

STAND VAN HET ONDERZOEK IN HET FRANS 

3.1. Het voorzetsel en de voorzetselconstituent 

We gaan ervan uit dat de „groupe prépositionnel‟ in het Frans op dezelfde manier gedefinieerd 

wordt als in het Nederlands. Een PP zal men dus definiëren als een groep die door een 

voorzetsel als kern en zijn aanvulling wordt gevormd. Onze definitie komt overeen met die 

van Le Goffic (1993) en Riegel et al. (2014). Le Goffic (1993) zegt bijvoorbeeld dat een 

constituent een groep woorden is met een kern („tête‟) en een aanvulling („expansion‟) bij de 

kern. Hij voegt daar nog aan toe dat een voorzetsel op zichzelf geen constituent kan zijn, maar 

in combinatie met een andere woordsoort heeft het wel het vermogen om een constituent te 

vormen. Daarbij zegt Le Goffic dat een constituent dezelfde functie heeft als de kern. Dat wil 

zeggen dat in (1) het IOB à la soeur de Mathilde qui […] dezelfde syntactische functie heeft 

als (la) soeur. Dat geldt bij PP‟s niet, omdat een PP niet dezelfde functie heeft als het 

voorzetsel. In (1) heeft à la Faculté des lettres niet dezelfde syntactische functie als à.
53

  

(1) J‟ai écrit une lettre à la soeur de Mathilde qui fait ses études à la Faculté des 

lettres à Prague. 

Een voorzetsel dient volgens Riegel et al. (2014) om een relatie van afhankelijkheid te 

markeren. Zo kan de PP zelf een aanvulling zijn op andere constituenten en is er daarom 

afhankelijk van. Volgens Le Goffic (1993) kan een PP optreden als een aanvulling van een 

NP. zie (2) en (3), sommige ProP‟s (4), een AP (5), een AdvP (6). Een PP kan tevens als een 

BVB of een BWB fungeren, zie (7) en (8). 

(2) La boulangerie sur la Place de l‟Église. 

(3) Un petit vin du sud de la Moravie. 

(4) Prend celui de ton père. 

(5) Il est petit d‟esprit. 

(6) Le musée se trouve pas loin de la Gare centrale. 
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 Voor de stucturalisten heeft de PP geen kern. Volgens de structuralistische theorie wordt de PP gevormd door 

twee interdependente delen. 
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(7) Elle est de bonne foi. 

(8) Elle exerce son métier avec beaucoup de passion. 

In het kader van de PP functioneert het voorzetsel als kern die verbonden is met een NP of 

een andere constituent met dezelfde functie (Riegel et al. 2014). Deze vaststelling van Riegel 

et al. is onduidelijk. Le Goffic (1993) stelt vast dat de kern van een PP een voorzetsel is dat 

aangevuld wordt door verschillende elementen – een naam (9), een voornaamwoord (10), een 

infinitief (11), een voorwerpszin (12), een deelwoord (13), een adjectief (14), een adverbium 

(15) en ten slotte een voorzetselconstituent (16) en (17). 

(9) en France, à Prague, sur la table, dans le centre. 

(10)  pour elle, contre lui, chez toi. 

(11) Après avoir déménagé, il n‟a plus contacté personne. 

(12) Pour qu‟il réussisse, il va devoir faire beaucoup d‟efforts. 

(13) Il est tombé en descendant l‟escalier. 

(14) Il a remis sa voiture à neuf. 

(15) Je l‟ai suivi de très près. 

(16) Il est parti de chez sa copine à neuf heures. 

(17) Il repporte cette affaire pour après les vacances d‟été. 

Riegel et al (2014) beweren dat een PP in de zin verschillende syntactische functies kan 

vervullen – BWB (18), IOB (19), naamwoordelijke deel van het GEZ (20), BVB (21), een 

aanvulling van het bijwoord (22), bijstelling (23), aanvulling van een bijvoeglijk naamwoord 

(24). Wat ons natuurlijk interesseert, zijn vooral de PP‟s als BWB‟s (van tijd en plaats) en hun 

distributie in de zin. 

(18) L‟entreprise siège à Lyon. 

(19) Elle parle de son voisin. 

(20) Mon grand-père est en bonne santé. 

(21) La voiture de mes parents. 

(22) On se voit demain à huit heures. 

(23) L‟attaquant, en excellente forme, a marqué six buts en trois matches. 

(24) Elle s‟est fâchée avec sa collègue. 



55 
 

Een PP in het Frans is in de regel een „complément indirect‟(Le Goffic 1993).
54

 Het kan 

fungeren als een VZV, een BWB of als aanvulling bij een constituent, zie (25)-(27). In 

navolging van Le Goffic (1993) stelt Magnus (2004) vast dat de functie van een BWB vervuld 

kan worden door een NP, een AdvP en een PP. 

(25)  Il doute de ses collègues. 

(26)  On a beaucoup voyagé pendant l‟été. 

(27)  La gaufre de Liège.¨ 

3.2. De algemene principes 

3.2.1. Het polenprincipe 

In het voorgaande gedeelte over het Nederlands hebben we vier algemene principes 

beschreven die in de ANS (1997) en één die in Pekelder (2002) gepresenteerd worden. Die 

principes beïnvloeden de woordvolgorde van elementen in de zin. Het Frans kent eveneens 

principes en deze willen we vergelijken met die van het Nederlands. De vraag is welke 

principes in het Frans van toepassing zijn en in hoeverre komen ze met die van het 

Nederlands overeen. In navolging van de ANS (1997) en Nieuwborg (1968) gaan ook Godin 

& Haeseryn (2000) ervan uit dat op het formele niveau de zin vanuit twee vaste polen 

beschreven kan worden. Godin & Haeseryn stellen vast dat in het Frans precies hetzelfde 

kader ,het polenprincipe, gebruikt zou kunnen worden.
55

 Ze beweren dat in het Frans een 

aantal zinsdelen ook tussen verbale elementen geplaatst kunnen worden. Deze bewering is 

juist, getuige (28)-(31) (de polen worden onderstreept). 

(28)  Il n‟a pas vu sa fille pendant des années. 

(29)  Il a rarement rendu visite à sa grand-mère. 

(30)  Monsieur Dubois fut alors licencié pour faute grave. 
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 Met ‚complément indirect„ wordt niet alleen een IOB bedoeld. De term „complément‟ heeft in het Frans een 

bredere betekenis dan de Nederlands „object‟. De term „complément‟ overkoepelt zowel OB‟s  als BWB‟s. 
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 De auteurs zelf kwalificiren deze vaststelling als controversieel. 
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(31)  Cette année, nous comptons régulièrement organiser des concerts pour la 

charité. 

Voorbeelden (28)-(31) vertegenwoordigen alleen een klein deel van de zinsdelen die tussen 

beide polen kunnen staan. Volgens ons kunnen (28)-(31) niet als zinnen met het polenprincipe 

beschouwd worden. In het Frans is het wel mogelijk om een beperkt aantal elementen tussen 

de twee polen te plaatsen. In het Nederlands, daarentegen, kunnen in principe alle elementen 

in het middenstuk voorkomen. Het stuk dat zich tussen het WWhulp en het WWhoofd bevindt, 

kan men binnen het Frans moeilijk als middenstuk kwalificeren. Als men dus de beide polen 

in het Frans en in het Nederlands vergelijkt, kan men slechts constateren dat wat door Godin 

& Haeseryn (2000) als polenprincipe gekwalificeerd wordt grote verschillen vertoont met het 

Nederlandse polenprincipe. 

3.2.2. Het links-rechts-principe 

De distributie op basis van het links-rechts-principe blijft sterk geconditioneerd door 

syntactische en semantische aspecten. Daarbij speelt ook de context een belangrijke rol 

(Godin & Haeseryn 2000: 69-70). Zin (32a) dient als context voor (32b). De volgorde in (32b) 

is goed uit te leggen aan de hand van het links-rechts-principe.
56

 Het element met een lage 

waarde die al vroeger in (32a) geciteerd werd, wordt links geplaatst en de prominentere 

elementen worden rechts geplaatst. In (32a), daarentegen, kan men moeilijk zeggen wat 

prominent en niet prominent is. Als we ervan uitgaan dat (32a) door een nieuwslezer tijdens 

het televisiejournaal wordt uitgesproken, kan men moeilijk een beroep doen op het links-

rechts-principe. Dat wordt ook door Godin & Haeseryn bevestigd. Volgens hen wordt het 

links-rechts-principe pas toegepast na het uitspreken van de zin. Dit principe is volgens de 

auteurs in het Frans moeilijk hanteerbaar (2000: 70). 

(32a) Hier soir, un homme s‟est évadé de la prison d‟Anvers. 

(32b) L‟homme est probablement armé et va probablement tenté de traverser la 

frontière. 
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 Godin & Haeseryn (2000) gebruiken de term „transitionele elementen‟ om in het kader van het functionele 

principe (het links-rechts-principe) de handeling (het werkwoord) te noemen. 



57 
 

Van Valin & LaPolla (1997) introduceren de term „focus potentiel‟ („potentiële rhema‟). Ze 

beweren dat de elementen die het vermogen hebben om rhematisch te worden alleen het WW 

en alle postverbale posities zijn. Het SUB en elementen voor het SUB kunnen daarentegen 

niet gefocaliseerd worden. Ze stellen vast dat als men het SUB ook wil rhematiseren, moet 

men een beroep doen op de restructuralisatie van de zin door bijvoorbeeld een gekloofde zin 

te gebruiken. Lambrecht (1994) introduceert de term „sentence focus‟ („zinsrhema‟). Daarmee 

bedoelt Lambrecht dat het rhema de hele zin overkoepelt. We gaan met de aanpak van 

Lambrecht akkoord, omdat volgens ons de hele zin de nieuwe informatie kan 

vertegenwoordigen. Zodoende kan ook het SUB rhematisch zijn, zie (33). In (33) maakt het 

SUB deel uit van de nieuwe informatie en de zin geeft een nieuwe informatie over wat 

gisteren is gebeurd. Dat neemt niet weg dat de zin verdeeld kan worden volgens Van Valin & 

LaPolla (1997). 

 (33) Hier, Pierre est allé au cinéma avec Pauline. 

3.2.3. Het complexiteitsprincipe 

Godin & Haeseryn (2000) verklaren in navolging van Grevisse (1997), Wilmet (1997) en 

Lerot (1993) dat het complexiteitsprincipe ook van toepassing is in het Frans (34), met andere 

woorden betekent dat dat qua structuur langere en complexere elementen na de kortere en 

„lichtere‟ elementen komen. 

(34)  J‟ai donné à mon amie toutes les notes que j‟avais prises pendant les cours du 

soir à Mons. 

 In de ANS (1997) wordt gesteld dat in het Nederlands een neiging bestaat om de complexe 

elementen of naar achteren of na de werkwoordelijke eindgroep te plaatsen. Maar dat is 

volgens Godin & Haeseryn (2000) niet noodzakelijk. De neiging die in het Nederlands bestaat 

is dat complexe elementen buiten de tang komen (!), en dat hoeft niet per se naar achteren te 
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zijn, maar rekening houdend met de informatieve geleding kan dat ook vóór de eerste pool, 

een voorbeeld par excellence is de bijzin in (35).
57

 

(35)  Omdat hij veel tijd aan de voorbereiding voor het Nationale Kampioenschap 

van het wielrennen heeft besteed, won hij de beker. 

Ook Le Goffic (1993) spreekt in het kader van een aantal algemene tendensen over het 

complexiteitsprincipe. Hij verklaart dat het één van de algemene tendensen is om een korter 

element vóór een langer element te plaatsen, omdat een complexer element a priori als meer 

informatief en meer rhematisch wordt beschouwd.
58

. Dat is interessant wat Le Goffic hier 

suggereert, omdat volgens ons de complexiteit van een element niets te maken heeft met de 

informatieve geleding. Dat zijn twee verschillende, maar toch van elkaar afhankelijke 

principes, die in de ordening tegen elkaar botsen, maar uiteindelijk domineert één van de 

principes de andere. Door deze vaststelling bewijst Le Goffic (1993) toch dat hij ook met de 

informatieve geleding en dus het links-rechts-principe rekening houdt. Het is volgens ons 

moeilijk te bepalen of (36a) of (36b) preferentieel is. In een bepaalde context zijn beide 

zinnen preferentieel. In principe is à la gare complexer dan hier. Dat betekent echter niet dat 

het eerste het meest rechts zal komen. In (36a) kiest men er eerder voor om hier aan het eind 

van de zin te plaatsen, omdat men de prominentie van het tijdstip wil benadrukken. Toch is 

volgens ons de vaststelling van Le Goffic relevant als het verschil in complexiteit opvallend 

is. In (37) staat het complexe element rechts. Maar dat heeft niets te maken met de 

informatieve geleding, maar met de verstaanbaarheid van de zin. 

(36a) J‟ai rencontré Pierre à la gare hier. 

(36b) J‟ai rencontré Pierre hier à la gare. 

(37) J‟ai rencontré Pierre hier dans le restaurant apparu dans le nouveau guide 

Michelin dans la catégorie „A ne pas manquer‟. 
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 Met informationele geleding wordt  het links-rechts-principe; respectievelijk het functionele principe bedoeld. 

 
58

 De term a priori is hier belangrijk, omdat de volgorde verandert naargelang de verschillende factoren – 

inherentie, functionele zinsperspectief, complexiteit, enzovoort. 
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3.2.4. Het inherentieprincipe 

Het laatste principe die zich in beide talen manifesteert is het inherentieprincipe, maar de 

manier waarop zich dat voordoet verschilt per taal. Het Frans is volgens Godin & Haeseryn 

(2000) een centrifugale taal met een SVO-volgorde, terwijl het Nederlands in principe een 

centripetale taal is met een SOV-volgorde, 
59

 We hebben vermeld dat het Nederlands in 

principe centripetaal is, omdat het in feite niet absoluut is. Het Nederlands is gedeeltelijk 

centripetaal en gedeeltelijk centrifugaal, omdat de woordvolgorde in het Nederlands in een 

SVO-volgorde kan veranderen. In het Nederlands markeert het DOB (zonder voorzetsel) zijn 

functie ten opzichte van de tweede pool door zijn positie („de positionele strategie‟), zie (38a). 

Het IOB is daarentegen relatief vrij dankzij de voorzetsel aan, dat een functiemarkeerder is, 

zie (38b) en (38c). 

 (38a) Gisteren heb ik mijn zus het cadeau gegeven. 

 (38b) Gisteren heb ik het cadeau aan mijn zus gegeven. 

 (38c) Gisteren heb ik het cadeau gegeven aan mijn zus. 

 In zin (38a) is de positie van het IOB niet verklaarbaar aan de hand van een GFM, maar aan 

de hand van de positionele strategie. In (39a)-(39c) is alleen (39a) grammaticaal correct, wat 

doet denken aan het gegeven dat relaties tussen elementen alleen interpreteerbaar zijn aan de 

hand van de positionele strategie. Maar dat is niet juist, tenminste niet helemaal. De 

syntactische functie DOB is wel aan de hand van de positionele strategie interpreteerbaar. Op 

de eerste zinsplaats moet het SUB komen en het DOB komt in het Frans altijd na het SUB. 

Maar de functie IOB wordt niet door de positie gemarkeerd. De volgordes in (39b) en (39c) 

zijn niet grammaticaal correct, maar men kan toch de syntactische verbindingen tussen de 

constituenten herconstrueren. Dat is te verklaren door de GFM à die in vergelijking met het 

Nederlands de enige manier is om een IOB te introduceren. Het IOB in het Frans is dus 

herkenbaar aan de hand van de GFM, niet aan de positie. 
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 Talen worden op basis van hun woordvolgorde gecategoriseerd. Als een taal een SVO-volgorde heeft, verwijst 

dat naar de volgorde subject-werkwoord-object. Zo‟n volgorde is typisch voor het Frans: Jean écoute Paul. Een 

taal met een SOV-volgorde, zoals het Nederlands, verwijst naar de volgorde subject-object werkwoord. We gaan 

in het Nederlands ervan uit dat de volgorde beschreven wordt ten opzichte van de tweede pool: Omdat Piet een 

boek heeft gekocht. Op basis hiervan wordt gezegd dat het Frans door de SVO-volgorde centrifugaal is, terwijl 

het Nederlands centripetaal is. De volgorde kan ook aan de hand van nummers bepaald worden. Zo is het Frans 

een taal met 0-1-2 volgorde, terwijl het Nederlands een taal is met een 2-1-0 volgorde. 
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Om terug te keren naar het inherentieprincipe, de typische inherente elementen van het WW 

zijn in het Nederlands zowel als in het Frans elementen die onder de verbale valentie vallen. 

Dat betekent dus dat deze elementen vlak bij het WW, respectievelijk de tweede pool zullen 

komen te staan. 

(39a) Pierre a acheté le livre à sa soeur. 

(39b) * Pierre a acheté à sa soeur le livre. 

(39c) * A sa soeur a acheté Pierre le livre. 

Met het inherentieprincipe wordt ook in Le Goffic (1993) rekening gehouden. Volgens hem 

wordt het DOB voor het IOB geplaatst omdat het DOB a priori als nauwer verbonden met het 

WW wordt beschouwd, terwijl het IOB meer autonoom is. 

3.3. De structuur van de zin 

De structuur van de zin kan volgens Riegel et al. (2014) heel variabel zijn naargelang het type 

en de communicatieve functie. De zin kan mededelend, vragend, bevelend, uitroepend, enz. 

zijn. In Riegel et al. wordt de zogenaamde canonieke zin, ofwel de canonieke structuur 

gepresenteerd (2014:211).
60

 Een canonieke zin is een mededelende, eenvoudige en neutrale 

zin.
61

 De structuur van Riegel et al. ziet eruit als in Schema 1. 

Schema 1: De canonieke zinstructuur van Riegel et al. (2014) 

BEP – SUB – BEP – WW – BEP – OBJ – BEP 

 

We gaan ervan uit dat de zin een lineaire uiting is, die zich in de tijd afspeelt en syntactisch 

(en dus hiërarchisch) wordt gestructureerd. In Le Goffic (1993) wordt de zin in grote trekken 

in drie stukken verdeeld – het begin van de zin („le début de phrase'), het centrum van de zin 

                                                           
60

 De canonieke zin is niet anders dan wat in de ANS (1997) als eigenlijke zin wordt gepresenteerd. 

 
61

 Met neutrale zin bedoelt Riegel et al. (2014) een ongemarkeerde mededelende zin met het zinsaccent aan het 

eind van de zin. 
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(„le centre de phrase‟) en het eind van de zin („fin de phrase‟). Deze drie stukken worden 

rond twee functionele kernen georganiseerd, namelijk het SUB en het WW, zie Schema 2.
62

 

Schema 2: De zinstructuur van Le Goffic (1993) 

Begin – SUB – Centrum – WW – Einde 

De structuur van de zin in het Frans wordt volgens Magnus (2004) in grote trekken geschetst 

als in Schema 3: 

Schema 3: Zinstructuur van Magnus (2004). 

SUB – WWhulp – NEG – WWhoofd – CESS – CESS
63

  

3.3.1. Het begin van de zin 

Le Goffic (1993) verklaart dat het begin van de zin „est donc l‟endroit par excellence pour 

énoncer des éléments extérieurs à la structure sujet-prédicat; ces éléments pré-initiaux, 

extérieurs à la négation et à l‟interrogation, sont fréquemment (mais pas nécessairement) en 

construction détachée, sauf s‟ils sont très courts‟ (1993: 85). Het begin van de zin is de 

preferentiële plaats voor de thematische elementen, evenals voor de kaderscheppende 

elementen. We zullen niet beschrijven welke elementen aan het begin en aan het eind van de 

zin kunnen staan, dat is niet het object van onze scriptie, maar we zullen toch enkele 

voorbeelden geven van BWB‟s en PP‟s die daar kunnen staan. PP‟s van tijd en plaats zijn 

kaderscheppend en hier, omdat ze los aan het begin van de zin optreden, thematisch. Het is 

vanzelfsprekend dat er meerdere elementen aan het begin van de zin kunnen staan, zie (40)-

(42). 

(40) En France, les gens sont acceuillants et très aimables. 

(41) A huit heures du matin, je prends mon petit déjeuner et je lis le journal. 

(42) Sur le Ring de Bruxelles, hier, à huit heures, un grave accident a eu lieu. 
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 In een mededelende zin, aantonende wijs met het volgorde S-V-O. 
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 SUB = Subject; WW = werkwoord; CESS = Essentiele complementen; NEG – negatie „pas‟. 
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3.3.2. Het einde van de zin 

Het einde van de zin wordt door twee aspecten gekenmerkt. Ten eerste is dat het gebied 

waarop het gezegde veel invloed uitoefent. Dat is met andere woorden het gebied waar 

BWB‟s en OB‟s worden geplaatst, elementen dus die met het WW nauw verbonden zijn. Dit 

gebied is sterk rhematisch. Daarbij merkt Le Goffic (1993) op dat elementen geplaatst in dit 

gebied ambiguïteit kunnen veroorzaken. Zin (43) is ambigu omdat chez Martine verbonden 

kan worden met de VP a promis, maar kan ook deel kan uitmaken van de infinitieve zin de 

faire ses devoir chez Martine. 

(43) Il m‟a promis de faire ses devoirs chez Martine. 

De betekenis verandert. Buiten de context zal een native speaker wellicht liever kiezen voor 

de tweede mogelijkheid, dat wil zeggen dat hij zijn huiswerk bij Martine zal doen. Met de 

context kan men de betekenis van de zin gemakkelijk reconstrueren. Ten tweede kan het 

element aan het eind van de zin door een komma of een prosodische pauze gescheiden 

worden van de rest van de zin. Le Goffic noemt het stuk dat los van de rest van de zin is 

„position post-finale‟, wat overeenkomt met de Nederlandse term „de uitloop‟. Het element 

dat daar staat, krijgt meer vrijheid en het geeft een kader aan de handeling of verwijst naar de 

situatie die zich in de rest van de zin afspeelt. In (44) heeft de PP van tijd pendant la 

conférence een kaderscheppende functie, terwijl in (45) à Mons een aanvullende functie heeft. 

Er moet in het centrum van de zin het clitische VNW y worden geplaatst. De PP à Mons staat 

hier als aanvulling bij het clitische VNW y. In een zin zoals (45) weet men wellicht waar het 

over gaat. Het is gemakkelijk denkbaar bijvoorbeeld als reactie op de vraag hoe het verblijf in 

Mons was. De ontvanger reageert dan en zegt dat hij ten slotte niet naar Mons gegaan is. Dat 

wil zeggen dat y en à Mons bekend zijn. De PP à Mons is dus alleen aanvullende en 

onbelangrijke informatie, omdat men al weet waar het over gaat. 

(44) J‟ai rencontré beaucoup de personnalités intéressantes, pendant la conférence. 

(45) Finalement, je n‟y suis pas allé, à Mons. 
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3.4. Primaire en secundaire functies 

Constituenten worden verdeeld in constituenten met primaire functie en constituenten met 

secundaire functie (Le Goffic, 1993). De primaire functies treden op het niveau van de zin op, 

terwijl de secundaire functies binnen een niet-verbale constituent optreden. De primaire 

functies zijn dus het SUB, het werkwoordelijk GEZ en de werkwoordelijke complementen. 

Binnen deze constituenten is er sprake van een kern met aanvullingen en deze aanvullingen 

hebben dus een secundaire functie. In (46) is het SUB le copain de ma soeur. Daarin is copain 

de kern en le, de ma soeur zijn aanvullingen. Als we (47a) met (47b) vergelijken, zien we dat 

à la cave in beide zinnen een andere functie heeft. In (47b) is à la cave een primaire functie 

die op het niveau van de zin functioneert. Het is een bijwoordelijke BWB. Maar in (47a) 

maakt à la cave deel uit van het SUB les bouteilles à la cave en heeft dus een secundaire 

functie. Het is noodzakelijk om een verschil tussen beide te maken omdat het zonder twijfel 

een rol speelt in de distributie van PP‟s in de zin. Le Goffic geeft een voorbeeld van 

ambiguïteit in (48) aan. De la tour kan gezien worden als een BWB op het zinsniveau, maar 

aan de andere kant kan het ook een secundaire functie hebben in het kader van de NP le toit 

de la tour. 

(46) Le copain de ma soeur a très rapidement porté plainte à la police. 

(47a) Les bouteilles à la cave sont toujours bonne à boire. 

(47b) Les bouteilles sont toujours bonne à boire à la cave. 

(48) Il regarde le toit de la tour. 

3.4.1.  Essentiële en niet-essentiële constituenten 

Constituenten die een primaire functie hebben, worden verder verdeeld in essentiële 

(„fonctions primaires essentielles‟) en niet-essentiële primaire constituenten („fonctions 

primaires accessoires‟). De essentiële constituenten zijn niet talrijk – dat is alleen het SUB, 

het werkwoordelijk GEZ en verplichte werkwoordelijke OB‟s, BWB‟s en andere 

aanvullingen.
64

 De niet-essentiële constituenten moeten volgens Le Goffic (1993) alleen op 

het syntactische niveau als niet-essentieel worden beschouwd. Qua betekenis, daarentegen, 
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 Verplichte objecten, bepalingen en aanvullingen bij het werkwoord: Naamwoordelijke deel van het GEZ 

(„Pierre est médecin'), het DOB object („Pierre ouvre la porte‟), het VZV („Il joue au football‟), het DOB en het 

IOB tegelijk („Il ouvre la porte à sa soeur‟). 
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spelen ze een belangrijke rol. De niet-essentiële constituenten interesseren ons, omdat de 

typische categorie binnen deze constituenten de bijwoordelijke BWB‟s zijn, waarin veel PP‟s 

voorkomen. Het aantal niet-essentiële constituenten is volgens Le Goffic (1993) in principe 

onbeperkt.
65

 

3.4.2.  Constructies 

Elementen in de zin treden in verschillende vormen ofwel constructies op, namelijk in de 

„verbonden constructie‟ („construction liée‟) en de „gescheiden constructie‟ („construction 

détachée‟). Een verbonden constructie maakt deel uit van de zin en wordt meteen na het WW 

en in het kader van de zin gebruikt, terwijl een gescheiden constructie buiten de zin wordt 

geplaatst en door een komma of een prosodische pauze wordt begrensd. We gaan op deze 

thematiek niet verder in, maar de reden waarom we dit vermelden, is dat de BWB‟s en PP‟s 

de typische elementen zijn die als „détachés‟ worden gebruikt. Ze worden preferentieel aan 

het begin van de zin en aan het eind van de zin geplaatst, maar toch betekent dat niet dat ze 

niet op andere plaatsen kunnen staan. Integendeel, ze zijn zeer mobiel, zie (49a)-(49e). 

(49a)  Dans l‟après-midi, vous pourrez aller visiter le château de Prague. 

(49b)  Vous pourrez aller visiter le château de Prague, dans l‟après-midi. 

(49c)  Vous pourrez, dans l‟après-midi, aller visiter le château de Prague. 

(49d)  Vous pourrez aller, dans l‟après-midi, visiter le château de Prague. 

(49e)  Vous pourrez aller visiter le château de Prague dans l‟après-midi. 

3.4.3. De ‘portée’ van complementen 

De zogenaamde „portée‟ („het bereik‟) van een complement kan verschillen.
66

 Soms heeft 

men het gevoel dat een complement een nauw verband onderhoudt met het werkwoordelijke 

GEZ, soms heeft men het gevoel dat het complement met de hele zin verbonden is. Tot nu toe 

hebben we vermeld dat de zin door essentiële en niet-essentiële elementen wordt opgebouwd. 
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 Een bijwoordelijke bijzin zullen we als simpele constituent beschouwen. 

 
66

 Met ‚complement„ bedoelen we alle konstituent die een aanvullende functie bij het WW hebben: het DOB,     

het IOB, de BWB, enzovoorts. 
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Vervolgens hebben we de verbonden en de gescheiden constructie gepresenteerd. Ten slotte 

zullen we de types „portées‟ presenteren. Men maakt onderscheid tussen het „complément 

intra-prédicatif‟ en het „complément extra-prédicatif‟.
67

 We zullen nu deze twee begrippen 

aan een concreet voorbeeld van bijwoordelijke BWB‟s illustreren. 

3.4.3.1. Intra-predicatieve complementen 

Als een BWB intra-predicatief is, betekent dat dat ze nauw verbonden is met het WW. Ze 

speelt volgens Le Goffic (1993) in op de verwachting van de ontvanger. In (50a) en (50b) 

verwacht men dat a travaillé van een PP of een AdvP zal worden vergezeld. 

(50a) Pendant les vacances, il a travaillé dans l‟horéca. 

(50b) Pendant les vacances, il a travaillé. 

Dat hoeft natuurlijk niet, omdat de PP‟s en de AdvP‟s facultatief zijn en op het syntactische 

niveau zou (50a) ook mogelijk en correct zijn zonder een BWB. Maar semantisch gezien 

speelt de BWB een cruciale rol. Het verschil in de betekenis is duidelijk zichtbaar, zie (50b). 

De BWB dans l’horéca heeft een sterk rhematische lading. 

Een groot verschil in vergelijking met de extra-predicatieve BWB is dat de intra-predicatieve 

BWB deel uitmaakt van de negatie en de vraag. Heel vaak wordt dat het gefocaliseerde 

element, zie (51). Hier wil de zender zeggen dat iemand niet aan de faculteit werkt, maar 

misschien wel in de bibliotheek. Het laatste kenmerk dat typisch is voor de intra-predicatieve 

BWB, is dat ze in de gekloofde constructies c’est…que kunnen voorkomen. Dat kunnen extra-

predicatieve bepalingen niet, zie (52). De plaats van zo‟n BWB is min of meer stabiel en 

bevindt zich na het WW in een verbonden constructie. 

(51) Il ne travaille pas à la faculté. 

(52) C‟est à la faculté qu‟il travaille (pas à la bibliothèque). 

 

                                                           
67

 De intra-predicatieve complementen worden ook „circonstants de prédicat‟ genoemd. De extra-predicatieve 

complementen worden anders „circonstants de phrase‟ genoemd. 
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3.4.3.2. Extra-predicatieve complementen 

De extra-predicatieve complementen maken geen deel uit van het GEZ. Ze zijn met de hele 

zin verbonden, ondergaan geen negatie en zijn niet bevraagbaar. Met andere woorden, als er 

een negatie of een vraag in de uiting is, ondergaat een extra-predicatieve BWB het effect van 

deze negatie of vraag niet. In (53a) en (53b) is en été extra-predicatief, maar in (53c) maakt en 

été deel uit van het predicaat en is dus intra-predicatief. Er is een duidelijk verschil in de 

betekenis, omdat in (53a) en (53b) de negatie het feit betreft dat we niet naar Lille zijn 

gegaan, terwijl de kaderscheppende PP van tijd en été apart blijft. In (53c) daarentegen legt de 

zender de nadruk op het feit dat we niet in de zomer naar Lille zijn gegaan, maar wel in een 

ander jaargetijde. 

(53a) En été, nous ne sommes pas parti à Lille. 

(53b) Nous ne sommes pas parti à Lille, en été. 

(53c) Nous ne sommes pas parti à Lille en été. 

De plaats van de extra-predicatieve BWB kan door verschillende elementen bezet worden. 

Wat voor ons belangrijk is, is dat er ook PP‟s van tijd en plaats voorkomen. Het is zelfs hun 

favoriete plaats, omdat ze van nature kaderscheppend zijn en de extra-predicatieve plaats is de 

plaats par excellence om een kader aan de handeling van de uiting te geven. Door haar „losse‟ 

karakter kan een extra-predicatieve BWB op verschillende plaatsen staan, ze is flexibel: 

(54a) Lors du match, le défenseur belge a frappé son adversaire. 

(54b) Le défenseur belge, lors du match, a frappé son adversaire. 

(54c) Le défenseur belge a frappé, lors du match, son adversaire. 

(54d) Le défenseur belge a frappé son adversaire, lors du match. 

Als we nu rekening houden met alle elementen die in de zin optreden, kunnen we in 

navolging van Le Goffic (1993) de zin structureren op basis van Schema 4. Volgens ons zou 

er nog één element moeten worden toegevoegd, namelijk de extra-predicatieve elementen aan 

het begin van de zin. Dat betekent dat de zinstructuur er zou uitzien als in Schema 5: 

 



67 
 

Schema 4: De zinstructuur van Le Goffic (1993) 

SUB GEZEGDE 
Extra-predicatieve 

elementen 

SUB WW 
Essentiële 

complementen 

Niet-essentiële 

intra-predicatieve 

complementen 

Niet-essentiële 

extra-predicatieve 

complementen 

 

Schema 5: De zinstructuur gebaseerd op Le Goffic (1993) met de toegevoegde extra-predicatieve 

elementen in het begin van de zin. 

Extra-

predicatieve 

elementen 

SUB GEZEGDE 

Extra-

predicatieve 

elementen 

Niet-essentiële 

extra-

predicatieve 

complementen 

SUB WW 
Essentiële 

complementen 

Niet-essentiële 

intra-

predicatieve 

complementen 

Niet-essentiële 

extra-

predicatieve 

complementen 

 

Riegel et al. (2014) maken ook onderscheid tussen de „circonstants extrapropositionnel‟ en de 

„circonstants intrapropositionnel‟. De „circonstants extrapropositionnels‟ staan buiten de rest 

van de zin en zijn kaderscheppend, wat betekent dat ze een „richtpunt‟ geven aan de 

handeling. De „circonstants intrapropositionnels‟ geven geen kader aan de handeling, maar ze 

dienen als modificeerder van het WW. Riegel et al. (2014) onderscheiden op basis van de 

positie en de informatieve geleding twee functies van BWB‟s. Ten eerste de zogenaamde 

scenische functie, dat wil zeggen dat een BWB als kader dient voor de hele handeling, zie 

(55a). Ten tweede de rhematische functie, die in vergelijking met de rest van de zin de nieuwe 

informatie aangeeft, zie (55b). 

(55a) Hier soir, nous sommes allés au cinéma. 

(55b) Nous sommes allés au cinéma hier soir. 

3.5. De bijwoordelijke bepaling 

In vergelijking met het SUB en het werkwoordelijk GEZ wordt de BWB gekenmerkt door 

drie aspecten: ze is facultatief en kan weggelaten worden zonder de grammaticaliteit van de 
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zin te doorbreken, zie (56a)-(56d).
68

 Verder kan er meer dan één voorkomen, dat betekent dat 

er meerdere BWB‟s één voor één gerangschikt kunnen worden, zie (57). Ten slotte 

beschikken ze over een tamelijk grote mobiliteit in het kader van de zin (58a)-(58d). 

(56a) Il a déménagé à Gent pendant les vacances. 

(56b) Il a déménagé à Gent. 

(56c) Il a déménagé pendant les vacances. 

(56d) Il a déménagé. 

(57) La semaine passée, à Bruges, à l‟Estaminet, dix personnes ont été prises en 

hotage. 

(58a) Chimay, dans le cadre du festival de la bière, présentera sa nouvelle bière. 

(58b) Dans le cadre du festival de la bière, Chimay présentera sa nouvelle bière. 

(58c) Chimay présentera sa nouvelle bière dans le cadre du festival de la bière. 

(58d) Chimay présentera, dans le cadre du festival de la bière, sa nouvelle bière. 

Het wordt door Riegel et al. (2014) benadrukt dat de mobiliteit het kenmerk par execellence is 

van de BWB‟s. Men ziet in (58a)-(58d), dat de BWB vooraan komt, maar ook achteraan kan 

komen, vervolgens kan ze ook tussen het SUB en het WW staan en ten slotte kan ze ook 

tussen het WW en het OB staan. Riegel et al. verklaren deze mobiliteit uit het feit, dat de 

BWB een „constituant immédiat périphérique‟ is, die niet afhankelijk is van een ander 

zinsdeel, met name het werkwoordelijk GEZ. Vandaar dat de BWB in vergelijking met het 

VZV geen deel van de verbale valentie is. Door haar autonome karakter kan ze ten opzichte 

van het WW niet nevengeschikt worden, zie (59). Het laatste kenmerk dat we aan het 

autonome karakter van de BWB te danken hebben, is haar kaderscheppende functie, zie (60). 

(59) Elle organise un concert et à Paris. 

(60) Ce matin, Pierre est arrivé à la gare. 
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 Het SUB en het WW kunnen ook weglaatbaar worden in een eliptische zin. Maar hier gaan we uit van een 

„volledige‟ zin. 
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3.5.1. Plaatsingmogelijkheden van bijwoordelijke bepalingen 

Met betrekking tot de BWB‟s onderscheidt Le Goffic (1993) drie plaatsen in de zin – de 

initiale positie, de postverbale positie en de finale positie.
69

 Le Goffic stelt vast dat BWB‟s op 

allerlei plaatsen kunnen optreden, omdat ze over een grote mate van vrijheid beschikken. Ze 

kunnen aan het begin van de zin staan, aan het eind en vóór of achter elke primaire 

constituent, zie Schema 6.
70

 

Schema 6: De plaatsingsmogelijkheden van bijwordelijke bepalingen volgens Le Goffic (1993) 

BEP – SUB – BEP – WW – BEP – DOB – BEP – IOB – BEP 

Als het WW samengesteld is, kan een BWB tussen het WWhulp en het WWhoofd komen. 

Volgens Le Goffic (1993) kan een zin in principe een oneindig aantal BWB‟s bevatten. 

Volgens Magnus (2004) kunnen BWB‟s in de zin op zeven verschillende plaatsen staan. Aan 

het begin van de zin voor het SUB, tussen het SUB en het WWhulp, tussen het WWhulp en de  

negatie („pas‟), tussen de negatie en het WWhoofd, tussen het WWhoofd en het eerste essentiële 

complement, tussen beide essentiele complementen en ten slotte na essentiele complementen. 

Magnus presenteert op deze basis Schema 7. 

Schema 7: Bijwoordelijke bepalingen in de zinstructuur van Magnus (2004) 

X1 – S – X2 – WWhulp – X3 – N – X4 – WWhoofd – X5 – CESS – X6 – CESS – X7
71

 

Er moet op gelet worden dat het aantal BWB‟s dat hier gepresenteerd wordt, het maximaal 

mogelijke aantal is als alle eisen vervuld worden. Zo kan het aantal BWB‟s verminderen als 

de negatie verdwijnt, verder als het WW niet samengesteld maar enkelvoudig is, vervolgens 

hangt het aantal af van de verbale valentie en hierdoor van de aanwezigheid van essentiële 

complementen en ten slotte van de morfologische aspecten, bijvoorbeeld als het SUB een 

VNW is met een clitische vorm (2004: 69). Als we ervan uitgaan dat de zin geen van deze 
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 De terminologie kan bij Le Goffic (1993) verwarrend zijn. Soms behandelt hij in het kader van de initiale 

positie de zogenaamde „position préinitiale‟ (de aanloop). Binnen de finale positie behandelt hij de postfinale 

positie (de uitloop). Aangezien het intra- of extra-predicatieve karakter van de BWB weet men niet of de BWB 

in de aanloop of op de eerste zinsplaats staat. Hetzelfde geldt voor de uitloop. Le Goffic zelf maakt geen strikt 

onderscheid tussen aanloop-eerste zinsplaats-begin van de zin en uitloop-laatste zinsplaats-eind van de zin. 

 
70

 Constituenten met primaire functies, zie 3.4. 

 
71

 X = Bijwoordelijke bepaling. Als de BWB in een gescheiden constructie optreedt, kan hij nog in de uitloop 

van de Franse zin komen. Dat betekent dat er nog de positie X8 moet toegevoegd worden. 
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elementen bevat, krijgen we niets anders dan de canonieke zin van Riegel (2014) en Le Goffic 

(1993). 

Behalve met de positie houdt Magnus (2004) in het kader van de classificatie van BWB‟s ook 

rekening met andere aspecten. Ten eerste met de constructie van de BWB‟s, namelijk met de 

verbonden en de gescheiden constructie. Ten tweede met de „pragmatische status‟ van 

BWB‟s. Ze wil daarmee zeggen dat een element focaliseerbaar of niet-focaliseerbaar is en ten 

slotte met het bereik („la portée’).
72

 

3.6. De semantische bepaling van plaats 

Het verschil tussen een SBWBplaats en een BWBplaats is dat een BWBplaats een kader geeft aan 

de hele situatie en de handeling, terwijl een SBWBplaats alleen een bepaald element van de 

uiting localiseert, vergelijk (61) en (62).
73

 Zin (61) localiseert alleen „het mooie artikel‟, dat 

zich in een tijdschrift bevindt, terwijl in (62) dans la voiture een kader geeft aan de hele 

situatie. 

(61) J‟ai lu un chouette article dans ce magazine. 

(62) J‟ai lu un chouette article dans la voiture. 

 

De SBWB‟s verdeelt Magnus in twee types. Ten eerste zijn dat bepalingen die een 

metonymische relatie hebben met één van de verbale constituenten (63). Deze bepalingen 

bevinden zich doorgaans na het verbale argument waarmee ze verbonden zijn en in de regel 

op de laatste zinsplaats (het eind van de zin). Een andere volgorde zou volgens ons heel raar 

klinken, toch is het in een zeer beperkte context mogelijk, als we de sterke prominentie van de 

dief willen benadrukken, zie 64). In (64) wil de zender zeggen dat het de dief was die in zijn 

rechter been geschoten werd en niet bijvoorbeeld de postbode. We moeten nog opmerken dat 

het onmogelijk is om deze bepalingen voor het WW te plaatsen. 
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 De vier aspecten voor de classificatie van BWB‟s in het Frans die door Magnus gepresenteerd wordt, werden 

al door Le Goffic in 1993 in zijn Grammaire de la phrase française vermeld. Hij behandelt de positie van 

BWB‟s, hun bereik („portée‟), en de constructie (verbonden-gescheiden). Wat de „pragmatische status‟ betreft, 

verschilt de terminologie tussen Magnus (2004) en Le Goffic (1993). Le Goffic spreekt over de „dynamique 

communicative‟. 

 
73

 De typen BWB‟s worden in 2.8. behandeld. 
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(63) Il a été touché à la jambe droite. 

(64) Le gendarme a touché à la jambe droite le cambrioleur. 

Het tweede type zijn de SBWB‟s die geen metonymisch verband hebben met één van de 

verbale argumenten. Deze bepalingen beschikken over een grotere mate van mobiliteit en 

kunnen dus op verschillende plaatsen staan. Zin (65a) is preferentieel. Dat is eenvoudig 

gezegd de gewoonste manier om een zin buiten de context op een neutrale manier te 

formuleren. Toch zijn hier ook andere volgordes acceptabel. In (65b) en (65d) is de SBWB 

gescheiden van de rest van de zin. Ze heeft een rhematische functie, in (65d) is de functie 

bovendien aanvullend. In (65c) wordt l’article de Pierre sterk gerhematiseerd.  

(65a) J‟ai lu l‟article de Pierre dans ce magazine. 

(65b) Dans ce magazine # j‟ai lu l‟article de Pierre.
74

 

(65c) J‟ai lu dans ce magazine l‟article de Pierre. 

(65d) J‟ai lu l‟article de Pierre # dans ce magazine. 

De niet-metonymische SBWB‟s van plaats hebben een grotere autonomie, omdat ze volgens 

Magnus gemakkelijker de niet-focaliseerbare posities bezetten (2004: 191). Om de zaak kort 

samen te vatten, hangen de posities van een SBWBplaats af van de relatie dat de bepaling met 

het WW onderhoudt. Als hun relatie van metonymische aarde is, dan is de plaatsing van de 

bepaling in antepositie onmogelijk. De antepositie is daarentegen mogelijk bij het tweede type 

locatieve complementen zonder metonymische waarde, waar antepositie niet preferentieel is, 

maar wel acceptabel. 

3.7. Bijwoordelijke bepaling van tijd 

Een BWBtijd treedt onder verschillende vormen op. Ten eerste kan dat een AdvP zijn („hier‟), 

een NP („le jour d’après‟) en een PP („en septembre‟). De enige positie die volgens Magnus 

(2004) in principe aanvaardbaar is om een element te focaliseren, is positie X7 in (66a) waar 

de BWBtijd aan het eind van de zin staat, op de postverbale plaats. Deze positie is altijd 

rhematiserend (2004: 196). In (66b) en (66c) staat de BWBtijd gescheiden van de rest van de 

zin. 
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 Magnus (2004) gebruikt „#‟om de de scheiding tussen een deel van de zin en de rest van de zin te tonen. 
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(66a) Le maire a acheté ce bel appartement à sa compagne en septembre. 

(66b) En septembre # le maire a acheté ce bel appartement à sa compagne.
75

 

(66c) Le maire a achteté ce bel appartement à sa compagne # en septembre. 

Zinnen (66d) en (66e) zijn volgens moedertaalsprekers twijfelachtig. Een van de drie 

moedertaalspreker die Magnus (2004) in haar onderzoek heeft getest heeft de acceptabiliteit 

van deze zinnen betwijfeld. We gaan ermee akkoord dat zinnen (66d) en (66e) niet 

preferentieel zijn, maar wel acceptabel. 

(66d) Le maire a acheté en septembre ce bel appartement à sa compagne. 

(66e) Le maire a acheté ce bel appartement en septembre à sa compagne. 

Het probleem met zo‟n woordvolgorde is dat de zin niet ongrammaticaal is en er is geen 

obstakel om de zin op deze manier te formuleren. Aan de andere kant zal een 

moedertaalspreker de zin niet zo formuleren. Zin (66d) is denkbaar als men en septembre 

thematiseert en de nadruk wil leggen op de aanschaf van het appartement voor zijn partner. 

Zin (66e) is moeilijk voorstelbaar. De zin kan accetabel zijn als en septembre daar in een 

gescheiden constructie wordt geïntroduceerd, anders is de zin volgens ons onmogelijk door de 

verbale valentie en het inherentieprincipe. Op basis daarvan zal op het WW acheter een DOB 

en een IOB volgen en pas daarna zal de BWBtijd komen. Magnus (2004) stelt vast dat de 

positie X5, dat wil zeggen de positie voor de OB‟s ook samenhangt met de lengte ervan 

(2004: 196). De positie X5 is dus acceptabel als het DOB lang is, zie (67). 

(67) Le maire a acheté en septembre ce bel appartement de luxe de quatre pièces. 

De positie X6 in (66e) is volgens Magnus acceptabel door het feit dat het IOB een PP is en 

dus verder van het WW kan staan. De ontoereikendheid van Magnus is dat ze alleen met drie 

informanten werkt en dat is veel te weinig om een statistisch significant resultaat te krijgen. 

Twee van haar informaten hebben gezegd dat de volgorde in (66e) acceptabel is. Volgens ons 

is (66e) alleen acceptabel als de PP van tijd („en septembre‟) een gescheiden constructie is. 

Wat de positie X5 in (66d) betreft, daar gaan we mee akkoord. Ten eerste door het links-

rechts-principe. Ten tweede als OB‟s heel lang zijn, zoals in (67). Zin (66g) is niet-acceptabel. 
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 Magnus gebruikt het symbool „#‟ om het gescheiden karakter van een element te tonen. In (66b) en (66c) 

verwijst het symbool naar het gescheiden karakter van de aanloop en de uitloop. 
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Dat geldt ook voor de positie X3 in (66f), maar het verschil tussen (66f) en (66g) is dat er op 

de positie X3 volgens Magnus toch een korte BWBtijd die prosodisch verbonden is met het 

WW kan komen, zie (68). 

(66f) *Le maire n‟a en septembre pas acheté ce bel appartement à sa compagne. 

(66g) *Le maire n‟a pas en septembre acheté ce bel appartement à sa compagne. 

(68) Jean n‟a jusqu‟à présent pas réalisé les conséquences de ces actes. 

3.8. Bijwoordelijke bepaling van plaats 

Als men de BWBplaats met de BWBtijd vergelijkt, ziet men dat ze dezelfde posities bezetten, 

wat normaal is gezien hun eigenschappen. De preferentiële zin zal dus (69g) zijn. Dan zijn 

ook (69a) en (69h) correct met de gethematiseerde PP van plaats op de initiale en finale 

positie. Zinnen (69e) en (69f) zijn acceptabel in dezelfde omstandigheden zoals we die bij de 

BWB‟s van tijd hebben behandeld. Daarbij moet ook rekening worden gehouden met het 

complexiteitsprincipe, dat we ook bij de BWB‟s van tijd hebben vermeld. Als we (67) 

hernemen en de BWBtijd door een BWBplaats vervangen, krijgen we (70). Ten slotte zijn zinnen 

(69c) en (69d) onmogelijk. 

(69a) En Belgique # le Premier ministre a donné un million d‟euros à la charité. 

(69b) ?Le Premier ministre # en Belgique # a donné un million d‟euros à la charité. 

(69c) *Le Premier ministre n‟a en Belgique pas donné un million d‟euros à la charité. 

(69d) *Le Premier ministre n‟a pas en Belgique donné un million d‟euros à la charité. 

(69e) Le Premier ministre a donné en Belgique un million d‟euros à la charité. 

(69f) ?Le Premier ministre a donné un million d‟euros en Belgique à la charité. 

(69g) Le Premier ministre a donné un million d‟euros à la charité en Belgique. 

(69h) Le Premier ministre a donné un million d‟euros à la charité # en Belgique. 

(70) Le maire a acheté en Norvège ce bel appartement de luxe de quatre pièces. 
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3.9. Overzicht van plaatsingsmogelijkheden van bijwoordelijke bepalingen 

Laten we nu een overzicht en een vergelijking maken tussen de SBWBplaats aan de ene kant en 

de BWBtijd en de BWBplaats aan de andere kant. Op de positie X1 en X2 kunnen BWBtijd en 

BWBplaats zowel als SBWBplaatsvoorkomen, tenzij deze metonymisch zijn. Posities X3 en X4 

kunnen niet bezet worden, noch door een SBWBplaats als door BWB‟s van tijd en plaats. Toch 

is deze bewering niet absoluut. Volgens Magnus (2004) kunnen daar wel de adverbiale 

SBWBplaats komen. Als de BWBtijd en de BWBplaats ook adverbiaal zijn of als ze de vorm van 

een korte PP hebben, dan kunnen ze ook op positie X3 en X4 worden geplaatst. Posities X5, 

X6 en X7 zijn mogelijk voor alle drie de types bepalingen, rekening houdend met de 

complexiteit en de informatieve geleding (focalisatie) van constituenten. Voor positie X8 

geldt hetzelfde als voor X1. 

3.10. De relatie Subject – bijwoordelijke bepaling - werkwoord 

Een BWB kan geplaatst worden tussen het SUB en het WW. Deze plaats wordt door Le 

Goffic (1993) beschouwd als een variant van het begin van de zin en is daarbij een oppositie 

aan de postverbale plaats.
76

 Zoals bij de „position initiale‟ komen daar dezelfde elementen als 

bij het begin van de zin. Vervolgens zijn deze elementen extra-predicatief, wat ook voor het 

begin van de zin geldt. Ten slotte komen ze voor in een gescheiden constructie, wat ook van 

toepassing is bij het begin van de zin. Elementen die daar staan zijn extra-predicatief, ze 

treden in een gescheiden constructie op. Daarbij worden BWB‟s die daar geplaatst zijn als 

thematisch beschouwd. Dat is volgens Le Goffic (1993) te verklaren uit het feit dat ze 

gescheiden zijn en dat ze het SUB versterken, zie (71). 

(71) La République tchèque, en 1996, a remporté la médaille d‟argent à l‟EURO. 
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 Le Goffic (1993) is hier onduidelijk. Wat bedoelt hij met „oppositie aan de postverbale plaats‟? Op welke 

niveau? 
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3.11. De postverbale positie van de bijwoordelijke bepaling 

De postverbale positie is volgens Le Goffic „l‟anthithèse de la position initiale‟ (1993: 468).
77

 

Deze positie wordt volgens Le Goffic de positie van maximale integratie. Daarmee bedoelt hij 

wellicht dat het de positie par excellence is die nauw verbonden is aan het WW en dat deze 

positie typisch intra-predicatief is en nauw met het WW geïntegreerd. In vergelijking met het 

begin van de zin wordt de postverbale positie totaal inbegrepen. Le Goffic (1993) stelt vast 

dat BWB‟s die tussen het WW en het OB staan, in twee-derde van de gevallen door een AdvP 

en voor een-derde door een PP worden gevormd. Maar hoe verder een BWB na het WW staat, 

hoe meer deze BWB een PP is. 

De postverbale positie is typisch intra-predicatief en is dus nauw met het WW verbonden. Dat 

neemt niet weg dat daar geen extra-predicatieve elementen kunnen komen. Op de postverbale 

positie kunnen allerlei elementen komen, laten we enkele voorbeelden geven, zie (72)-(74). 

Het verschil tussen de postverbale positie en het begin van de zin is dat de betekenis en het 

bereik van de intrapredicatieve bepalingen heel beperkt is en in nauw verband met het 

werkwoord staat, terwijl het begin van de zin kaderscheppend is en dus een kader aan de hele 

situatie en de handeling van de rest van de zin geeft. 

(72) Marie est partie à huit heures. 

(73) Marie est partie en Espagne. 

(74) Marie terminera ses devoirs après avoir fini de manger. 

3.12. De relatie hulpwerkwoord – bijwordelijke bepaling - deelwoord 

In principe komen volgens Le Goffic (1993) BWB‟s van tijd en plaats niet tussen het WWhulp 

en het WWhoofd, tenzij ze in een gescheiden constructie optreden. Volgens ons is zo‟n een 

verklaring niet correct, omdat sommige korte elementen wel tussen het WWhulp en het 

WWhoofd kunnen komen, maar dat is niet het geval van PP‟s van tijd en plaats, ook als deze in 

een gescheiden constructie optreden. De plaats tussen het WWhulp en het WWhoofd is volgens 

ons gereserveerd aan korte adverbiale BWB‟s. 
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 Le Goffic (1993) is hier te abstract. Wat betekent dat de postverbale positie een tegenstelling is aan de initiale 

positie? 
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3.13. De relatie bijwoordelijke bepaling – objecten  

In Le Goffic (1993) worden in het kader van de onderlinge relatie tussen BWB‟s en OB‟s een 

paar tendensen gepresenteerd. Ten eerste wordt een PP achter een essentiële complement 

geplaatst. Vervolgens staat een AdvP voor een PP, en een korte constituent staat voor een 

lange constituent.
78

 Ten slotte staat een BWB van manier voor een BWBtijd of een BWBplaats, 

zie Schema 7: 

Schema 7: Onderlinge relaties bijwoordelijke bepalingen – objecten 

SUB – WW – AdvP – OB – PP 

Een PP is volgens Le Goffic minder verbonden met het WW dan een AdvP, zie (75) en (76). 

Het verschil is dat in (75) de AdvP soigneusement alleen met het WW verbonden is, terwijl in 

(76) de PP avec soin aan het WW en het DOB verbonden is. Door de invloed van het 

complexiteitsprincipe kan een PP wel voor een OB staan als dit complexer is, zie (77). 

(75) Pierre lit soigneusement ses notes. 

(76) Pierre lit ses notes avec soins. 

(77) J‟ai lu dans la salle d‟attente le magazine sur les nouvelles technologies du 21
e
 

siècle. 

3.14. De relatie bepaling – bepaling  

Volgens Magnus (2004) bestaat er een tendens om de BWBplaats direct op de BWBtijd te laten 

volgen. De preferentiële plaats van BWB‟s in het Frans is de positie X7. Beide constituenten 

worden dan gefocaliseerd, zie (78a). Dezelfde volgorde is zichtbaar in de aanloop en de 

uitloop, waar de constituenten niet-gefocaliseerd zijn, zie (78b) en (78c). 

(78a) Pierre a frappé Paul hier au magasin. 

(78b) Pierre a frappé Paul # hier au magasin. 

(78c) Hier au magasin # Pierre a frappé Paul. 
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 Voor het complexiteitsprincipe gebruikt Le Goffic (1993) het begrip „Progression en masses croissantes‟. 
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De reden waarom men voor zo‟n volgorde kiest, is volgens Magnus (2004) uitlegbaar door 

het feit dat à Paris een verduidelijking is van de BWBtijd hier. Volgens ons kan dat op een 

andere manier geïnterpreteerd worden. Terwijl Magnus over „une précision apportée au 

situant temporel‟ spreekt, zouden we liever de termen „abstract‟ en „concreet‟ gebruiken. 

Deze volgorde is interpreteerbaar aan de hand van het principe van de lexicale stratificatie. 

Het is de natuur van de mens om eerst het abstracte element te gebruiken en pas na het 

concrete element (Pekelder 2002: 22 en 77). Dat neemt niet weg dat ook de omgekeerde 

volgorde mogelijk is. In (78d) is de volgorde wel mogelijk naargelang de informatieve 

geleding. 

(78d) Pierre a frappé Paul au magasin hier. 

De BWBtijd is hier dus informatief prominenter. In de aanloop en de uitloop is deze volgorde 

onwaarschijnlijk maar toch mogelijk in zinnen zoals (79). In dit geval kan er nauwelijks  

sprake zijn van de relatie abstract-concreet. We hebben al in het kader van de algemene 

principes vermeld dat een BWBplaats volgens ons concreter is dan een BWBtijd. De volgende 

mogelijke reden zou het complexiteitsprincipe kunnen zijn. Op het eerste gezicht blijkt de 

BWBtijd complexer dan de BWBplaats, maar als we au début du 19ème siècle door en 1815 

vervangen, zullen we toch voor dezelfde volgorde kiezen.
79

 De mening die we verdedigen is 

de conceptualisatie. We gaan ervan uit dat men eerst in ruimte conceptualiseert. Alles wat 

gebeurt, speelt zich in ruimte af. Daarentegen, kan men niet van alles wat bestaat beweren dat 

dat een tijdsproces ondergaat.
80

 Ruimte is dus het (abstracte) gebied waar alles wordt 

geplaatst en waar alles gebeurt. Wat we hier aanbieden is maar één van de mogelijke 

verklaringen voor de volgorde in (79), maar zoals vroeger vermeld, is ook de omgekeerde 

volgorde acceptabel. 

(79) En Belgique, au début du 19
ème

 siècle, Napoléon a subi une lourde défaite. 

Zinnen (78) en (79) die we gepresenteerd hebben, hadden iets gemeen – ze stonden op 

dezelfde positie. Laten we nu bekijken hoe het met de BWB‟s op verschillende posities is. 

                                                           
79

 Dat neemt niet weg dat de omgekeerde volgorde onmogelijk is. De zin „Au début du 19ème siècle, en 

Belgique, Napoléon a subi une lourde défaite.‟ is ook acceptabel. 

 
80

 We gaan op de conceptualisatie niet verder in. 
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(80a) Pierre a frappé Paul au magasin # hier. 

(80b) Pierre a frappé Paul hier # au magasin. 

(80c) Hier, Pierre a frappé Paul au magasin. 

(80d) Au magasin, Pierre a frappé Paul hier. 

Zinnen (80) zijn varianten van elkaar. De aanloop en de uitloop zijn altijd thematische 

posities, de finale positie X7, daarentegen, is de prominentste positie en is tegelijk 

preferentieel. Magnus (2004) merkt op dat als beide constituenten tegelijk in de zin optreden, 

ze in principe meteen na elkaar komen. Magnus merkt nog iets interessants op. Als een BWB 

een bredere betekenis heeft, gaat ze aan de BWB die een verduidelijking geeft vooraf. Dat is 

een belangrijke opmerking waarmee rekening gehouden moet worden in verklaringen over de 

onderlinge volgorde van BWB‟s. Ten slotte beweert Magnus dat de onderlinge volgorde van 

twee BWB‟s afhangt van de semantische verhouding tussen beide elementen. De algemenere 

gaat aan de engere BWB vooraf, maar hun opname in de zin wordt met hun pragmatische 

status verbonden, dat wil zeggen of ze gefocaliseerd of niet-gefocaliseerd zijn (2004: 359).
81

 

De morfologische bouw van de constituent speelt bij kaderscheppende BWB‟s geen rol. Met 

andere woorden, het feit dat de constituent een NP, een AdvP of een PP is, heeft geen invloed 

op hun volgorde. 

3.15. De finale positie 

Het einde van de zin is de plaats waar BWB‟s met een gescheiden zowel als een verbonden 

constructie voorkomen. In korte zinnen komen in principe BWB‟s met een verbonden 

constructie voor. Het gaat dus over een intra-predicatieve BWB. De finale positie is belangrijk 

omdat ze doorgaans door een PP wordt bezet, zie (81).
82

 Als de BWB gescheiden is, dan 

verwijst ze retrospectief naar de hele zin. 

(81) Il joue au football dans le jardin. 

                                                           
81

 Pragmatische status = informatieve geleding, het links-rechts-principe. 

 
82

 In zin als (81) is de postverbale positie tegelijk de finale positie. 
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De semantische functie van het eind van de zin (uitloop) is dezelfde als bij de „position pré-

initiale‟ (de aanloop). Als daar een BWBtijd of een BWBplaats voorkomt, dan wordt ze typisch 

thematisch en dient om een kader te geven, zie (82). 

(82) Je vais jouer au football, dans l‟après-midi. 

Het einde van de zin kan soms ambigu zijn. Het typisch voorbeeld ervan is (83). De PP kan in 

(83) een BWB zijn met een extra-predicatieve functie. Ze verwijst dus naar de hele zin. Maar 

de PP kan ook beschouwd worden als een aanvulling bij het DOB le toit en is dus geen BWB 

maar wel een intra-predicatieve element, namelijk het deel van het DOB.
83

 

(83) Il regarde le toit de la tour. 

                                                           
83

 Een extra-predicatief element hoeft niet volgens Le Goffic (1993) en Magnus (2004) door een komma of een 

prosodische pauze gemarkeerd te worden. 



80 
 

Hoofdstuk 4 

BESCHRIJVING VAN HET CORPUS EN VRAAGSTELLING 

 

 

4.1. Inleiding 

 

In het praktische deel van deze scriptie zullen we onze uitleg uit het theoretische deel op 

concrete voorbeelden uit praktijk toe te passen. Het praktische deel zal in twee basisstukken 

verdeeld zijn. Zoals bij het theoretische deel, zullen we één hoofdstuk besteden aan het 

Nederlands. In het tweede hoofdstuk zullen we ons richten op het Frans. Daarna zullen we de 

twee talen vergelijken en conclusies op basis van onze waarnemingen trekken. 

 

 

4.2. Hypothese 

 

We hebben het al vermeld. Het Frans en het Nederlands vallen onder verschillende systemen 

waarop de woordvolgorde wordt toegepast. Het Frans is een zogenaamde centrifugale taal met 

een SVO-volgorde, terwijl in het Nederlands in principe van de SOV-volgorde wordt 

uitgegaan. De verschillende soorten woordvolgorde hebben consequenties voor de structuur 

van de zin in de hier te onderzoeken talen. De Nederlandse zin wordt rond twee polen 

opgebouwd. In het Frans kan er volgens ons geen sprake zijn van twee polen, ook al Godin & 

Haeseryn (2000) beweren dat ook in het Frans uitgegaan kan worden van de bipolaire 

constructie (zie 2.2.1.). De redenen waarom we met deze bewering niet akkoord gaan, hebben 

we al in het theoretische deel binnen de paragraaf over het polenprincipe uitgelegd. Voortaan 

gaan we ervan uit dat het Nederlands een bipolaire structuur heeft, terwijl het Frans een 

unipolaire structuur heeft, ook al de enige pool die in het Frans voorkomt, samengesteld kan 

worden.
84

 Het feit dat één pool in het Frans door meerdere delen gevormd wordt, betekent niet 

dat het Frans meer polen heeft. Door deze verschillen in de polenconstructie en hierdoor in de 

volgorde, veronderstellen we dat ook de plaatsing van PP‟s van tijd en plaats daardoor 

beïnvloed wordt. Met andere woorden, de PP‟s van tijd en plaats gedragen zich verschillend 

binnen het talenpaar Nederlands-Frans en ze kunnen niet op dezelfde plaatsen komen te staan. 

                                                           
84

 Ook in het Nederlands kan de tweede pool trouwens samengesteld zijn. In een bijzin bijvoorbeeld wordt de 

tweede pool de „verbale groep‟ of „verbale rest‟ genoemd en wordt door de PV en het deelwoord gevormd (op 

voorwaarde dat het een bijzin in de verleden tijd is). 
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4.3. Vraagstelling 

 

Op basis van onze hypothese die we hierboven hebben gepresenteerd, stellen we de volgende 

onderzoeksvraag. Wat zijn de verschillen en de overeenkomsten in de plaatsing van PP‟s van 

tijd en plaats ten opzichte van het polenprincipe binnen het talenpaar Nederlands-Frans? Dat 

is de centrale vraag, waarop we een antwoord zullen proberen te geven. Het is echter niet de 

enige vraag die we willen beantwoorden. In overeenstemming met de functionalistische 

theorie van André Martinet, zullen we ook proberen te beantwoorden, welke keuze de zender 

heeft gemaakt en hoe de ontvanger deze keuze interpreteert. Met andere woorden, op welke 

strategie doet de zender beroep om zijn woorden op een rijtje te krijgen en op welke strategie 

doet de ontvanger beroep om de relaties tussen de elementen te reconstrueren. Ten slotte 

zullen we proberen uit te leggen, wat de communicatieve waarde van de gekozen volgorde is. 

 

 

4.4. Onderzoeksmethoden 

 

Elke hypothese moet op basis van relevante data bevestigd of ontkend worden. We konden 

kiezen tussen verschillende onderzoeksmethoden van dataverzameling. Ten eerste de 

introspectie. Eigen voorbeelden geven is voor een niet-moedertaalspreker gevaarlijk en vaak 

leidt zo‟n methode tot een echec. Ook als men een moedertaalspreker is, loopt men het gevaar 

dat men door subjectieve tendensen verleidt zal worden en het resultaat in zo‟n geval niet als 

objectief, en hierdoor als relevant, beschouwd kan worden. Dat is trouwens de rol van een 

wetenschappelijk onderzoek – objectief te zijn. De tweede manier om data te verzamelen is 

een corpus op te richten. Ten slotte kan men een enquête maken en het resultaat aan de hand 

van informanten vaststellen. De keuze hangt altijd af van het te bereiken doel. 

We hebben besloten om de drie methodes te combineren. We hebben eerst het corpus 

opgericht op basis van bestaande data die we electronisch hebben gezocht via een 

zoekmachine op internet. De gekozen data hebben we daarna gemodificeerd en er varianten 

van gemaakt.
85

 Ten slotte hebben we onze corpus, varianten inbegrepen, aan Nederlandse en 

Franse moedertaalsprekers gepresenteerd. 

 

                                                           
85

 We hebben zinnen gezocht en bedacht die ons zo veel mogelijk varianten opleverden. Dat is de reden waarom 

we bijvoorbeeld een onbepaald element als bepaald gepresenteerd hebben, omdat een onbepaald element 

(rhematisch) beperktere plaatsingsmogelijkheden heeft dan een thematisch element. 
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4.5. Beschrijving van het corpus 

 

Zoals vermeld in de voorgaande paragraaf, hebben we ons corpus samengesteld aan de hand 

van electronische bronnen die we met behulp van een zoekmachine hebben gevonden. Het 

nadeel van het zoeken op internet is het vaststellen van de relevantie van de data. In het 

algemeen zijn we van mening dat alles wat men op het internet zoekt, vindbaar is ook al is het 

niet helemaal correct.
86

 Daarom hebben we alleen gezocht in puur Nederlandse bronnen, waar 

het Nederlands de enige taal was, die gebruikt werd. Alle bronnen waarin we hebben gezocht, 

zijn in de „registre courant‟ geschreven, de standaardtaal dus. Met de informele taal wordt 

geen rekening gehouden.
87

 Het corpus in het Frans hebben we niet met nieuwe data opgericht, 

maar we hebben de Nederlandse zinnen vertaald om dezelfde zinnen in beide talen te 

vergelijken. 

Het basiscorpus telt een tamelijk beperkt aantal data – we hebben alleen tien zinnen 

gekozen. Aan deze zinnen hebben we verschillende varianten toegevoegd.
88

 Het aantal data 

die we zullen behandelen bereikt dus 53 voor het Nederlands en 54 voor het Frans. 

 

 

4.6. Beperking van het corpus 

 

Het corpus hebben we om praktische redenen beperkt gehouden. Ten eerste willen we alleen 

PP‟s analyseren, die in een verbonden constructie voorkomen.
89

 Elementen die in een 

gescheiden constructie voorkomen, zijn voor ons niet relevant, omdat ze door hun losse 

karakter geen verbinding hebben met het werkwoordelijke GEZ. PP‟s van tijd en plaats in een 

losse constructie te omvatten blijkt dus onzin, omdat de centrale vraag is, hoe de PP‟s van tijd 

zich ten opzichte van het polenprincipe gedragen. Een gescheiden element valt niet onder het 

bereik van het werkwoordelijke GEZ en hierdoor van de polen. Op deze manier zullen we dus 

de aanloop en de uitloop in het Nederlands en de uitloop in het Frans weglaten. De enige 

gescheiden positie die we zullen bewaren, is de aanloop in het Frans, omdat het volgens ons 
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 Vandaar dat is een enquête met meerdere Nederlandse en Franse moedertaalsprekers niet alleen handig, maar 

voor ons (niet-moedertaalsprekers) zelfs noodzakelijk is. 

 
87

 Dat is trouwens de reden, waarom we op verschillende electronische fora en sociale netwerken niet hebben 

gezocht. 

 
88

 Daarmee bedoelen we dat we de volgorde hebben veranderd, namelijk de posities van PP‟s van tijd en plaats. 

 
89

 Geen „construction détaché‟ dus. 
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de plaats par excellence is om de PP‟S van tijd en plaats in het Frans te plaatsen.
90

 Ten tweede 

zullen we alleen met mededelende affirmatieve zinnen werken. Dat wil zeggen dat we de 

negatieve, bevelende en vragende zinnen niet in acht zullen nemen. De laatste beperking 

betreft het aantal, die beperkt is, maar bevredigend genoeg om onze onderzoeksvraag te 

beantwoorden. 

 

 

4.7. De enquête 

 

De data die we hebben gevonden en varianten die we ervan hebben gemaakt, hebben we aan 

vijf Nederlandse en vijf Franse moedertaalsprekers gepresenteerd. Sommigen zouden bezwaar 

kunnen maken dat het aantal informanten te laag is om een significant resultaat te krijgen. Het 

doel van de enquête is voor ons niet om een significant verschil te vinden tussen de varianten, 

maar om de verzamelde data, de varianten inbegrepen, te laten valideren of af te keuren. De 

informanten moesten kiezen op de vierpuntschaal niet-acceptabel – zeer-twijfelachtig – licht-

twijfelachtig – acceptabel. Op deze basis kunnen we als niet-moedertaalsprekers beter 

omgaan met onze analyse. Alle vijf informanten zijn geen taalkundigen, maar wel een 

diploma hebben uit de universiteit. 

 

 

4.8. De werkwijze 

 

In de volgende hoofdstukken zullen we op basis van het model van Magnus (2004) de 

verschillende posities van PP‟s van tijd en plaats definiëren, becommantariëren en de 

resultaten van Magnus (2004) proberen te falsifiëren. Natuurlijk zullen we veel aandacht 

besteden aan wat in de gepresenteerde grammatica‟s wordt verklaard en daar ook op 

reageren.
91

 Ten tweede zullen we aan de hand van het functionalistische gezichtspunt een 

                                                           
90

 In een mededelende zin in het Frans kan de eerste zinsplaats alleen door het SUB bezet worden. Daarom 

gebruikt Le Goffic (1993) een algemenere term „le début de phrase‟ die de aanloop zowel als de eerste zinsplaats 

aanduidt. Een BWB aan het begin van de zin moet (!) in het Frans in de aanloop komen en komt verplicht voor 

in een gescheiden constructie. 

 
91

 De ANS (1997) is de meest complexe wetenschappelijke en eclectische grammatica, die in Nederland tot nu 

toe is verschenen. Dat geldt ook voor Le Goffic (1993) en Riegel et al. (2014) in het Frans. Daarbij besteedt Le 

Goffic (1993) veel aandacht aan de PP‟s en BWB‟s, de structuur en de plaatsing ervan. Magnus (2004) is het 

recentste werk dat het meest overeenkomt met het object van deze scriptie. Daarom is het voor ons belangrijk om 

met haar waarnemingen rekening te houden. Haar model blijkt ons het geschikst om onze analyse te doen. 
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uitleg te geven op PP‟s van tijd en plaats in de zin. Ten slotte leggen we uit, wat de 

communicatieve waarde van de verschillende plaatsingsmogelijkheden is.  
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Hoofdstuk 5 

ANALYSE VAN DE PP’S VAN TIJD EN PLAATS IN HET NEDERLANDS 

5.1. De analyse 

Zoals vermeld in 4.6. over de beperking van het corpus, zullen we in het Nederlands geen 

rekening houden met de aanloop en de uitloop. Als we ons op de zinsstructuur van Magnus 

(2004) concentreren, betekent dit dat we alleen de volgende posities binnen het Nederlands 

analyseren:
92

 

X2 P1 X3 – A – X4 – B – X5 – C – X6 – D P2 X7 

eerste 

zinsplaats 
1

e
 pool Middenstuk 

2
e 

pool 

laatste 

zinsplaats 

 

 

1. ZIN 1 

a. Bij Bazzo heeft ze schoenen gekocht.    X2 

b. *Ik denk dat bij Bazzo Joke schoenen heeft gekocht.  X3 

c. Ze heeft bij Bazzo schoenen gekocht.    X4 

d. Ze heeft de schoenen bij Bazzo gekocht.    X6 

e. Ze heeft schoenen gekocht bij Bazzo.    X7 

De plaatsingsmogelijheden 

In de bovenstaande zinnen kan de PP van plaats bij Bazzo op alle posities komen. Posities X2, 

X4, X6 en X7 hebben alle vijf de informanten als acceptabel gemarkeerd. De enige positie die 

uitgesloten is, is de positie X3. Dat is de positie die in het middenstuk (!) het SUB voorafgaat. 

Niemand van de informanten beschouwt de zin als acceptabel.
93

 Positie X5 treedt in deze zin 

niet op, omdat de plaatsing van een PP op positie X5 geconditioneerd is door de aanwezigheid 

van twee complementen in het middenstuk. In (1) is alleen het DOB aanwezig. 
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 Het volledige schema is terug te vinden in 2.3.  

 
93

 Drie informanten denken dat X3 niet-acceptabel is. Één informant beschouwt de zin als zeer-twijfelachtig. Één 

informant heeft opgemerkt dat de zin licht-twijfelachtig was. 
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De interpretationele strategieën 

In de inleiding hebben we de verschillende „procédés‟ van Martinet (1985) gepresenteerd. Op 

basis daarvan weten we dat het voorzetsel typerend voor een PP is, het is een 

functiemarkeerder. De positionele strategie is bij PP‟s moeilijk bruikbaar om de syntactische 

verbindingen tussen de elementen te markeren, omdat een PP op verschillende plaatsen kan 

voorkomen zonder de syntactische verbindingen te veranderen. De positie blijkt dus geen 

relevant criterium te zijn om de syntactische verbindingen te markeren. De functiemarkeerder 

is daarentegen het juiste element die we nodig hebben om de syntactische relaties te 

interpreteren. Op het syntactische niveau markeert de PP bij Bazzo zijn functie door de 

functiemarkeerder bij en dat is omdat het het syntagma autonomiseert. Dat betekent dat 

dankzij de functiemarkeerder bij Bazzo mobiel is en gemakkelijk van plaats kan veranderen 

zonder zijn syntactische functie ten opzichte van de overige elementen te veranderen. Wat is 

dan de syntactische functie ervan? Een kaderscheppend BWB van wat door het 

werkwoordelijke GEZ wordt vermeld. Het voorzetsel bij dient ook om de semantische relaties 

te markeren. Als we bijvoorbeeld in (1c) het voorzetsel bij door met vervangen, krijgen we 

(1cc). Als men (1c) met (1cc) vergelijkt, ziet men een duidelijk verschil. De 

functiemarkeerder bij duidt een kaderscheppend PP van plaats aan, terwijl met een bepaling 

van omstandigheid introduceert. 

(1cc) Ze heeft met Bazzo schoenen gekocht.
94

 

De communicatieve waarde 

In overeenstemming met wat we in 2.2.2. hebben gezegd, gaan we ervan uit dat in de 

geschreven taal de plaats voor de tweede pool de enige plaats is die altijd rhematisch wordt.
95

 

De overige posities zijn alleen potentieel rhematisch, wat wil zeggen dat ze ook thematisch 

kunnen blijven (zie 2.2.2.). In (1a) is bij Bazzo op de eerste zinplaats thematisch. Dat is 
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 We gaan er hier van uit dat Bazzo de naam van een persoon is. 

 
95

 De informationele structuur van de zin te bepalen is in de gesproken taal moeilijker, omdat op elke plaats een 

contrastief zinsaccent  kan worden gelegd, zodat het element gerhematiseerd wordt. 
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bewijsbaar aan de hand van de vraag „Wat heeft ze bij Bazzo gekocht/gedaan?‟.
96

 De PP van 

plaats is dus in (1a) niet meer het prominentste element. In (1c) wordt de PP als de oude 

informatie gepresenteerd en schoenen krijgt meer prominentie. In (1d) is de situatie 

omgekeerd. De nadruk ligt op de plaats van de aanschaf en die wordt op positie X6 vlak vóór 

de tweede pool geplaatst. Het informationele karakter van de laatste zinsplaats (X7) blijft 

onduidelijk. In het theoretische deel hebben we de hypothese voorgesteld die inhoudt dat een 

element op de laatste zinsplaats wordt geplaatst om meer prominentie te geven aan het 

element op positie X6 vlak vóór de tweede pool. Als we van onze verklaringen in 2.2.2. 

uitgaan, dan is de laatste zinsplaats thematisch en heeft eigenlijk dezelfde waarde als de eerste 

zinsplaats. Dat betekent ook dat (1e) dezelfde vraag als (1a) beantwoordt. 

2. ZIN 2 

a. In Atjeh heeft hij de Militaire Willemsorde gekregen.
97

  X2 

b. *Daarom heeft in Atjeh de Nederlandse officier de Militaire Willemsorde 

gekregen.
98

        X3 

c. Hij heeft in Atjeh de Militaire Willemsorde gekregen.  X4 

d. Hij heeft de Militaire Willemsorde in Atjeh gekregen.  X6 

e. Hij heeft de Militaire Willemsorde gekregen in Atjeh.  X7 

Plaatsingsmogelijkheden 

Alle informanten denken dat de PP van plaats in Atjeh op positie X2, X4, X6 en X7 kan 

komen. Positie X3 is voor vier informanten niet-acceptabel en voor één informant zeer-

twijfelachtig. Positie X5 wordt hier niet behandeld, omdat er niet twee complementen in het 

middenstuk voorkomen. 
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 De „vraagtoetsing‟ is een geschikte manier om de communicatieve waarde van een uiting te ontdekken. 

 
97

 Atjeh is een provincie in Indonesië. 

 
98

 Het voornaamwoord als SUB moet verplicht na de eerste pool komen. Daarom hebben we dit met een 

substantivische NP vervangen. 
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Interpretationele strategieën 

Op basis van het model van Martinet, worden de syntactische relaties door de 

functiemarkeerder in in de PP in Atjeh gemarkeerd. Het voorzetsel dient om het autonome 

karakter van de constituent te tonen. Het voorzetsel in  introduceert de plaats van de 

handeling, respectievelijk de plaats waar de rest van de zin zich afspeelt. Dankzij de 

functiemarkeerder in weet men dat in Atjeh een BWB is. 

De semantische relaties reconstrueert men ook aan de hand van de functiemarkeerder in. 

Daardoor weet men dat de Nederlandse officier de Militaire Willemsorde in de provincie 

Atjeh en niet bijvoorbeeld naast Atjeh heeft gekregen, zie (2cc). Als men (2c) met (2cc) 

vergelijkt ziet men een duidelijk verschil in de betekenis. Dat wil zeggen dat de 

functiemarkeerder in ook de semantische relaties tussen elementen markeert. 

(2cc) Hij heeft naast Atjeh de Militaire Willemsorde gekregen. 

Communicatieve waarde 

In de zin (2a) wordt een antwoord gegeven op de vraag, wat hij in Atjeh heeft gekregen en/of 

wat in Atjeh gebeurd is. Er moet op gelet worden dat we de zin alleen op het schriftelijke 

niveau behandelen zonder een contrastief zinsaccent op deze positie te leggen. Als men een 

contrastief accent op de eerste zinsplaats legt, wordt deze positie rhematisch en hierdoor 

prominenter en verandert de communicatieve waarde van de uiting. Met een contrastief accent 

zegt de zender dat Atjeh de plaats was waar hij de Militaire Willemsorde heeft gekregen en 

niet bijvoorbeeld in Jakarta of een andere provincie van Indonesië. In (2c) en (2d) is dezelfde 

redenering zoals bij (1c) en (1d) van toepassing. Aangezien de plaats vlak vóór de tweede 

pool het prominenst is, ligt in (2c) de nadruk op de Militaire Willemsorde. In (2d), 

daarentegen is de plaats waar de officier de Miliaire Willemsorde heeft gekregen belangrijker. 

Ten slotte beschouwen we de laatste zinsplaats als thematisch, ook al zijn we ons ervan 

bewust, dat het op het gebied van het informationele karakter van de laatste zinsplaats nog 

onderzoek uitgevoerd moet worden. Aangenomen dat de laatste zinsplaats, positie X7 dus, 

thematisch is, blijft in (2e) belangrijker wat hij in Atjeh heeft gekregen of wat daar gebeurd is. 
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We stellen dus opnieuw vast dat in een schriftelijke ongemarkeerde uiting de laatste zinsplaats 

dezelfde functie vervult als de eerste zinsplaats.
99

 

3. ZIN 3 

a. In 1993 heeft Nelson Mandela de Nobelprijs voor Vrede gekregen. X2 

b. *Daarom heeft in 1993 Nelson Mandela de Nobelprijs voor Vrede gekregen 

X3 

c. Nelson Mandela heeft in 1993 de Nobelprijs voor Vrede gekregen. X4 

d. Nelson Mandela heeft de Nobelprijs voor Vrede in 1993 gekregen. X6 

e. Nelson Mandela heeft de Nobelprijs gekregen in 1993.   X7 

Plaatsingsmogelijkheden 

Laten we nu eens bekijken hoe een PP van tijd kan worden geplaatst. Posities X2, X4, X6 en 

X7 worden door alle informanten beschouwd als acceptabel. Positie X3 werd door drie 

informanten als niet-acceptabel gekwalificeerd en door twee informanten als zeer-

twijfelachtig. De positie X5 wordt hier niet behandeld, omdat twee complementen in het 

middenstuk zijn vereist. 

Interpretationele strategieën 

Bij PP‟s van tijd en plaats kan geen sprake zijn van een syntactische reconstructie aan de hand 

van de positie, omdat deze constituenten mobiel zijn. Dat kan daarentegen wel aan de hand 

van het voorzetsel – de functiemarkeerder. In (3) introduceert de functiemarkeerder in een PP 

van tijd. Een PP van tijd is niets anders dan een BWB die een kaderscheppende aanvulling 

geeft aan wat door het werkwoordelijke GEZ wordt vermeld. Zoals we in het theoretische 

deel hebben vermeld, is de BWB geen essentiële complement en hoeft dus niet in de zin te 

staan. Maar zijn aanwezigheid heeft invloed op de uiteindelijke betekenis van de uiting, 

vergelijk (3d) met (3dd). In (3d) wordt de nadruk gelegd op het jaartal toen Nelson Mandela 

                                                           
99

 Met een ongemarkeerde zin bedoelen we een zin zonder een contrastief zinsaccent. In zo‟n schriftelijke uiting 

ligt het accent doorgaans vlak vóór de tweede pool. 
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de Nobelprijs kreeg. In (3dd), daarentegen, wordt de nadruk gelegd op de rest van de hele 

handeling, namelijk op het feit dat hij de Nobelprijs voor Vrede heeft gekregen. 

(3d) Nelson Mandela heeft de Nobelprijs voor Vrede in 1993 gekregen. 

(3dd) Nelson Mandela heeft de Nobelprijs voor Vrede gekregen. 

We hebben in (1) en (2) de interpretatie alleen aan de hand van de functiemarkeerder 

behandeld. Maar in de inleiding hebben we vermeld dat Martinet de syntactische relaties ook 

aan de hand van de woordsoort zelf herconstrueert. Hoe kunnen we aan de hand van de 

functiemarkeerder de syntactische verbindingen en de semantische relaties interpreteren? In 

(3) duidt de functiemarkeerder in aan dat de PP, die hij introduceert, afhankelijk is van een 

andere element. In (3) is dit element het WW krijgen.
100

 
101

 Het voorzetsel in kan niets anders 

introduceren dan een PP van tijd of plaats en hierdoor een BWB. Dat bekent dat de 

woordsoort zelf (hier is het een voorzetsel) de syntactische verbindingen markeert. Op het 

semantische niveau introduceert het voorzetsel verschillende betekenissen, maar in (3) is de 

betekenis van de functiemarkeerder in een omstandigheid ofwel een kader voor wat zich in de 

rest van de zin afspeelt. 

Communicatieve waarde 

De PP van tijd in 1993 heeft op de eerste zowel als op de laatste zinsplaats dezelfde 

communicatieve waarde. Beide zijn thematisch, zie (3a) en (3e). In (3c) wordt het belang 

gegeven aan het feit dat Nelson Mandela de Nobelprijs heeft gekregen, terwijl in (3d) 

                                                           
100

 De bewering over de afhankelijkheid kan voor de lezer verwarrend zijn. Er moet opgelet worden dat volgorde 

niet hetzelfde betekent als syntaxis. Met volgorde bedoelen we de oppervlaktestructuur, de manier waarop de 

elementen in de zin worden gerangschikt. Met syntaxis bedoelen we de dieptestructuur, de syntactische 

verbindingen tussen de elementen. Een veranderende volgorde betekent niet per se een verandering van 

syntactische relaties.  Waarom zo‟n een uitleg? Omdat we hebben vermeld, dat een BWB autonoom is. Dat komt 

niet overeen met wat we net hebben verklaard, namelijk dat het voorzetsel naar een afhankelijke relatie met een 

ander element verwijst. Om het verhaal kort te maken, een PP is qua volgorde autonoom, maar qua syntaxis 

(dieptestructuur) blijft het afhankelijk. Dat komt trouwens overeen met wat Martinet over de „fonctions 

syntaxiques‟ beweert, namelijk dat ze alleen aan de hand van interactie met een andere syntactische functie 

definieerbaar zijn. Het SUB is dus altijd het SUB van het GEZ. Het DOB en het IOB zijn definieerbaar ook ten 

opzichte van het GEZ. Een BWB bestaat in interactie met het GEZ of met de rest van de zin, het SUB 

inbegrepen. 

 
101

 De functiemarkeerder die door een voorzetsel vertegenwoordigd is, hoeft niet per se van het WW afhankelijk 

te zijn. Het kan ook binnen een NP afhankelijk van het zelfstandige naamwoord zijn, bijvoorbeeld: „De kat van 

de buurman.‟ 
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benadrukt wordt dat het in 1993 heeft plaatsgevonden. Aangenomen dat de plaats vlak vóór 

de tweede pool het prominenst is, wordt in (3c) de PP van tijd links geplaatst en krijgt het 

weinig informatieve waarde. In (3d) staat in 1993 vlak vóór de tweede pool en is zeer 

prominent. In (3c) weet men al dat er van het jaartal 1993 sprake is en men verwacht 

informatie over wat in dat jaar gebeurde. In (3d) is de situatie omgekeerd, men weet dat 

Nelson Mandela de Nobelprijs heeft gekregen en men verwacht de informatie betreffend het 

jaartal, wanneer deze gebeurtenis heeft plaatsgevonden. 

4. ZIN 4 

a. Na de Tweede Wereldoorlog hebben de Amerikanen de Denen de leeuw 

teruggegeven.  X2 

b. ?Daarom hebben na de Tweede Wereldoorlog de Amerikanen de Denen de 

leeuw teruggegeven. X3 

c. De Amerikanen hebben na de Tweede Wereldoorlog de Denen de leeuw 

teruggegeven.  X4 

d. De Amerikanen hebben de Denen na de Tweede Wereldoorlog de leeuw 

teruggegeven.  X5 

e. De Amerikanen hebben de Denen de leeuw na de Tweede Wereldoorlog 

teruggegeven.  X6 

f. De Amerikanen hebben de Denen de leeuw teruggegeven na de Tweede 

Wereldoorlog. X7 

Plaatsingsmogelijkheden 

In (4) komen in het middenstuk twee complementen – het DOB en het IOB. Daarom is positie 

X5 ook aanwezig in de zin. Voor alle informanten zijn posities X2, X4 en X6 acceptabel. 

Positie X7 hebben vier informanten als acceptabel gemarkeerd en één informant beschouwt 

deze positie als licht-twijfelachtig. We gaan er echter van uit dat ook X7 acceptabel is.
102
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 Het feit dat een informant een zin als licht- of zeer-twijfelachtig beschouwt, betekent niet dat de zin niet 

acceptabel is. Er moet rekening mee gehouden worden, dat niet-ingewijden in de taalkunde zich soms niet 

realiseren dat de zin wel in een zekere context acceptabel is. We denken dat men „acceptabel‟ kiest als men  

gewend is om de zinnen in zijn alledaagse communicatie te gebruiken. Met andere woorden, hij kiest voor 

„acceptabel‟ als deze zin deel uitmaakt van zijn actieve taalvaardigheid. Als men voor „licht twijfelachtig‟ of 
„zeer twijfelachtig‟ kiest, kan dat misschien alleen betekenen dat deze variant geen deel uitmaakt van zijn actieve 
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Positie X5 is voor vier informanten acceptabel, één informant beschouwt X5 als licht-

twijfelachtig. Onduidelijkheid heerst over positie X3, waar drie informanten de zin als niet-

acceptabel hebben gekwalificeerd, één informant heeft „zeer-twijfelachtig‟ gekozen en één 

informant licht-twijfelachtig. We zijn van mening dat deze positie bij voorkeur gereserveerd 

is voor het SUB, maar het blijkt dat deze positie in (3) niet niet-acceptabel is. 

Interpretationele strategieën 

In (4) worden de syntactische relaties gemarkeerd door de PP van tijd na de Tweede 

Wereldoorlog, respectievelijk door de functiemarkeerder na. Dit voorzetsel duidt een 

kaderscheppende BWB aan, in (4) is dat de syntactische functie BWBtijd. Ook als de positie 

van de PP in (4a)-(4f) verandert, heeft dat geen invloed op de syntactische relaties, omdat 

zoals we dat al vermeld hebben, de syntactische relaties bij PP‟s aan de hand van de volgorde 

(„positionele strategie‟) moeilijk interpreteerbaar zijn.
103

 De functiemarkeerder na 

introduceert dus de functie BWB, die een kader aan de handeling geeft. 

Op het semantische niveau speelt de functiemarkeerder een rol. Als men het 

paradigma verandert en in plaats van na het voorzetsel vóór gebruikt, verandert de betekenis 

van de zin, zie (4a) en (4aa). Het verschil is qua betekenis duidelijk. Daardoor kan beweerd 

worden, dat het voorzetsel dat in (4) een PP van tijd introduceert de semantische relaties 

tussen de elementen in de zin markeert. 

(4a)  Na de Tweede Wereldoorlog hebben de Amerikanen de Denen de leeuw 

teruggegeven. 

(4aa) Voor de Tweede Wereldoorlog hebben de Amerikanen de Denen de leeuw 

terugegeven. 

                                                                                                       
taalvaardigheid. Eenvoudig gezegd, men beschouwt de zin als twijfelachtig alleen omdat men zelden deze zin  

gebruikt, en daarom lijkt deze variant raar te zijn. We moeten hier het nadeel van onze enquête erkennen. Vijf 

informanten blijft een heel beperkt aantal om een significant resultaat te krijgen. Toch is dat een bevredigend 

aantal om bepaalde tendensen te zien. Het tweede nadeel van onze enquête is dat we aan informanten losse 

zinnen zonder context hebben gepresenteerd. De context echter speelt voor niet-ingewijden een beslissende rol 

om tot een bewuste keuze te komen of de ene of de andere variant wel acceptabel is. Misschien was het ook 

mogelijk geweest om een vijfpuntschaal aan de informanten te presenteren: niet-acceptabel – zeer-twijfelachtig – 

licht-twijfelachtig – acceptabel – preferentieel.  

 
103

 De syntactische relaties  zijn aan de hand van de positie goed interpreteerbaar bij het SUB en het DOB in het 

middenstuk. In het middenstuk kan men direct herkennen wat het SUB en het DOB is, omdat het SUB in het 

middenstuk in de regel vóór het DOB komt. 
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Kan men aan de hand van de volgorde (de positie) de semantische relaties markeren? Nee, 

omdat qua positie een PP autonoom is en ongeacht zijn positie de betekenis van de zin niet 

verandert. Wat wel verandert,  is de informatieve geleding van de zin, maar de betekenis blijft 

dezelfde. Zinnen (4a)-(4f) zijn varianten van elkaar en hebben dezelfde betekenis.
104

 

De communicatieve waarde 

De communicatieve waarde is goed interpreteerbaar aan de hand van de positionele strategie. 

In (4a) en (4f) staat de PP van tijd op de eerste respectievelijk de laatste zinsplaats. Beide 

posities zijn volgens ons thematisch en geven het antwoord op de vragen wanneer de 

Amerikanen de Denen de leeuw hebben teruggegeven of wat de Amerikanen na de Tweede 

Wereldoorlog hebben gedaan. In (4c) krijgen het IOB en vooral het DOB de prominentie en 

staan dus rechts. In (4e) wordt de nadruk gelegd op de periode wanneer de leeuw aan de 

Denen teruggegeven werd. In (4d) staat de PP van tijd op positie X5 en fungeert als spil (zie 

2.5.1.). De zender geeft in (4d) informatie over de relatie tussen de Amerikanen en de Denen, 

namelijk wat de Amerikanen ten opzichte van de Denen hebben gedaan.
105

 Positie X3 

behandelen we niet binnen het links-rechts-principe. 

5. ZIN 5 

a. ?In zijn tweet heeft Jeroen Dijsselbloem zijn mening gezegd.
106

   X2 

b. *Daarom heeft in zijn tweet Jeroen Dijsselbloem zijn mening gezegd.  X3 

c. ?Jeroen Dijsselbloem heeft in zijn tweet zijn mening gezegd.   X4 
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 Behalve (4b), die door een onderschikkend voegwoord geïntroduceerd wordt. 

 
105

 Zin (4d) toont dat elementen niet sensu stricto in thematisch en rhematisch verdeeld kunnen worden. Als er 

drie of meer complementen in het middenstuk zijn, vertegewoordigen de het meest naar links- en het meest naar 

rechtstaande elementen de extremiteiten. Het element dat dus direct op de eerste pool volgt en het element dat 

vlak voor de tweede pool staat, kunnen wel als sensu stricto thematisch, respectievelijk rhematisch beschouwd 

worden. Maar onze hypothese is, dat tussen deze extremiteiten een continuum bestaat, waarin elementen tegelijk 

thematisch en rhematisch zijn. Hoe verder naar rechts het element wordt geplaatst, hoe groter het rhematische 

karakter wordt. Hoe verder het element naar links staat, hoe thematischer het wordt. Op deze basis ondergaan 

elementen in het middenstuk het rhematiserings- of thematiseringsproces. 

 
106

 We hebben (5) gemodificeerd, zodat we een maximaal aantal mogelijkheden krijgen. Oorspronkelijk luidt de 

zin als volgt: ‚Jeroen Dijsselbloem heeft dat in een tweet gezegd„. We hebben dus van een onbepaald lidwoord 

een bepaald lidwoord gemaakt om zin (5b) en (5c) grammaticaal te maken. We hebben ook het aanwijzende 

voornaamwoord „dat‟ door een ProP (zijn + NP) vervangen. Een VNW dat zelfstandig in de zin optreedt, heeft 

andere eigenschappen dan een ProP of een NP met dezelfde functie. We gaan niet dieper op deze thematiek in. 
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d. Jeroen Dijsselbloem heeft zijn mening in zijn tweet gezegd.   X6 

e. Jeroen Dijsselbloem heeft zijn mening gezegd in zijn tweet.   X7 

Plaatsingsmogelijkheden 

De PP van plaats in zijn tweet is van een andere aard dan de PP‟s die we tot nu toe hebben 

behandeld. Het is wat we in navolging van Magnus (2004) de „semantische bepaling van 

plaats‟ hebben genoemd. We weten al wat het verschil is in vergelijking met een gewone 

BWBplaats. Een BWB van plaats (of tijd) schept een kader aan de handeling. Het „complément 

sémiématique locatif‟ heeft een nauwere band met het WW. Het is duidelijk dat het SUB 

(„Jeroen Dijsselbloem‟) zich niet in een tweet bevindt. De PP is dus alleen met het WW 

verbonden en niet met de rest van de zin. Daarbij moet er hier rekening mee gehouden worden 

dat de relatie tussen het WW en de BWB niet-metonymisch is. 

Voor alle informanten zijn posities X6 en X7 acceptabel. De plaatsing op X2 en X4 

blijft onduidelijk. Positie X2 is voor twee informanten acceptabel, voor één informant is (5a) 

licht-twijfelachtig. Twee informanten beschouwen (5a) als zeer-twijfelachtig respectievelijk 

niet-acceptabel. Wat positie X4 betreft, daar hebben drie informanten X4 als acceptabel 

gekwalificeerd. Één informant beschouwt de zin als zeer-twijfelachtig en één informant heeft 

vermeld, dat (5c) niet-acceptabel is. Als we onze waarnemingen op Magnus (2004) baseren, is 

deze onduidelijkheid te verklaren uit het feit, dat er volgens Magnus een neiging bestaat om 

de niet-metonymische SBWBplaats achter het verbale argument (in (5) is het een DOB) te 

plaatsen. Maar dat hoeft volgens Magnus niet per se. Positie X4 is volgens Magnus acceptabel 

als een contrastief accent daarop wordt gelegd. Magnus levert geen specifieke commentaar op 

X2. Volgens ons bestaat er nog een mogelijke verklaring voor zo‟n plaatsing. Volgens 

informanten zijn X6 en X7 acceptabel. Posities X2 en X4 zijn onduidelijk. Posities X6 en X7 

zijn posities die vlakbij de tweede pool staan. Het feit dat ze door alle informanten als 

acceptabel beschouwd worden, is volgens ons te verklaren door het nauwe semantische band 

die ze met het WW onderhouden. Het inherentieprincipe is volgens ons hier van toepassing. 

We hebben benadrukt dat er een betekenisverschil bestaat tussen de gewone BWB‟s en deze 

SBWBplaats. We zijn van mening dat het nauwe verband tussen de niet-metonymische 

SBWBplaats en het WW dient als verklaring voor de voorkeur voor de plaatsing van in zijn 

tweet vlak voor de tweede pool. Dat betekent niet dat X2 en X4 niet-acceptabel zijn. Positie 

X5 wordt in (5) niet behandeld, omdat er maar één verbale argument (DOB) voorkomt. 
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Interpretationele stragieën 

Ook al in zijn tweet niet dezelfde eigenschappen heeft als een gewone BWB van plaats, 

markeert dat de syntactische verbindingen aan de hand van de functiemarkeerder in. De 

functiemarkeerder duidt een plaats aan en geeft het antwoord op de vraag „Waar?‟. Dat 

betekent dat het voorzetsel in  niets anders markeert dan een BWB van het WW. De 

functiemarkeerder in heeft het vermogen om de semantische relaties te markeren. Als men het 

voorzetsel in door een ander voorzetsel vervangt, verandert de betekenis van de zin, zie 

bijvoorbeeld (4d) en (4dd). Het voorzetsel in introduceert een BWBplaats, terwijl met een BWB 

van manier. 

(4d) Jeroen Dijsselbloem heeft zijn mening in zijn tweet gezegd. 

(4dd) Jeroen Dijsselbloem heeft zijn mening met zijn tweet gezegd. 

Communicatieve waarde 

Ook als de acceptabiliteit van X2 en X4 discutabel is, gaan we ervan uit dat alle posities 

behalve X3 acceptabel zijn. Posities X2 en X7 zijn thematisch en wat in (5a) en (5e) van 

belang is, is de informatie over de inhoud van zijn tweet, namelijk dat hij daarin zijn mening 

heeft gezegd. De enige rhematische en dus prominente positie is positie X6 in (5d), waar de 

plaats van verklaring van de Nederlandse minister van Financiën heeft plaatsgevonden. Wat 

positie X4 betreft, maakt Magnus (2004) een interessante opmerking. Volgens haar kunnen de 

niet-metonymische SBWBplaats op positie X4 komen op voorwaarde dat ze gefocaliseerd 

worden of als het verbale argument complex is. Dat neemt niet weg dat als het element op X4 

staat, wordt het thematisch, wat betekent dat in (5c) de nadruk wordt gelegd op zijn mening. 

6. ZIN 6 

a. *In het been heeft de arrestatieteam van de politie de verwarde man 

geschoten.  X2 

b. *Eindelijk heeft in het been de arrestatieteam van de politie de verwarde man 

geschoten. X3 
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c. *De arrestatieteam van de politie heeft in het been de verwarde man 

geschoten. X4 

d. De arrestatieteam van de politie heeft de verwarde man in het been geschoten. 

  X6 

e. De arrestatieteam van de politie heeft de verwarde man geschoten in het been.

  X7 

Plaatsingsmogelijkheden 

De PP van plaats is in (6) een „complément sémiématique locatif‟ die een metonymisch 

verband met het WW vertoont. Posities X6 en X7 beschouwen alle informanten als 

acceptabel. In verglijking met de niet-metonymische SBWB‟s vertonen de metonymische 

SBWB‟s een groot verschil. De positie X2 die tot nu toe voor alle soorten bepalingen 

acceptabel waren, wordt door vier informanten niet-acceptabel en voor één informant wordt 

deze positie zeer-twijfelachtig. Dat komt overeen met het onderzoek van Magnus (2004).
107

 In 

haar onderzoek hebben twee van haar drie informanten positie X2 als niet-acceptabel of zeer-

twijfelachtig gekwalificeerd. Posities X3 en X4 worden door alle informanten als niet-

acceptabel beschouwd. Dat is volgens ons correct. In vergelijking met de niet-metonymische 

SBWB‟s vertonen de metonymische SBWB‟s nog een nauwer verband met het WW. Dat 

betekent dat ze vlakbij de tweede pool moeten komen en dat ze niet voor het DOB de 

verwarde man, maar wel achter de verbale argument moeten staan. Positie X5 wordt hier niet 

behandeld, omdat er alleen één verbale argument in het middenstuk voorkomt. 

De interpretationele strategieën 

De syntactische verbindingen van de PP van plaats in het been worden in (6) door de 

functiemarkeerder in gemarkeerd, wat betekent dat deze de syntactische functie BWB van het 

WW aanduidt, ook al deze geen kader schept voor de hele handeling.
108

 Dat neemt niet weg 
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 Alleen de niet-metonymische SBWBplaats op X2 en X4 waren onduidelijk. 
108

 Dat is trouwens de reden waarom Magnus (2004) de BWB„s in „karakteriserende‟ en „situerende‟ BWB‟s 

verdeelt. Bij de karakteriserende BWB‟s horen de metonymische en niet-metonymische SBWBplaats. De BWB‟s 

van tijd en plaats behoren tot de situerende BWB‟s. Toch maken de beide groepen deel uit van de syntactische 

functie BWB. 
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dat het geen plaats aanduidt, integendeel. Op het semantische niveau markeert de 

functiemarkeerder ook de relaties tussen de elementen. Als we in plaats van in een ander 

voorzetsel gebruiken, zal ook de betekenis van de zin veranderen. We geven er hier geen 

voorbeelden van, omdat (6) met een ander voorzetsel ondenkbaar en onzinnig zou zijn. Dat 

neemt niet weg dat een paradigmatische verandering op het niveau van de functiemarkeerder 

in ook een verschil van betekenis aanbrengt. 

Communicatieve waarde 

De enige zinnen die we op het informationele niveau kunnen behandelen zijn (6d) en (6e). In 

(6a) weet men duidelijk wat prominent is en wat niet. Het DOB staat op de thematische 

positie vlak na de eerste pool en de BWB vlak vóór de tweede pool. In (6d) wordt de 

verwarde man als prominent gepresenteerd. De andere posities behandelen we niet op het 

informationele niveau, omdat ze volgens informanten of als niet-acceptabel of als zeer-

twijfelachtig gekwalificeerd worden. 

7. ZIN 7 

a. (De doelman van Vitesse heeft de bondscoach laten weten) dat hij in juni 

tijdens de WK kwalificatieduel met Cuba onder de lat wil staan. 

b. *(De doelman van Vitesse heeft de bondscoach laten weten) dat hij in juni 

tijdens de WK kwalificatieduel met Cuba wil staan onder de lat. 

c. *(De doelman van Vitesse heeft de bondscoach laten weten) dat hij onder de 

lat in juni tijdens de WK kwalificatieduel met Cuba wil staan. 

d. (De doelman van Vitesse heeft de bondscoach laten weten) dat hij onder de lat 

wil staan in juni tijdens de WK kwalificatieduels met Cuba. 

 

 

Plaatsingsmogelijkheden 

 

We zullen onze beschrijving van plaatsingsmogelijkheden in twee delen verdelen, omdat er 

twee verschijnselen voorkomen, die we willen analyseren. Ten eerste de plaatsing van de 
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BWB‟s van tijd en de uitdrukking onder de lat staan. Ten tweede de onderlinge plaatsing van 

de twee BWBtijd. 

De reden waarom we het eerste punt willen becommantariëren is het ROTOR-

systeem, dat we in het theoretische deel in 2.12. hebben behandeld. We hebben verschillende 

zinnen aan informanten gepresenteerd en het resultaat is als volgt. Zin (7a) wordt door alle 

vijf de informanten als acceptabel beschouwd. Dat is volgens ons de preferentiёle variant die 

met het ROTOR-systeem van Godin & Haeseryn (2000) overeenkomt. Het niet-verbale deel 

van een verbale uidrukking („onder de lat‟) staat vlak bij de tweede pool. De uitdrukking 

onder de lat behoort tot de eerste categorie PP‟S die door Godin & Haeseryn onderscheiden 

wordt. Er is in (7) geen VZV, maar wel PP‟s van tijd die tot de derde categorie PP‟s behoren 

en verder van de tweede pool staan. Ook (7d) blijkt acceptabel te zijn en terecht. Vier 

informanten denken dat (7d) acceptabel is en één informant beschouwt de zin als licht-

twijfelachtig. Hierdoor wordt bewezen dat het ROTOR-systeem van toepassing is, omdat in 

(7d) het niet-verbale deel van de verbale uitdrukking opnieuw voor de tweede pool staat. De 

PP van tijd beschikt over een grotere mobiliteit en kan op positie X7 op de postverbale plaats 

komen te staan. Zinnen (7b) en (7c) worden door vier informanten als niet-acceptabel 

gekwalificeerd en in beide gevallen heeft één informant „zeer-twijfelachtig‟ gekozen. 

Daarmee gaan we akkoord, omdat onder de lat geen BWBplaats is, maar het deel van een vaste 

uitdrukking. 

Laten we nu de onderlinge plaatsing van de twee BWB‟s van tijd bekijken. We hebben zin 

(7a) aan de vijf informanten gepresenteerd, maar we hebben de volgorde veranderd, zodat we 

er twee varianten van krijgen: 

 

(7a) (De doelman van Vitesse heeft de bondscoach laten weten) dat hij in juni 

tijdens de WK kwalificatieduel met Cuba onder de lat wil staan. 

(7aa) (De doelman van Vitesse heeft de bondscoach laten weten, dat hij tijdens de 

WK kwalificatieduel met Cuba in juni onder de lat wil staan. 

 

De zin (7a) beschouwen alle informanten als acceptabel. Zin (7aa) wordt door vier 

informanten als acceptabel beschouwd en door één informant als licht-twijfelachtig. Beide 

zinnen zijn volgens ons acceptabel. In (7a) is de volgorde te verklaren aan de hand van het 

principe van de lexicale stratificatie (Pekelder 2002), wat wil zeggen dat in de uiting eerst het 

algemenere element komt en pas daarna het concretere element.  In (7aa) fungeert in juni niet 

als BWB maar als een aanvulling binnen de BWBtijd tijdens de WK kwalificatieduel met Cuba. 
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De grens tussen in juni als BWBtijd en in juni als aanvulling binnen een andere constituent is 

toch moeilijk te bepalen. Dat neemt niet weg dat beide volgordes acceptabel zijn. 

 

 

Interpretationele strategieën 

 

De PP onder de lat kan men moeilijk als PP van plaats beschouwen. Het is gewoon een vast 

deel van een uitdrukking. Toch is onder een functiemarkeerder die syntactisch een relatie van 

afhankelijkheid vertoont. Het voorzetsel onder zegt dat de PP afhankelijk is van het 

werkwoord staan. Wat de BWBtijd in (7a) betreft, die wordt door een PP vertegenwoordigd en 

wordt door de functiemarkeerder in geïntroduceerd en duidt syntactisch gezien de BWB van 

het WW aan. Op het semantische niveau duidt dit een tijdstip aan: wanneer de wedstrijd 

gespeeld zal worden. Als men in plaats van in het voorzetsel sinds gebruikt, zal ook de 

betekenis van de hele zin veranderen. Normaal gezien, als een element door een 

functiemarkeerder geïntroduceerd wordt, speelt de plaats geen rol. Maar als we (7a) en (7aa) 

vergelijken, zien we dat ook het syntactisch verband kan veranderen. In (7a) zijn de 

syntactische functies duidelijk, de zin bevat twee BWB‟s van tijd. Maar het blijkt dat het in 

(7aa) moeilijker is om te bepalen of de zin twee of één BWBtijd bevat. De PP in juni kan deel 

uitmaken van de complexe BWBtijd tijdens de WK kwalificatieduel met Cuba in juni. Dat 

betekent dat de positie de syntactische functie van in juni verandert en van twee syntagma‟s 

één syntagma maakt. 

 

 

De communicatieve waarde 

 

Omdat alleen (7a) en (7d) correct zijn, zullen we de communicatieve waarde van alleen deze 

twee varianten bepalen. In (7a) is het feit dat de doelman het doel zal verdedigen het 

belangrijkst. Daarbij kan in het middenstuk onder de lat alleen direct voor de tweede pool 

staan, wat betekent dat als men de prominentie van een ander element in het middenstuk zou 

willen benadrukken, men het zinsaccent op dit element zou moeten leggen. In (7d) wordt ook 

benadrukt dat de doelman van Vitesse Arnhem onder de lat wil staan en het tijdstip samen 

met de wedstrijd op de thematische positie X7 na de tweede pool wordt geplaatst. Het tijdstip 

is al bekende informatie, er wordt verondersteld dat (bijna) iedereen weet dat de Oranjes een 
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kwalificatieduel zullen spelen en de informatie dat de doelman van Vitesse het doel zal 

verdedigen wordt dus belangrijk 

 

 

8. ZIN 8 

a. In totaal is in Nederland in de afgelopen jaren meer dan 100 miljoen euro via 

crowdfunding opgehaald. 

b. In totaal is in de afgelopen jaren in Nederland meer dan 100 miljoen euro via 

crowdfunding opgehaald 

 

 

Plaatsingsmogelijkheden en communicatieve waarde 

 

In zin (8) zullen we ons concentreren op de onderlinge plaatsing van een BWBplaats en een 

BWBtijd. We zullen om praktische redenen de plaatsingsmogelijkheden samen met de 

communicatieve waarde in één paragraaf behandelen. Zin (8a) is door vier informanten 

beschouwd als acceptabel en door één informant als licht-twijfelachtig. Zin (8b) beschouwen 

alle informanten als acceptabel. In de ANS (1997) wordt verklaard dat er een neiging bestaat 

om een BWBtijd voor een BWBplaats te plaatsen. Dat is trouwens ook één van de eerste „regels‟ 

die anderstalige leerlingen van het Nederlands tijdens hun colleges leren. Volgens ons is zo‟n 

een verklaring gedurfd. We zijn van mening dat de volgorde van de context en het daarmee 

verbonden links-rechts-principe afhangt. In (8a) en (8b) wordt de informatie over de collecte 

als het prominenst gepresenteerd. Maar zoals we voorheen gesuggereerd hebben, gaan we 

ervan uit dat het thema en het rhema de extremiteiten vertegenwoordigen van een continuum 

waar zich allerlei rhematiserings- en thematiseringsprocessen afspelen. Zo kunnen we in (8a) 

niet zeggen dat in de afelopen jaren sensu stricto thematisch of rhematisch is. Maar we 

kunnen wel verklaren dat in de afgelopen jaren rhematiser is dan in Nederland.
109

 Op 

dezelfde manier wordt in (8b) in Nederland prominenter dan in de aflopen jaren maar minder 

prominent dan meer dan één miljoen […]. De invloed van het links-rechts-principe is dus in 

beide zinnen duidelijk zichtbaar. Boven hebben we vermeld dat het links-rechts-principe 

verbonden is met de context. Inderdaad, een thematische informatie is een informatie die al 

bekend is en die toen noodzakelijk vermeld werd – in de context. Een rhematische informatie 
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 In de schriftelijke taal baseren we de informatieve waarde op de volgorde, dat wil zeggen op de positionele 

strategie. 
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is een informatie die ten opzichte van de context nieuw is. Zo kunnen we voor (8a) en (8b) 

twee verschillende contexten voorstellen. Daarom zijn we van mening dat de aanname dat er 

een neiging bestaat om de BWBtijd voor een BWBplaats te plaatsen, gedurfd is. Dat geldt 

misschien als de zin context-onafhankelijk is, maar we gaan ervan uit dat de functie van taal 

communicatie is en dat elke communicatie zich noodzakelijkerwijs in een zekere situatie, in 

een bepaalde context voltrekt. Dat beketent dat elke uiting, schriftelijk of mondelijk, van de 

context afhangt. Vandaar dat we niet akkoord gaan met de verklaring van de ANS (1997) dat 

er een neiging bestaat om de BWBtijd voor de BWBplaats te plaatsen. Dat is te simplistisch. De 

zaak is echter ingewikkelder en veel factoren spelen een rol in de ordening van de elementen 

in de zin. 

 

 

De interpretationele strategieën 

 

De syntactische relaties in de zin zijn interepreteerbaar aan de hand van de functiemarkeerders 

die de syntactische functie BWB van het WW aanduiden. De functiemarkeerder wordt door 

het voorzetsel in vertegenwoordigd en introduceert twee PP‟s. De PP van tijd in de afelopen 

jaren en de PP van plaats in Nederland. Op het semantische niveau bepaalt de 

functiemarkeerder in een periode in het verleden („in de afelopen jaren‟) en het duidt een 

plaats aan („in Nederland‟). Als men dit voorzetsel vervangt door het voorzetsel na, 

respectievelijk buiten, zal de betekenis van de zin veranderen, zie (8bb). 

 

(8bb) In totaal wordt na de afgelopen jaren buiten Nederland meer dan 100 

miljoen euro via crowdfunding opgehaald. 

 

 

9. ZIN 9 

a. Ik denk dat ik sinds 1997 in Almere woon. 

b. *Ik denk dat ik in Almere sinds 1997 woon. 

c. *Ik denk dat ik sinds 1997 woon in Almere. 

d. Ik denk dat ik in Almere woon sinds 1997. 
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Plaatsingsmogelijkheden 

 

We hebben in (9) getest of de zinnen voor informanten acceptabel zijn of niet. Alle 

informanten beschouwen (9a) als acceptabel. Ook (9d) wordt door vier informanten 

geaccepteerd en één informant beschouwt de zin als niet-acceptabel. Zinnen (9b) en (9c) 

beschouwen informanten als niet-acceptabel of zeer-twijfelachtig. Op het eerste gezicht zou 

men kunnen denken dat (9a) geaccepteerd wordt door de in de ANS (1997) vermelde neiging 

om een BWBtijd voor een BWBplaats te plaatsen. Maar als we van deze bewering uitgaan, zou 

ook (9c) geaccepteerd moeten worden. Zin (9c) wordt echter door drie informanten als niet-

acceptabel beschouwd, door één informant als zeer-twijfelachtig en door één informant als 

licht-twijfelachtig. Dat wil zeggen dat we de volgorde in (9a) niet aan de hand van de ANS 

kunnen uitleggen. Als men (9a)-(9d) analyseert, ziet men dat (9a) en (9d) iets gemeen hebben. 

In beide zinnen staat in Almere voor de tweede pool. De volgorde in deze zinnen is te 

verklaren aan de hand van het ROTOR-systeem. De PP van plaats valt onder de eerste groep 

PP‟s die door Godin & Haeseryn (2000) gedefinieerd wordt. Onder de eerste groep valt niet 

alleen het niet-verbale deel van een verbale uitdrukking, maar ook inherente (!) lokale 

bepalingen. Op dit punt moet opgelet worden, omdat een inherente lokale bepaling niet 

hetzelfde betekent als een gewone BWBplaats. In (9) is in Almere wel inherent, omdat het WW 

wonen aangevuld moet (!) worden met een plaatsaanduiding. Met een tijdsaanduiding hoeft 

het WW wonen niet aangevuld worden, zie (9a)-(9aaa). Zinnen zonder de BWBtijd zijn wel 

mogelijk, maar (9aaa) waar geen BWBplaats voorkomt is onzinnig. 

 

(9a) Ik denk dat ik sinds 1997 in Almere woon. 

(9aa) Ik denk dat ik in Almere woon. 

(9aaa) *Ik denk dat ik sinds 1997 woon. 

 

Volgens Godin & Haeseryn moeten de inherente lokale bepalingen in principe vlak vóór de 

tweede pool komen.  

 

 

Interpretationele strategieën 

 

De ontvanger interpreteert de uiting aan de hand van de functiemarkeerders  die 

vertegenwoordigd worden door de voorzetsels sinds en in. Deze functiemarkeerders geven de 
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functie BWB van plaats en tijd aan. Opnieuw speelt de positie van de BWB in de 

reconstructie van syntactische verbindingen geen rol. Dat betekent dat de PP van tijd sinds 

1997 op allerlei plaatsen kan staan zonder invloed te hebben op de syntactische verbindingen 

tussen elementen. De PP van plaats is hier een speciaal geval van BWBplaats, omdat die in 

principe vlak voor de tweede pool moet staan. Een van de typische kenmerken van een BWB 

is echter dat ze facultatief is en heel mobiel is. Dat geldt bij in Almere niet. Daarom maken 

Godin & Haeseryn (2000) het verschil tussen de gewone lokale bepalingen en de inherente 

lokale bepalingen die beperkte plaatsingsmogelijkheden hebben. 

De semantische relaties herkent de ontvanger ook aan de hand van de functiemarkeerders 

sinds en in. Als we deze voorzetsels door andere voorzetsels vervangen, zal ook de betekenis 

van de zin veranderen, zie (9d) en (9dd). 

 

(9d) Ik denk dat ik in 1997 in Almere woonde.
110

 

 

 

Communicatieve waarde 

 

De informationele waarde van de zin zullen alleen in (9a) en (9d) beschreven worden. In (9a) 

wordt de nadruk gelegd op de woonplaats. Het tijdstip wordt in (9a) gethematiseerd. In (9b) 

wordt de nadruk ook op de woonplaats gelegd. De PP van tijd bevindt zich op de laatste 

positie en wordt volgens ons thematisch. Als we ervan uit gaan dat in Almere alleen op de 

prominente plaats vlak voor de twee poool kan staan, hoe kan men dus in 1997 rhematiseren? 

Het blijkt dat men dat aan de hand van de prosodie kan doen, door het accent te leggen op de 

PP van tijd. 

 

 

10.  ZIN 10 

a. Hij exposeerde […] in Pribram en in Praag in Tsjechië [Ø].
111

 

b. Hij exposeerde […] in Tsjechië in Pribram en in Praag [Ø]. 

 

 

                                                           
110

 We hebben de zin in de verleden tijd gezet om de logische afloop te bewaren. 

 
111

 Het symbool [Ø] betekent dat de tweede pool leeg is. 
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De plaatsingsmogelijkheden 

 

In (10) analyseren we de onderlinge plaatsing van twee BWBplaats. Zin (10b) wordt door vier 

informanten als acceptabel beschouwd, maar één informant beweert dat (10b) niet-acceptabel 

is. Zin (10a) is volgens informanten onduidelijk. Alleen één informant denkt dat de zin 

acceptabel is, voor twee informanten is de zin licht-twijfelachtig en twee informanten 

beweren dat de zin niet-acceptabel is. Zin (10a) hebben we echter op een website gevonden 

die door een Nederlander geschreven werd. Volgens ons is ook (10a) acceptabel. We zullen 

proberen een uitleg voor de keuze van de informanten te geven. De voorkeur voor (10b) kan 

uitgelegd worden aan de hand van het principe van de lexicale stratificatie (Pekelder 2002). 

Het algemenere element is aangetrokken door de eerste pool en het concretere element door 

de tweede pool. Als we de terminologie van Magnus (2004) gebruiken, kunnen we zeggen dat 

algemenere elementen aan specifiekere elementen voorafgaan. Waarom heeft de zender (de 

auteur van de tekst op de website) in (10a) zo‟n volgorde gekozen? We kunnen er slechts naar 

gissen, maar de volgorde heeft volgens ons hier te maken met de cultuur. De afhankelijkheid 

van de cultuur is volgens ons nauw verbonden met de context en de situatie waar de 

communicatie zich afspeelt. We zijn van mening dat in Tsjechië  in (10a) een preciserende 

functie vervult, omdat een Nederlander zeker weet waar Amsterdam ligt, maar minder goed 

waar Praag ligt en beslist niet weet waar Pribram ligt. We denken dat de algemenere PP van 

plaats in Tsjechië zich na de specifiekere in Pribram en in Praag bevindt en dient om te 

precieseren waar deze steden liggen. 

 

 

Informationele strategieën 

 

De syntactische relaties worden in (10) interpreteerbaar aan de hand van de voorzetsels in die 

de syntactische functie BWBplaats aanduiden. De semantische relaties worden ook aan de hand 

van in geïnterpreteerd, omdat als men een ander voorzetsel gebruikt, de betekenis van de zin 

zal verschillen. We geven hier geen voorbeelden van, omdat ten opzichte van de twee steden 

en het WW exposeren geen ander voorzetsel denkbaar is. Dat neemt niet weg dat een 

verandering van het voorzetsel ook een verandering van de betekenis tot gevolg heeft. 
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Communicatieve waarde 

 

De communicatieve waarde wordt doorgaans bepaald ten opzichte van de tweede pool. In 

(10) is de tweede pool leeg, wat niet betekent dat er geen rekening mee gehouden moet 

worden, integendeel. Toch is in (10a) zowel als (10b) het communicatieve doel van in 

Tsjechië,in Pribram en in Praag moeilijk te bepalen. We denken dat in beide gevallen de PP‟s 

van plaats nauw met elkaar verbonden zijn en als preciseringen van elkaar fungeren. Op deze 

manier geeft in (10a) in Tsjechië een precisering over waar de steden Pribram en Praag liggen. 

In (10b) daarentegen geven in Pribram en in Praag een preciserende informatie over waar 

precies in Tsjechië de expositie heeft plaatsgevonden. Daarom vormt het hele middenstuk in 

(10a) zowel als in (10b) één rhematisch geheel, dat het antwoord geeft op de vraag, waar hij 

exposeerde. 
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Hoofdstuk 6 

ANALYSE VAN DE PP’S VAN TIJD EN PLAATS IN HET FRANS 

6.1. Inleiding 

Het corpus dat hier gepresenteerd wordt, bestaat uit zinnen die we uit het Nederlands hebben 

vertaald, zodat we dezelfde zinnen in het Frans krijgen. In één geval moesten we de zin 

veranderen. Voor de vaste uitdrukking onder de lat staan moesten we een equivalent zien te 

vinden, maar het blijkt dat de geschikste variant, être entre les poteaux, alleen in het Canadese 

Frans gebruikt wordt en toch klinkt deze variant raar. De meest geschikte Franse equivalent 

voor de Nederlandse uitdrukking blijkt défendre les filets te zijn, maar daar verdwijnt de PP 

van plaats, wat cruciaal is voor de analyse van het ROTOR-systeem in het Frans. Daarom 

hebben we een vaste uitdrukking uit het voetbal gevonden, die ook een PP van plaats bevat, 

namelijk être sur le banc de touche („op de bank zitten‟). Behalve deze zin zijn de overige 

zinnen vertaald uit het Nederlands, zodat we goed de verschillen in de 

plaatsingsmogelijkheden tussen het Frans en het Nederlands kunnen vergelijken. 

Zoals vermeld in Hoofdstuk 4, hebben we alle gescheiden constructies („constructions 

détachées‟) weggelaten, behalve de eerste zinsplaats in het Frans, die verplicht in een 

gescheiden constructie optreedt en verplicht voor het SUB staan. We hebben deze zinsplaats 

bewaard, omdat we ervan uit gaan, dat deze positie de meest typische positie is om daar de 

PP‟s van tijd en plaats te plaatsen. Zoals we het bij de analyse van het Nederlands hebben 

gedaan, zullen we hier eveneens eerst de zinsstructuur van het Frans presenteren, en daarna de 

verschillende mogelijke posities analyseren. Daarna zullen we de syntactische, semantische 

en pragmatische relaties behandelen. We zullen de posities van de PP‟s van tijd en plaats 

binnen de zinsstructuur van Le Goffic (1993) en Magnus (2004) presenteren. De zinstructuur 

van Magnus ziet er als volgt uit: 

X1 – S – X2 – WWhulp – X3 – N – X4 – WWhoofd – X5 – CESS – X6 – CESS – X7
112

 

Zoals eerder vermeld, houden we geen rekening met de negatieve zinnen en met BWB‟s die 

in een gescheiden constructie optreden, behalve de positie voor het SUB die verplicht in een 
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 WWhulp=Hulpwerkwoord; N=negatie; WWhoofd=hoofdwerkwoord; CESS=essentieel complement. 
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gescheiden constructie optreedt. Dat betekent dat we alleen de volgende zinstructuur zullen 

analyseren: 

 X1 – S – X2 – WWhulp – X4 – WWhoofd – X5 – CESS – X6 – CESS – X7  

1. ZIN 1 

a. Chez Brantano, Martin a acheté ces chaussures. X1 

b. *Martin chez Brantano a acheté ces chaussures.  X2 

c. *Martin a chez Brantano acheté ces chaussures.  X4 

d. ?Martin a acheté chez Brantano ces chaussures. X5 

e. Martin a acheté ces chaussures chez Brantano.  X7 

Plaatsingsmogelijkheden 

We hebben voor de analyse van het Frans hetzelfde aantal informanten bewaard zoals voor de 

analyse van het Nederlands. Daarom hebben we binnen onze analyse van 

plaatsingsmogelijkheden van PP‟s van tijd en plaats de zinnen ook aan vijf Franse 

moedertaalsprekers gepresenteerd. Alle moedertaalsprekers beschouwen in (1) de postverbale 

positie X7 als acceptabel. X1 wordt door drie informanten geaccepteerd en twee informanten 

denken, dat de zin licht-twijfelachtig is. Volgens ons is de zin met betrekking tot de 

informationele geleding van de zin acceptabel. We komen er in de paragraaf over de 

communicatieve waarde op terug. Posities X2 is volgens vier informanten niet-acceptabel en 

voor één informant is de zin licht-twijfelachtig. Deze tegenstrijdigheid is te verklaren aan de 

hand van het type waarin de PP optreedt. We hebben de zin in een verbonden constructie 

(zonder komma‟s) aan de informanten gepresenteerd. De vier informanten hebben gelijk, 

omdat chez Brantano in een verbonden constructie onmogelijk is. Op voorwaarde dat chez 

Brantano op positie X2 in een gescheiden constructie voorkomt, wordt de zin acceptabel, 

omdat als men naar de vaststelling van Le Goffic (1993) kijkt, men ziet dat een BWB achter 

elke primaire constituent kan komen. In (1b) wil dat zeggen dat de PP van plaats chez 

Brantano tussen de primaire constituent SUB en de primaire constituent GEZ kan staan, op 

voorwaarde dat het begrensd wordt door twee komma‟s. We hebben toch aan het begin van de 

analyse ons corpus beperkt tot de verbonden constructies zonder begrenzing, wat betekent dat 
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X2 in (1b) niet-acceptabel is. Positie X4, daarentegen, is voor alle informanten niet-

acceptabel, ook als deze in een „construction détachée‟ voorkomt. Dat is te verklaren aan de 

hand van Le Goffic (1993), omdat a en acheté twee delen zijn van dezelfde constituent en de 

PP niet geïntegreerd kan worden tussen deze twee. Positie X5 wordt door drie informanten als 

zeer-twijfelachtig beschouwd, twee informanten hebben „licht-twijfelachtig‟ gekozen. We zijn 

van mening dat een PP wel op positie X5 kan komen. Dat is de positie die aan het eerste 

essentiële complement voorafgaat. We hebben (1d) de „complexiteitstoets‟ laten ondergaan. 

We hebben aan informanten (1dd) gepresenteerd met een complex DOB, zie (1d) en (1dd): 

(1d) ?Martin a acheté chez Brantano ces chaussures. 

(1dd) Martin a acheté chez Brantano ces nouvelles chaussures de football Nike 

Mercurial. 

Drie informanten beschouwen (1dd) als acceptabel en twee informanten als licht-

twijfelachtig. Het verschil in acceptabiliteit van (1d) en (1dd) is duidelijk, wat betekent dat het 

complexiteitsprincipe hier een cruciale rol speelt. Zin (1dd) met een complex DOB blijkt 

acceptabel te zijn, terwijl (1d), waar de PP en het DOB even complex zijn, zeer-twijfelachtig 

is. Positie X3 zal niet meer behandeld worden, omdat deze alleen bestaat als de zin negatief is 

en we analyseren alleen affirmatieve zinnen. Positie X6 wordt hier ook niet behandeld, omdat 

deze de aanwezigheid van twee essentiële complementen eist, namelijk het DOB en het IOB. 

Interpretationele strategieën 

Zoals we dat gedaan hebben in de analyse van het Nederlands, zullen we ook de verbindingen 

tussen elementen beschrijven binnen de theorie van de Franse functionalist André Martinet. 

De interpretationele strategieën komen op verschillende niveau‟s voor – het syntactische 

niveau, het semantische niveau en ten slotte het pragmatische (informationele) niveau. De 

syntactische verbindingen zullen we aan de hand van de GFM‟s interepreteren, dat betekent 

dat we aan de hand van de gespecialiseerde functiemarkeerders de syntactische verbindingen 

in de zin zullen reconstrueren en interpreteren. Van GFM‟s maken we ook gebruik om de 

semantische relaties tussen elementen te interpreteren. De informationele waarde van de zin 

behandelen we aan de hand van de positionele strategie. We zullen aan de hand van een 

„uitschakelende methode‟ doorgaan. Als men naar de PP van plaats chez Brantano kijkt, 
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merkt men op dat de PP mobiel is. Zijn syntactische functie blijft echter dezelfde. De PP van 

plaats is een BWB van het WW ongeacht de positie van de BWB. Dat wil zeggen dat de 

positionele strategie niet gebruikt kan worden om de syntactische relaties te interpreteren. 

Kortom, ook al verandert de positie van de PP, chez Brantano blijft een BWB van het WW. 

De syntactische functies kunnen daarentegen geïnterpreteerd worden aan de hand van de 

functiemarkeerder, die in (1) vertegenwoordigd wordt door het voorzetsel chez („bij‟). Een 

voorzetsel geeft aan de constituent meer mobiliteit, zodat de constituent op meer posities kan 

voorkomen. Zoals we uit het theoretische deel al weten, is het kenmerk par excellence van de 

BWB‟s de mobiliteit. Dat betekent niet dat elk element dat mobiel is een BWB is. Een IOB 

met een voorzetsel kan ook op meerdere plaatsen komen te staan. Het argument dat we 

vermeld hebben is niet bevredigend. Het voorzetsel duidt een relatie van afhankelijkheid aan. 

Op deze manier wordt een PP in een verbonden constructie syntactisch verbonden aan een 

ander element. Als men naar (1) kijkt, ziet men dat chez een verband legt tussen de NP 

Brantano en het werkwoordelijke GEZ. Het voortzetsel duidt een relatie van afhankelijkheid 

aan, maar dat betekent niet dat dit element niet mobiel kan zijn en dat dit element verplicht in 

de zin moet voorkomen. Met andere woorden, er moet een verschil worden gemaakt tussen de 

termen „afhankelijkheid‟, „mobiliteit‟ en „faculteit‟. Een PP van plaats duidt een BWB aan. 

Een BWB is altijd facultatief en de zin blijft ook zonder een BWB mogelijk en grammaticaal 

correct. Als een BWB in de zin optreedt is ze van nature mobiel. Ze kan van plaats veranderen 

zonder invloed te hebben op de syntactische functie. Zoals eerder vermeld, de syntactische 

functies gaan een interactie aan. Op deze manier is dus chez Brantano een BWB van element 

[x]. Een BWB markeert haar bestaan in de interactie met het werkwoordelijke GEZ. Daarmee 

bedoelen we dus de term „afhankelijkheid‟. We geven daarmee aan dat chez als GFM de 

syntactische functie kaderscheppende BWB ten opzichte van het WW aanduidt. Ongeacht de 

positie ervan, blijft de PP dankzij de functiemarkeerder chez een BWBplaats. 

Laten we nu ons commentaar leveren op de reconstructie van de semantische relaties. De 

positie speelt hier geen rol. Als men naar (1a)-(1e) kijkt, ziet men dat ook als de positie van 

chez Brantano verandert, de betekenis hetzelfde blijft. Wat wel verandert is de informatieve 

geleding van de zin. De betekenis en de informatieve geleding worden in de ANS (1997) door 

elkaar gehaald. In alle varianten van (1) wordt bedoeld dat Martin deze schoenen heeft 

gekocht en dat het in de winkel Brantano was. Als men (1a)-(1e) vergelijkt, ziet men geen 

verschil in betekenis, maar wel in de informatieve geleding. De semantische relaties worden 

dus niet aan de hand van de positie geïnterepreteerd. De semantische relaties kunnen 

geïnterpreteerd worden aan de hand van een GFM, in (1) is zo‟n markeerder het voorzetsel 
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chez. Een verandering van het paradigma zal ook verandering in de betekenis van de zin 

brengen, zie (1e) en (1ee): 

(1e) Martin a acheté ces chaussures chez Brantano. 

(1ee) Martin a acheté ces chaussures via Brantano. 

Zin (1e) betekent dat Martin naar de winkel is gegaan en dat hij daar de schoenen heeft 

gekocht. In (1ee), daarentegen, verandert het voorzetsel via de betekenis van de zin. In (1ee) 

is het gemakkelijk denkbaar dat de winkel Brantano een dienst aanbiedt, aan de hand waarvan 

men producten op het internet kan kopen. In (1ee) dient de winkel als bemiddelaar en men wil 

daarin zeggen dat men de dienst van Brantano heeft gebruikt om de schoenen te bestellen. Op 

deze basis is het verschil in de betekenis in de twee zinnen duidelijk. 

Communicatieve waarde 

In navolging van Van Valin & LaPolla (1997) gaan we ervan uit dat de zin in informatief 

opzicht in twee delen verdeeld wordt– het eerste deel is niet-focaliseerbaar en bevat het SUB 

en elementen die aan het SUB voorafgaan. Het tweede deel omvat het WW en wat op het 

WW volgt.
113

 Volgens Lambrecht (1994) is ook de pragmatische structuur van de 

ongemarkeerde zin van links naar rechts georganiseerd. Met andere woorden, het element dat 

links staat is het thema en wat meer rechts staat, wordt als rhema beschouwd.
114

 Ook Le 

Goffic (1993: 56-58) en Riegel et al. (1994: 130-132) verklaren dat in ongemarkeerde actieve 

affirmatieve zinnen elementen in principe van links naar rechts gerangschikt worden, dat wil 

zeggen van het thema naar het rhema. Dit aangenomen, kunnen we nu de communicatieve 

waarde van de acceptabele zinnen bepalen. Positie X1 in (1a) wordt niet gefocaliseerd, het is 

een typische thematiserende positie, die het antwoord geeft op de vraag, wat Martin bij 

Brantano heeft gekocht, of wat hij daar heeft gedaan.
115

 De PP chez Brantano geeft een kader 

aan de rest van de handeling. Positie X2 in een verbonden constructie is volgens ons 

onacceptabel, zowel als positie X3, daarom worden deze op het niveau van de 

                                                           
113

 We gaan ervan uit dat de zinnen met de S-V-O volgorde ongemarkeerd zijn en dat er geen contrastiefaccent 

aanwezig is. 

 
114

 Lambrecht (1994) gebruikt de term „topic‟. 

 
115

In navolging van Lambrecht (1994) kan de hele zin als het rhema van de zin gepresenteerd worden. 
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communicatieve waarde niet behandeld. Positie X5 is volgens ons acceptabel op voorwaarde 

dat er een complex complement achter komt. In zo‟n geval wordt het postverbale stuk 

rhematisch. De PP van plaats en het DOB die achter het WW komen zijn volgens ons beide 

rhematisch, maar de mate van „rhemativiteit‟ verschilt. In overeenstemming met het links-

rechts-principe zijn we van mening dat chez Brantano minder rhematisch is dan het complexe 

DOB. In overeenstemming met Van Valin & LaPolla (1997) en Magnus (2004) valt het 

zinsaccent op het eind van de zin en het element dat daar staat als het prominentst wordt 

gepresenteerd. Zin (1e) waar de PP van plaats op positie X7 staat, geeft het antwoord op de 

vraag, waar Martin de schoenen heeft gekocht. Er valt nog op te merken dat positie X7 de 

plaats par excellence is om de prominentie van de elementen te markeren. 

2. ZIN 2 

a. A Aceh, l‟officier néerlandais a reçu l‟Ordre militaire de Guillaume. X1 

b. ?L‟officier néerlandais à Aceh a reçu l‟Ordre militaire de Guillaume.  X2 

c. *L‟officier néerlandais a à Aceh reçu l‟Ordre militaire de Guillaume.  X4 

d. ?L‟officier néerlandais a reçu à Aceh l‟Ordre militaire de Guillaume.  X5 

e. L‟officier néerlandais a reçu l‟Ordre militaire de Guillaume à Aceh. X7 

Plaatsingsmogelijkheden 

Posities X1 en X7 zijn voor alle informanten acceptabel. Positie X2 is voor één informant 

acceptabel, één informant heeft „niet-acceptabel‟ gekozen, de rest denkt dat deze zin zeer-

twijfelachtig is. Volgens ons is, zowel als in (1b) de zin acceptabel op voorwaarde dat de PP 

van plaats à Aceh in een gescheiden constructie voorkomt. Toch kan de keuze van de 

informant die „acceptabel‟ heeft gekozen verklaarbaar zijn, als we à Aceh als deel van de NP 

l’officier néerlandais à Aceh beschouwen. De PP wordt dus niet als een BWB beschouwd 

maar als onderdeel van de syntactische functie SUB. We gaan in het geval van (2b) ervan uit 

dat de PP die in een „construction liée‟ op positie X2 optreedt niet-acceptabel is. Positie X4 

wordt door alle informanten als niet-acceptabel beschouwd en terecht. Een PP kan niet tussen 

de WWhulp en WWhoofd geplaatst worden, omdat deze samen één constituent vormen. Positie 

X5 wordt door alle informanten als licht-twijfelachtig beschouwd. De zin is volgens ons 

acceptabel door het complexiteitsprincipe. Dat neemt niet weg dat ook de omgekeerde 
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volgorde acceptabel is, zie (2e). Als men (2d) en (2e) vergelijkt, ziet men dat het DOB in 

beide zinnen even complex is, de informanten (2e) als acceptabel en (2d) als licht-

twijfelachtig beschouwen. Aangenomen dat de laatste postverbale positie het prominenst is, 

zijn we van mening dat in (2) het links-rechts-principe ten opzichte van het 

complexiteitsprincipe dominant is. 

Interpretationele strategieën 

In (2) worden de syntactische en de semantische relaties gemarkeerd door de GFM à, die de 

PP van plaats à Aceh introduceert. Het voorzetsel à markeert hier het syntactische verband 

tussen het WW en de bijwoordelijkeBWB. De GFM in (2) duidt een omstandigheid aan. Er 

wordt in de uiting vermeld dat de Nederlandse officier de Militaire Williemsorde heeft 

gekregen, en de GFM à geeft de plaats aan, waar deze uitreiking heeft plaatsgevonden. De 

functie van de GFM is dus kaderscheppend, wat niets anders aanduidt dan een BWB van het 

WW. 

Toch bewijst (2b) dat ook de positie van de PP een rol kan spelen in de interpretatie 

van de syntactische functies. Zoals eerder vermeld, de PP van plaats à Aceh kan worden 

beschouwd als het deel van het SUB. Dat wil zeggen dat het geen BWB meer is, omdat in 

overeenstemming met Martinet (1985) een syntatische functie alleen definieerbaar is in de 

interactie met een andere syntactische functie. De functie BWB bepaalt haar bestaan ten 

opzichte van het werkwoordelijke GEZ. Op positie X2 kan de PP van plaats in een 

„construction liée‟ als geen BWB van het WW fungeren, maar als een aanvulling van de 

nominale kern van het SUB. Dat wil zeggen dat in (2b) de positie ook een rol speelt in de 

interpretering van de syntactische functie. 

Zowel op het semantische niveau als op het syntactische niveau, worden de relaties 

niet reconstrueerd aan de hand van de positionele strategie, omdat de opvallendste eigenschap 

van het voorzetsel is dat dat mobiliteit aan de constituenten geeft. Dat wil zeggen dat à Aceh 

op allerlei plaatsen kan staan zonder invloed uit te oefenen op de syntactische functie en de 

betekenis van de zin.
116

 Ongeacht de positie, zal een BWB ten opzichte van het WW een 

BWB blijven. Hetzelfde valt te zien op het semantische niveau. Vandaar dat men een andere 

strategie moet kiezen als men de semantische relaties wil reconstrueren. Opnieuw is de GFM 

in de semantische interpretatie van belang. Dat kunnen we bewijzen als we het voorzetsel à 
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 Behalve als de PP van plaats deel uitmaakt van een grotere constituent, zie positie X2 in (2). 
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door een ander voorzetsel vervangen. De betekenis van de zin zal hierdoor veranderen, zie 

(2e) en (2ee): 

(2e) L‟officier néerlandais a reçu l‟Ordre militaire de Guillaume à Aceh. 

(2ee)  L‟officier néerlandais a reçu l‟Ordre militaire de Guillaume près de Aceh. 

Beide voorzetsels duiden een plaats aan, wat betekent dat beide de syntactische functie BWB 

vervullen, maar de betekenis van beide PP‟s verschilt. In (2e) duidt à de concrete plaats, 

terwijl in (2ee) wordt gezegd dat de uitreiking vlakbij deze plaats zich afgespeeld heeft. 

Communicatieve waarde 

De posities die we op het informationele niveau zullen behandelen zijn X1, X5 en X7. Met 

X2 wordt geen rekening gehouden, omdat à Aceh in een „construction liée‟ optreedt. Met dit 

in gedachte, beoordelen we de zin als niet-acceptabel. In (2a) wordt de positie van de PP van 

plaats thematisch en geeft een kader aan de rest van de handeling. Het communicatieve doel 

van (2a) is een extra-informatie te geven bij de thematische BWB en het thematische SUB. 

Die zijn als oude informaties gepresenteerd en wat van belang in (2a) is, is dat de officier een 

onderscheiding heeft gekregen. Positie X5 is in (2d) ook acceptabel dankzij de complexiteit 

van het DOB. De PP van plaats zowel als het DOB bevinden zich achter het WW en beide 

worden volgens ons rhematisch. Het DOB blijft echter rhematischer en dus prominenter dan 

de BWBplaats. Ten slotte wordt in (2e) de prominentie van de plaats benadrukt. Zin (2e) geeft 

een antwoord op de vraag waar de uitreiking heeft plaatsgevonden. Het DOB wordt in (2e) 

ook rhematisch, maar wordt als minder belangrijk gepresenteerd. Zoals eerder vermeld, 

beschouwen we dat hele stuk dat op het WW volgt als rhematisch. Binnen dit stuk wordt 

echter onderscheid gemaakt tussen meer rhematische en minder rhematische elementen. 

3. ZIN 3 

a. En 1993, Nelson Mandela a reçu le prix Nobel de la paix. X1 

b. *Nelson Mandela en 1993 a reçu le prix Nobel de la paix. X2 

c. *Nelson Mandela a en 1993 reçu le prix Nobel de la paix.  X4 

d. ?Nelson Mandela a reçu en 1993 le prix Nobel de la paix. X5 
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e. Nelson Mandela a reçu le prix Nobel de la paix en 1993. X7 

 

 

Plaatsingsmogelijkheden 

 

In het Frans zowel als in het Nederlands, veronderstelt men dat de BWBtijd en de BWBplaats 

van plaats dezelfde eigenschappen hebben en daarom hebben ze dezelfde distributionele 

mogelijkheden. Deze hypothese zullen we hieronder becommentariëren. 

De preferentiele posities zijn wellicht X1 en X7, dat wil zeggen de „position initiale‟ 

en de laatste postverbale positie. In beide gevallen denken alle vijf informanten dat de zinnen 

acceptabel zijn. Positie X2 is voor informanten of zeer-twijfelachtig of niet-acceptabel. 

Volgens ons is (3b) acceptabel als de PP van tijd in een gescheiden constructie voorkomt. 

Maar als en 1993 in een verbonden constructie zonder komma‟s (of een prosodische pauze) 

voorkomt, wordt de zin niet-acceptabel. Positie X4 is onmogelijk omdat men binnen een 

constituent geen PP kan introduceren. Wat positie X5 betreft, denken alle vijf informanten dat 

(3d) licht-twijfelachtig is. Volgens ons is de zin te verklaren aan de hand van het 

complexiteitsprincipe, vergelijk (1d), (2d) en (3d): 

(1d) *Martin a acheté chez Brantano ces chaussures. 

(2d) ?L‟officier néerlandais a reçu à Aceh l‟Ordre militaire de Guillaume. 

(3d) ?Nelson Mandela a reçu en 1993 le prix Nobel de la paix. 

Alle drie de zinnen bevatten een PP van plaats of een PP van tijd op positie X5. Toch 

beschouwen drie informanten (1d) als zeer-twijfelachtig en twee mensen denken dat (1d) 

licht-twijfelachtig is. In het geval van (2d) en (3d) hebben alle vijf informanten ‚licht-

twijfelachtig‟gekozen. Volgens ons speelt op positie X5 het complexiteitsprincipe een rol. 

Interpretationele strategieën 

De syntactische verbindingen van en 1993 ten opzichte van de rest van de zin worden door de 

GFM en gemarkeerd. De positie speelt, zoals we dat al hebben vermeld, geen rol, omdat de 

BWB‟s op verschillende plaatsen kunnen komen zonder hun syntactische functie te 

modificeren. De GFM en is een voorzetsel dat doorgaans een BWBtijd of een BWBplaats 
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introduceert. Het voorzetsel en geeft dus een extra-informatie aan de handeling, het duidt een 

omstandigheid aan. Vandaar dat markeert de GFM en de syntactische relatie van en 1993 ten 

opzichte van het WW en de rest van de zin. 

Op het semantische niveau maakt men ook gebruik van de GFM om de relaties te 

interpreteren. In (3e) en (3ee) ziet men dat de vervanging van de GFM en door de GFM avant 

een betekenisverschil heeft meegebracht. 

(3e) Nelson Mandela a reçu le prix Nobel de la Paix en 1993. 

(3ee) Nelson Mandela a reçu le prix Nobel de la Paix avant 1993. 

Zin (3e) duidt het concrete jaartal aan waarin Nelson Mandela de Nobelprijs heeft gekregen. 

In (3ee) wordt vermeld dat Nelson Mandela de Nobelprijs vóór het jaar 1993 ontving. 

Communicatieve waarde 

Op het informationele niveau, worden alleen posities X1, X5 en X7 behandeld, omdat deze 

zinnen de enige acceptabele zinnen zijn. We zijn ons ervan bewust dat de informanten X5 als 

licht-twijfelachtig beschouwen. Toch willen we hier bewijzen dat ook X5 acceptabel kan zijn, 

ook al deze niet preferentieel is.
117

 Positie X1 heeft in (3a) volgens ons twee communicatieve 

functies. Ten eerste geeft en 1993 een kader aan de hele handeling. Dat betekent dat ook het 

SUB deel uitmaakt van de rhematische informatie. Het is gemakkelijk denkbaar dat (3a) 

antwoordt op de vraag „Wat zijn de belangrijkste momenten van 1993, wat is er in 1993 

gebeurd?‟. Als het SUB ook deel uitmaakt van de rhematische informatie, betekent dat dat de 

bewering van Van Valin & LaPolla (1997: 212) niet juist is. Die stellen vast dat „le domaine 

du focus potentiel n‟englobe pas le sujet, ni les constituants précédant le sujet‟. Ten tweede 

kan (3a) nieuwe informatie geven met betrekking tot Nelson Mandela in 1993. Met andere 

woorden, (3a) geeft het antwoord op de vragen wat met Nelson Mandela in 1993 is gebeurd of 

wat Nelson Mandela in 1993 heeft gekregen. In zo‟n geval komt de tweede communicatieve 

functie overeen met wat Van Valin & LaPolla (1997) beweren. Positie X5 is acceptabel als 

we het complexiteitsprincipe toepassen. Vanuit de vergelijking van (1d), (2d) en (3d) blijkt 

dat positie X5 acceptabel is als het DOB complexer is. Ook in (3d) denken we dat X5 
                                                           

117
 Het blijkt dat een vijfpuntschaal in plaats van een vierpuntschaal meer geschikt zou zijn. We denken dat als 

men tussen preferentieel en acceptabel zou kunnen kiezen, men ook X5 als acceptabel zou beschouwen en X7 

wellicht als preferentieel. 
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acceptabel is en dat het postverbale stuk rhematisch wordt. Het complexe DOB wordt echter 

als prominenter gepresenteerd. In (3e) is de situatie omgekeerd. Het stuk dat op het WW a 

reçu volgt wordt rhematisch, maar binnen dit stuk wordt het jaartal belangrijker dan de prijs 

die Nelson Mandela heeft gekregen. 

4. ZIN 4 

a. Après la Seconde Guerre mondiale, les Américains ont rendu le lion aux 

Danois. X1 

b. ?Les Américains après la Seconde Guerre mondiale ont rendu le lion aux 

Danois. X2 

c. *Les Américains ont après la Seconde Guerre mondiale rendu le lion aux 

Danois. X4 

d. ?Les Américains ont rendu après la Seconde guerre mondiale le lion aux 

Danois. X5 

e. ?Les Américains ont rendu le lion après la Seconde guerre mondiale aux 

Danois. X6 

f. Les Américains ont rendu le lion aux Danois après la Seconde Guerre 

mondiale. X7 

Plaatsingsmogelijkheden 

Posities X1 en X7 worden door alle vijf de informanten als acceptabel beschouwd. Zin (4b) 

waar de PP van tijd après la Seconde Guerre mondiale zich op positie X2 bevindt, heeft een 

verrassend resultaat opgeleverd. Wij verwachtten dat mensen vooral „niet-acceptabel‟ en „zeer 

twijfelachtig‟ zouden kiezen. Maar één informant denkt echter dat de zin zeer-twijfelachtig is. 

De rest beschouwt (4b) als licht-twijfelachtig. Volgens ons is dat te verklaren door het feit dat 

de PP van tijd deel kan uitmaken van het complexe SUB. Als men er toch van uitgaat dat de 

PP als een BWB fungeert, is volgens ons deze positie onmogelijk en de zin niet-acceptabel. 

De mening van de informanten betreffend de posities X5 en X6 zijn tegenstrijdig en 

onduidelijk. Positie X5 wordt door drie informanten beschouwd als licht-twijfelachtig. Één 

informant denkt dat de zin acceptabel is en één informant denkt dat de zin niet-acceptabel is. 

Positie X6 is volgens twee informanten niet-acceptabel, twee informanten beweren dat X6 
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zeer-twijfelachtig is. Één informant denkt dat X6 licht-twijfelachtig is. Volgens Magnus 

(2004) hangen de posities X5 en X6 af van de onderlinge complexiteit van constituenten die 

achter het WW komen (2004:196). Daarom zijn de meningen over deze posities onduidelijk 

en zelfs tegenstrijdig. Positie X4 is volgens informanten niet-acceptabel. Daarmee gaan we 

akkoord om twee redenen. Ten eerste kan een PP niet tussen de twee delen van de verbale 

constituent komen. Ten tweede is de PP te complex om daar geplaatst te kunnen worden.
118

 

Interpretationele strategieën 

De syntactische verbindingen worden in (4) geïnterepreteerd aan de hand van de GFM après 

die de PP van tijd après la Seconde Guerre mondiale introduceert. Het voorzetsel après kan 

niets anders aanduiden dan een tijdstip, wat betekent dat après la Seconde Guerre mondiale 

de syntactische functie BWB vervult. Daarbij geeft het voorzetsel aan dat de constituent over 

meer mobiliteit beschikt. Dat betekent dat de PP van tijd in (4) aan de hand van zijn positie 

niet geïnterpreteerd kan worden. 

Ook om de semantische relaties te reconstrueren, maakt men gebruik van de GFM. Als 

we in plaats van de GFM après de GFM avant gebruiken, zal de betekenis van de hele zin 

veranderen, zie (4f) en (4ff): 

(4f) Les Américains ont rendu le lion aux Danois après la Seconde Guerre 

mondiale. 

(4ff) Les Américains ont rendu le lion aux Danois avant la Seconde Guerre 

mondiale. 

De communicatieve waarde 

In (4a) komt de PP van tijd in een gescheiden constructie aan het begin van de zin. De PP 

geeft een kader aan de rest van de uiting. In principe maakt in (4a) ook het SUB deel uit van 

het hele stuk dat op de kaderscheppende PP van tijd volgt. Volgens ons geeft (4a) het 

antwoord op de vraag wat na de Tweede Wereldoorlog gebeurde. De volgende positie die 
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 Volgens Godin & Haeseryn (2000) kunnen tussen het WWhulp en het WWhoofd korte constituenten komen. Het 

typisch voorbeeld ervan zijn de AdvP‟s: „Les Américains ont rapidement rendu le lion aux Danois.‟. 
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door alle informanten aanvaard werd, is X7. In (4f) bevindt zich de PP van tijd op de laatste 

positie en wordt dus als het prominenst gepresenteerd. Zin (4f) geeft het antwoord op de vraag 

wanneer de Amerikanen de leeuw aan de Denen hebben teruggegeven. De overige posities 

behandelen we op het informationele niveau niet, omdat deze zeer-twijfelachtig of niet-

acceptabel zijn. 

5. ZIN 5 

a. Dans son tweet, Jeroen Dijsselbloem a dit son opinion.  X1 

b. *Jeroen Dijsselbloem dans son tweet a dit son opinion.  X2 

c. *Jeroen a Dijsselbloem a dans son tweet dit son opinion.  X4 

d. ?Jeroen Dijsselbloem a dit dans son tweet son opinion.  X5 

e. Jeroen Dijsselbloem a dit son opinion dans son tweet.  X7 

Plaatsingsmogelijkheden 

In (7) fungeert de PP als een „complément sémiématique locatif‟ die een niet-metonymische 

relatie met het WW onderhoudt. Posities X1 en X7 zijn voor alle informanten acceptabel. 

Positie X2 wordt door drie informanten als niet-acceptabel beschouwd en door twee 

informanten als zeer-twijfelachtig. We hebben dezelfde zin met de PP van plaats tussen 

komma‟s aan informanten gepresenteerd. Drie informanten denken, dat X2 in een gescheiden 

constructie acceptabel is en twee informanten beschouwen de zin als licht-twijfelachtig. Dat 

betekent dat de type constructie een belangrijke rol speelt in de plaatsing van de PP in de zin. 

Toch zullen we zin (5b) met X2 zonder komma‟s als niet-acceptabel kwalificeren. Positie X4 

wordt door vier informanten als niet-acceptabel beschouwd en door één informant als zeer-

twijfelachtig. Positie X5 heeft een tegenstrijdig resultaat opgeleverd. Drie informanten 

denken, dat de zin niet-acceptabel is. Twee informanten zijn van mening dat de zin licht-

twijfelachtig is. We hebben twee toetsen betreffend positie X5 gemaakt. Ten eerste hebben we 

(5d) met de PP in een gescheiden constructie gepresenteerd. Vier informanten zijn van 

mening dat X5 in een gescheiden constructie licht-twijfelachtig is. Één informant denkt dat de 

zin zeer-twijfelachtig is. Het verschil in de mate van acceptatie is duidelijk, ook als de zin 

door geen enkele informant helemaal geaccepteerd wordt. De tweede toets die we met de 

informanten gemaakt hebben, is de toets van het complexiteitsprincipe. We hebben de positie 
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X5 in een verbonden en een gescheiden constructie gepresenteerd. Daarbij hebben we het 

DOB verlengd, met andere woorden, complexer gemaakt, zie (5dd) en (5ddd): 

(5dd) Jeroen Dijsselbloem a dit dans son tweet son opinion concernant la crise en 

Grèce. 

(5ddd) Jeroen Dijsselbloem a dit, dans son tweet, son opinion concernant la crise en 

Grèce. 

Zin (5dd) beschouwen alle mensen als acceptabel. Zin (5ddd) wordt door drie informanten als 

acceptabel beschouwd en door twee informanten als licht-twijfelachtig. Volgens ons zijn deze 

twee zinnen acceptabel. Door deze twee toetsen hebben we proberen te bewijzen dat het 

complexiteitsprincipe tussenbeide komt in de distributie van de PP‟s in de zin. Positie X6 

wordt niet behandeld, omdat daar alleen het DOB in de zin voorkomt. 

Interpretationele strategieën 

De syntactische verbindingen worden in (5) geïnterpreteerd aan de hand van een GFM. Deze 

wordt vertengenwoordigd door het voorzetsel dans dat een plaats aanduidt. Doorgaans 

markeert het voorzetsel dans de functie BWB. Ze geeft aan de constituent een grotere 

autonomie, zodat de constituent op verschillende plaats kan staan. Daarbij geeft de GFM dans 

een omstandigheid bij het WW aan. Syntactisch gezien vervult de PP van plaats de functie 

BWB van het werkwoordelijke GEZ. 

Op het semantische niveau worden de relaties ook aan de hand van de GFM dans 

gedefinieerd. Als men het paradigma verandert en de GFM dans door de GFM via vervangt, 

zal ook de betekenis van de zin veranderen, zie (5e) en (5ee). Dit is het bewijs dat de 

functionele interpretationele strategie een geschikte strategie is om de semantische relaties te 

reconstrueren. 

(5e) Jeroen Dijssbloem a dit son opinion dans son tweet. 

(5ee) Jeroen Dijsselbloem a dit son opinion via son tweet. 
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Communicatieve waarde 

Het communicatieve doel van X1 is om te vermelden wat de minister van Financieën in zijn 

tweet heeft gezegd. Hij heeft daar zijn mening gezegd en deze informatie is in (5a) het 

belangrijkste. In (5e), die door alle informanten eveneens aanvaard werd, is de plaats waar de 

minister zijn mening heeft gezegd het belangrijkst. Dat komt overeen met wat Van Valin & 

LaPolla (1997) en Magnus (2004) beweren, namelijk dat de laatste plaats van het postverbale 

stuk de typische focaliseerbare positie is. We zullen hier ook de communicatieve waarde van 

(5dd) becommentariëren. In (5ee) wordt de nadruk gelegd op het complexe DOB. Dit wordt 

als prominent gepresenteerd. (5ee) geeft een antwoord op de vraag wat Jeroen Dijsselbloem in 

zijn tweet heeft gedaan, respectievelijk wat hij daar heeft gezegd. 

6. ZIN 6 

a. *A la jambe, la brigade d‟intervention a touché le fugitif.  X1 

b. *La brigade d‟intervention à la jambe a touché le fugitif.  X2 

c. *La brigade d‟intervention a à la jambe touché le fugitif.  X4 

d. ?La brigade d‟intervention a touché à la jambe le fugitif.  X5 

e. La brigade d‟intervention a touché le fugitif à la jambe.  X7 

Plaatsingsmogelijkheden 

De PP van plaats die in (6) staat, valt onder de categorie „complément sémiématique locatif 

métonymique‟. De relatie tussen deze PP en het WW is dus van metonymische aard. In 

vergelijking met de BWB‟s die we tot nu toe hebben geanalyseerd, vertoont de metonymische 

SBWB grote verschillen in de plaatsingsmogelijkheden. De enige positie die door alle 

informanten aanvaard wordt, is positie X7 in (5e) waar de PP aan het eind van de zin staat. 

Positie X1 die tot nu toe door alle informanten als acceptabel beschouwd werd, is door twee 

informanten als niet-acceptabel beschouwd, twee informanten zijn van mening dat de zin 

zeer-twijfelachtig is en één informant denkt dat de zin licht-twijfelachtig is. We gaan met de 

informanten akkoord. De plaatsing van een metonymische SBWBplaats op positie X1 is niet-
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acceptabel. Posities X2 en X4 worden door alle informanten als niet-acceptabel beschouwd. 

Positie X5 wordt door drie informanten als licht-twijfelachtig en door twee informanten als 

zeer-twijfelachtig beschouwd. We zijn van mening dat dit resultaat te maken heeft met de 

complexiteit. We hebben dus de „complexiteitstoets‟ gemaakt en het DOB complexer 

gemaakt, zie (6d) en (6dd): 

(6d) La brigade d‟intervention a touché à la jambe le fugitif. 

(6dd) La brigade d‟intervention a touché à la jambe le fugitif qui s‟était évadé de la 

prison d‟Anvers. 

Vier informanten denken dat de zin acceptabel is en één informant is van mening dat de zin 

licht twijfelachtig is. Dat betekent dat het complexiteitsprincipe een belangrijke rol speelt in 

de distributie van de PP‟s in de zin. 

Als men de zinnen (6) analyseert, merkt men op dat zinnen die volgens ons zowel als 

door informanten niet-acceptabel zijn, zinnen zijn waar de metonymische PP van plaats vóór 

het WW staat. Dat brengt ons tot de bevestiging van wat door Magnus (2004) werd 

waargenomen. De metonymische „compléments sémiématiques locatifs‟ kunnen niet voor het 

werkwoord staan. 

Interpretationele strategieën 

De syntactische verbindingen interpreteert men aan de hand van de GFM à in de PP à la 

jambe. Deze GFM duidt in (6) een omstandigheid aan en geeft een verduidelijking bij het 

werkwoordelijke gezegde a touché. De PP à la jambe is van andere aard dan de „situerende 

BWB. Dat neemt niet weg dat het deel uitmaakt van de BWB‟s. Een voorzetsel geeft aan de 

constituent meer autonomie, ook al we in (6) zien dat een metonymische SBWB beperkte 

plaatsingsmogelijkheden heeft. Het voorzetsel verwijst naar een afhankelijke relatie van de 

NP la jambe en het werkwoordelijke GEZ. Kortom, de GFM à markeert de syntactische 

functie BWB ten opzichte van het werkwoordelijke GEZ a touché. 
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De semantische relaties veranderen niet, ook al men de PP van plaats verandert.
119

 Dat 

betekent dat de positie geen invloed heeft op de betekenis en niet geschikt is om de 

semantische relaties te reconstrueren. De GFM à is wel in staat om de semantische relaties te 

interpreteren. Op basis van de „vervangingstoets‟ zien we dat de betekenis verschilt en dat de 

GFM de betekenis beïnvloedt. Dat bewijst dat de betekenis van de zin interpreteerbaar is aan 

de hand van de functionele strategie, dat wil zeggen aan de hand van een GFM, zie (6e) en 

(6ee). 

(6e) La brigade d‟intervention a touché le fugitif à la jambe. 

(6ee) La brigade d‟intervention a touché le fugitif lors de son arrestation.
120

 

De twee zinnen hebben een verschillende betekenis. In (6ee) hebben we ook de NP binnen de 

PP verandert. Toch verandert de betekenis vooral dankzij een verschillende GFM. In (6e) 

wordt de GFM vertengenwoordigd door het voorzetsel à, terwijl in (6ee) wordt deze door lors 

de vertegenwoordigd. Het voorzetsel lors de in (6ee) verwijst naar een BWBtijd.
121

 

Communicatieve waarde 

We zullen alleen de zinnen (6e) en (5dd) analyseren, omdat dit de enige zinnen zijn die door 

alle informanten geaccepteerd worden. De overige zinnen zijn volgens ons niet-acceptabel. In 

overeenstemming met Van Valin & LaPolla (1997) en Magnus (2004) worden het WW en het 

postverbale stuk focaliseerbaar. Daarom heeft (6e) volgens ons twee mogelijke 

communicatieve interpretaties. Ten eerste wil men in (6e) de nadruk leggen op wat het 

arrestatieteam van de politie heeft gedaan. Ten tweede wil men het feit benadrukken dat de 

vluchteling in het been werd geschoten. Als we het al eerder hadden vermeld, wordt volgens 

ons het hele postverbale stuk als rhematisch gepresenteerd. Toch kan binnen dit stuk het 

verschil gemaakt worden tussen elementen die minder rhematisch zijn en elementen die 

                                                           
119

 De metonymische SBWB„s hebben heel beperkte plaatsingsmogelijkheden. Ze kunnen altijd op X7 

voorkomen. De plaatsing ervan op X5 is geconditioneerd door de complexiteit van het verbale argument dat erop 

volgt. 
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 We hebben hier niet alleen het voorzetsel maar ook de NP moeten veranderen, omdat in het kader van deze 

zin geen ander voorzetsel voor à denkbaar was. 
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 In principe verwijst ook het voorzetsel à (zonder NP) naar een BWBtijd. Ook als dat het geval was, hadden à 

en lors de naar andere werkelijkheden verwezen. Het voorzetsel à verwijst naar een concreet tijdstip, terwijl lors 

de naar het verloop van een gebeurtenis. 
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rhematischer zijn. Op deze manier wordt in (6e) de plaats waar de vluchteling beschoten werd 

het prominenst. In (6d) waar de PP van plaats op positie X5 staat, wordt de nadruk gelegd op 

de persoon die in het been geschoten werd. 

7. ZIN 7 

a. Le gardien du Vitesse Arnhem a dit qu'il serait sur le banc de touche lors du 

match qualificatif contre Cuba en juin. 

b. Le gardien du Vitesse Arnhem a dit qu'il serait sur le banc de touche en juin 

lors du match qualificatif contre cuba. 

c. *Le gardien du Vitesse Arnhem a dit qu'il serait lors du match qualificatif 

contre Cuba en juin sur le banc de touche. 

d. *Le gardien du Vitesse Arnhem a dit qu'il serait en juin lors du match 

qualificatif contre Cuba sur le banc de touche. 

Plaatsingsmogelijkheden 

In (7) willen we aandacht besteden aan wat Godin & Haeseryn (2000) het ROTOR-systeem 

noemen. In de analyse van het Nederlands hebben we bewezen hoe men het ROTOR-systeem 

kan toepassen. In (7a)-(7d) is te zien dat het systeem ook van toepassing is op het Frans. 

Daarbij zullen we ons richten op de onderlinge plaatsing van de twee BWB‟s van tijd die in 

de zin voorkomen. Zin (7a) beschouwen vier informanten als acceptabel en één informant als 

licht-twijfelachtig. Zin (7b), daarentegen, wordt door vier informanten als licht-twijfelachtig 

beschouwd en door één informant als acceptabel. Hoe is dit resultaat te verklaren? We zijn 

van mening dat beide acceptabel zijn. In (7a) gaat de specifieke BWBtijd aan de algemene 

BWBtijd vooraf. Volgens ons is en juin in (7a) op twee manieren interpreteerbaar. Ten eerste 

maakt de PP en juin deel uit van een grotere constituent, namelijk de NP match qualificatif 

contre Cuba en juin. De tweede reden is de algemene kennis van de mens. Volgens ons is de 

uitdrukking être sur le banc de touche zo nauw verbonden met de voetbalwereld dat men net 

na deze uidrukking een aanduiding van een concrete wedstrijd verwacht. Toch blijft (7b) ook 

acceptabel, ook al is deze niet-preferentieel. Zin (7b) komt overeen met wat Magnus (2004) 

beweert, namelijk dat het algemene element het specifieke element voorafgaat. 
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Laten we nu analyseren of het ROTOR-systeem in de zinnen (7) van toepassing is. 

Zinnen (7c) en (7d) beschouwen vier informanten als niet-acceptabel. Één informant is van 

mening dat beide zinnen zeer-twijfelachtig zijn. Als we ervan uitgaan dat (7a) en (7b) 

acceptabel zijn en dat (7c) en (7b) niet-acceptabel zijn, kunnen we bevestigen dat het 

ROTOR-systeem ook van toepassing is in het Frans. De PP sur le banc de touche is een 

plaatsaanduiding, toch maakt dat deel uit van een vaste uitdrukking – „être sur le banc de 

touche‟. Met andere woorden, de PP van plaats valt onder de eerste categorie PP‟s die door 

Godin & Haeseryn (2000) onderscheiden worden. Het is een niet-verbaal deel van een verbale 

uitdrukking, en daarom moet de PP vlak na het WW komen. In (7c) en (7d) staat de PP van 

plaats na de BWBtijd en dus ver van het WW. Als men naar de structuur van de zin in (7a) en 

(7b) kijkt, constateert men dat vlak na het WW het niet-verbale deel van de uitdrukking staat, 

gevolgd door de BWBtijd die onder de derde categorie PP‟s van Godin & Haeseryn (2000) 

valt. Er is in (7a) en (7b) geen VZV dat tot de tweede categorie PP‟s behoort. 

Interpretationele strategieën 

De syntactische verbindingen kan men in (7a) en (7b) interpreteren aan de hand van de positie 

en aan de hand van een GFM. Zoals we het al hebben vermeld, is en juin in (7a) op twee 

manieren interpreteerbaar. Deze kan zowel de syntactische functie als de semantische relatie 

tussen het WW en de BWB aanduiden. De PP en juin geeft dus een kader aan de rest van de 

zin en is nauw verbonden met het WW. De PP kan een specificering bij het NP match 

qualificatif contre Cuba zijn. In (7b) kan dat over en juin niet worden gezegd. Dat bewijst dat 

de positie een rol speelt bij de interpretatie van de syntactische verbindingen. De syntactische 

verbindingen worden ook aan de hand van de GFM en en pendant geïnterpreteerd. Beide 

GFM‟s dienen om een omstandigheid bij het werkwoordelijke GEZ aan te geven en ze geven 

aan de constituent die ze introduceren meer autonomie qua positie. In (7a) en (7b) 

introduceren beide GFM‟s de syntactische functie BWB. 

De semantische relaties worden aan de hand van de GFM‟s geïnterepreteerd. Als we 

bijvoorbeeld de GFM pendant vervangen door après, zal de betekenis van de zin veranderen, 

zie (7b) en (7bb): 

(7b) Le gardien du Vitesse Arnhem a dit qu‟il serait sur le banc de touche en juin 

pendant le match qualificatif contre Cuba. 
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(7bb) Le gardien du Vitesse Arnhem a dit qu‟il serait sur le banc de touche en juin 

après le match qualificatif contre Cuba. 

Zin (7b) betekent dat de doelman van Vitesse slechts één match (die tegen Cuba wordt 

gespeeld) niet zal spelen. In (7bb) bedoelt men dat de doelman tijdens de wedstrijd tegen 

Cuba wel onder de lat zal staan, maar tijdens de andere wedstrijden zal hij het doel niet 

verdedigen. 

Communicatieve waarde 

De syntactische verbindingen en de semantische relaties worden aan de hand van de GFM 

geïnterpreteerd. De informatieve geleding zullen we aan de hand van de positionele strategie 

interpreteren. Omdat we (7c) en (7d) als niet-acceptabel beschouwen, zullen we alleen (7a) en 

(7b) becommentariëren. Ten opzichte van de rompzin en in verband met Lambrecht (1994) 

kunnen we vaststellen dat de hele voorwerpszin rhematisch is. Er wordt daarin benadrukt wat 

de doelman heeft gezegd. Als we de informatieve geleding alleen in de bijzin analyseren, dan 

zijn we van mening dat de PP‟s van plaats („en juin‟ en „lors du match qualificatif contre 

Cuba‟) in beide zinnen qua positie prominenter zijn dan de PP van plaats die deel uitmaakt 

van een vaste uitdrukking. Wat de onderlinge plaatsing van de twee PP‟s betreft, is de situatie 

rond de informatieve geleding onduidelijk. Volgens ons specifieert het tweede element het 

element dat aan hem voorafgaat. Op deze manier specifieert en juin in (7a) dat de wedstrijd 

tegen Cuba in juni zich zal afspelen. In (7b) geeft pendant le match qualificatif contre Cuba 

aanvullende informatie op en juin. Het informatieve karakter van beide BWB‟s kan op twee 

manieren geïnterpreteerd worden. Aan de ene kant kan men verklaren dat in (7a) en juin 

rhematischer is dan pendant le match qualificatif contre Cuba. In (7b), daarentegen, kan men 

beweren dat de wedstrijd prominenter is dan de maand. Onze hypothese is dat de PP‟s 

semantisch zo nauw verbonden zijn dat ze ten opzichte van de rest van de zin als één 

rhematisch geheel beschouwd kunnen worden. 

8. ZIN 8 

a. Plus de cent millions d‟euros ont été collectés aux Pays-Bas dans les 

dernières années. 
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b. Plus de cent millions d‟euros ont été collectés dans les dernières années aux 

Pays-Bas. 

Plaatsingsmogelijkheden en comunicatieve waarde 

We hebben in (8) de onderlinge plaatsing van de PP‟s van plaats en de PP‟s van tijd 

geanalyseerd. Onze veronderstelling was dat in het Frans er een voorkeur bestaat om een 

BWBplaats voor een BWBtijd te zetten, terwijl in het Nederlands de neiging omgekeerd is. We 

hebben de informanten (8a) en (8b) laten vergelijken. Het resultaat was interessant. Zin (8a) 

zowel als (8b) worden door drie informanten als acceptabel beschouwd en door twee 

informanten als licht-twijfelachtig. Dat betekent dat het verwachte principe van de lexicale 

stratificatie niet van toepassing is. Volgens dit principe zou ten opzichte van het WW het 

concrete element aan het abstracte element voorafgaan. In overeenstemming met wat we in 

het theoretische deel hebben verklaard, is de plaats concreter dan de tijd. Vandaar dat aux 

Pays-Bas bij voorkeur vlakbij het WW staat en zin (8a) zou dus preferentieel zijn. Maar als 

men naar de reacties van de informanten kijkt, ziet men dat informanten geen voorkeur geven 

aan (8a). Daarmee gaan we akkoord. Volgens ons zijn beide zinnen acceptabel en de volgorde 

hangt niet af van het principe van de lexicale stratificatie, maar wel van het links-rechts-

principe. Het links-rechts-principe is nauw verbonden met de context en de distributie hangt 

af van het doel dat de zender wil bereiken. In (8a) legt de zender de nadruk op het feit dat het 

geld in de afgelopen jaren werd verzameld, terwijl in (8b) men een hogere informatieve 

waarde aan de plaats waar het geld werd verzameld toekent. We hebben ook het 

complexiteitsprincipe in acht genomen. Maar naargelang het resultaat van onze enquête blijkt 

dat het dominerende principe het links-rechts-principe is. Daardoor kan de verklaring van de 

ANS (1997) bevestigd worden. De principes spreken elkaar tegen, maar altijd zal één principe 

de andere principes domineren. 

Interpretationele strategieën 

De syntactische relaties worden niet aan de hand van de positie, maar aan de hand van de 

GFM‟s geïnterpreteerd. Om te bewijzen dat de positionele strategie ongeschikt is om de 
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syntactische verbindingen te interpreteren, volstaat het om de PP op een andere positie te 

plaatsen, zie (8a) en (8aa): 

(8a) Plus de cent millions ont été collectés aux Pays-Bas dans les dernières 

années. 

(8aa) Aux Pays-Bas, plus de cent millions ont été collectés dans les dernières 

années. 

We hebben aux Pays-Bas naar positie X1 verplaatst. Maar de syntactische functie verandert 

niet. De PP vervult dezelfde functie ongeacht de plaats ervan in de zin. De interpretatie aan de 

hand van de positie is dus ongeschikt. De GFM‟s, daarentegen, blijken geschikt te zijn om de 

syntactische verbindingen te kunnen definiëren. De GFM‟s worden door de voorzetsels aux 

en dans vertegenwoordigd. Die duiden een verband met een ander element aan – het 

werkwoordelijke GEZ. Daarbij duiden deze twee voorzetsels of een BWBtijd of een BWBplaats 

aan. Dankzij aux en dans wordt de PP mobiel en kan het van plaats veranderen. De 

voorzetsels aux en dans introduceren een plaats, respectievelijk een tijdstip. Daarom stellen 

we vast dat deze GFM‟s de functie BWB van het WW vervullen. 

De semantische relaties reconstrueert men ook aan de hand van de GFM‟s en niet aan 

de hand van de positie. Als men (8a) met (8b) vergelijkt, ziet men dat beide zinnen dezelfde 

betekenis hebben. Wat wel verandert is de informatieve geleding, die we al in de vorige 

paragraaf hebben behandeld. Als men de voorzetsels door andere voorzetsels vervangt, zal de 

zin een andere betekenis krijgen, zie (8a) en (8aaa): 

(8a) Plus de cent millions d‟euros ont été collectés aux Pays-Bas dans les 

dernières années. 

(8aaa) Plus de cent millions d‟euros ont été collectés en dehors des Pays-Bas dans 

les dernières années.
122

 

In (8a) bedoelt men dat het geld in Nederland werd verzameld, terwijl men in (8aaa) bedoelt, 

dat het geld buiten Nederland verzameld werd. Het betekenisverschil is duidelijk, wat bewijst 

dat de GFM invloed heeft op de betekenis van de zin. 
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 We hebben een complex voorzetsel gebruikt om de begrijpelijkheid van de zin te bewaren. 
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9. ZIN 9 

a. J‟habite à Bruxelles depuis 1997. 

b. ?J‟habite depuis 1997 à Bruxelles. 

Plaatsingsmogelijkheden 

In (9) zullen we geen concrete posities behandelen, maar de onderlinge plaatsing van een PP 

van plaats en een PP van tijd. We zullen aandacht besteden aan de communicatieve waarde en 

de interpretationele strategieën. 

De communicatieve waarde 

Zin (9a) wordt door alle informanten aanvaard. Zin (9b), daarentegen, blijft onduidelijk. Twee 

informanten zijn van mening dat de zin acceptabel is, twee informanten denken dat de zin 

niet-acceptabel is en één informant denkt dat de zin zeer-twijfelachtig is. Volgens ons is (9b) 

niet-acceptabel om dezelfde redenenen die we in (9) in het corpusanalyse van het Nederlands 

hebben vermeld. Volgens ons moet hier rekening gehouden worden met de categorie van PP‟s 

die in Godin & Haeseryn (2000) worden gepresenteerd. De PP à Bruxelles behoort volgens 

ons tot de eerste categorie PP‟s. De PP van plaats is een inherente lokale bepaling. In het 

Nederlands moet zo‟n bepaling voor de tweede pool staan. In het Frans dat een centrifugale 

taal is met een SVO volgorde moet deze vlakbij het WW komen. Zin (9a) geeft het antwoord 

op twee vragen. Ten eerste op de vraag sinds wanneer de „ik‟ in Brussel woont. Ten tweede 

op de vraag waar de „ik‟ sinds 1997 woont. In beide gevallen is (9a) het correcte en 

acceptabele antwoord. Volgens ons moet in (9a) de situationele en contextuele strategie 

worden gebruikt, omdat de volgorde in (9a) de enige mogelijke volgorde is. Op basis van 

positie kan alleen depuis 1997 benadrukt worden. Als men à Bruxelles wil benadrukken, kan 

men dat niet doen aan de hand van positie, respectievelijk door à Bruxelles naar rechts te 

plaatsen. De zin zou zodoende niet correct zijn. Als men dus de PP van plaats informatief wil 

benadrukken, moet men op de context en de situatie een beroep doen. De situationele strategie 

vermeldt Martinet (1985) niet. Toch is volgens ons deze strategie geschikt om de informatieve 

geleding te interpreteren. Met andere woorden, men doet een beroep op de context en de 

situatie om het doel van de zender te herkennen en interpreteren, omdat de positionele 
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strategie niet voldoende is om dat element te benadrukken. Met andere woorden, de volgorde 

die in (9) vast is, is niet bevredigend om de prominentie van elk element te benadrukken. 

Interpretationele strategieën 

Hierboven hebben we de interpretatie van de informationele waarde van de zin behandeld. In 

deze paragraaf zullen we ons concentreren op de interpretatie van de syntactische 

verbindingen en de semantische relaties. Zin (9a) is de enige zin die volgens ons acceptabel is. 

Ook als men zich voorstelt dat men de volgorde verandert, zal dat geen invloed hebben op de 

syntactische relaties. De PP‟s zullen steeds dezelfde functies vervullen, wat betekent dat de 

positionele strategie niet van toepassing kan zijn op de interpretatie van de syntactische 

verbindingen. De GFM‟s kunnen deze rol wel spelen. Er zijn twee GFM‟s in de zin die door 

de voorzetsels à en depuis vertegenwoordigd zijn. Die verwijzen naar de relatie van de 

elementen die door de voorzetsels geïntroduceerd worden met een ander element. De 

voorzetsels zijn verbonden met het WW en ten opzichte hiervan fungeren ze als BWB‟s. Toch 

onderhoudt in (9a) à Bruxelles een nauwere relatie met het WW dan depuis 1997. De PP van 

plaats is in de terminologie van Godin & Haeseryn (2000) een inherente lokale bepaling. 

Maar het typische kenmerk van een bepaling van plaats is dat ze facultatief is, terwijl à 

Bruxelles verplicht in de zin moet staan. De PP depuis 1997 hoeft daar niet te staan. 

Op het semantische niveau spelen de GFM‟s ook een beslissende rol. Dankzij à en 

depuis kan men de semantische relaties ten opzichte van het werkwoordelijke GEZ 

interpreteren. Als we à door à côté de vervangen, krijgen we (9aa): 

(9a) J‟habite à Bruxelles depuis 1997. 

(9aa) J‟habite à côté de Bruxelles depuis 1997. 

De betekenis van de zin is veranderd. In (9a) leeft de „ik‟ in Brussel, terwijl in (9aa) de „ik‟ 

vlakbij Brussel woont. Dat bewijst dat de GFM invloed heeft op de betekenis van de zin en 

dat men de betekenis op basis van de GFM kan herconstrueren. 

10.  ZIN 10 

a. Il a déjà exposé à Přìbram et à Prague en République tchèque. 



130 
 

b. Il a déja exposé en République tchèque à Přìbram et à Prague. 

Plaatsingsmogelijkheden en de communicatieve waarde 

We hebben in (10) de onderlinge plaatsing van twee PP‟s van plaats geanalyseerd.
123

 Volgens 

drie informanten is (10a) acceptabel, één informant heeft „licht-twijfelachtig‟ gekozen en één 

informant denkt dat de zin zeer-twijfelachtig is. Zin (10b) wordt door vier informanten als 

lich-twijfelachtig beschouwd en door één informant als zeer-twijfelachtig. Deze zin wordt dus 

door geen enkele informant volledig aanvaard. We zijn echter van mening dat beide zinnen 

acceptabel zijn, maar dat (10a) preferentieel is. We zijn van mening dat in (10a) het principe 

van de lexicale stratificatie van toepassing is. Men plaatst dus de concrete constituent vlak bij 

het WW. De constituent en République tchèque is in vergelijking met à Přìbram en à Prague 

algemener en staat dus achter de twee steden. Volgens ons speelt en République tchèque een 

explicatieve rol op het niveau van de algemene kennis. Zoals vermeld in de analyse van het 

Nederlandse corpus, gaan we ervan uit dat veel mensen misschien weten, waar Praag ligt, 

maar weinig Nederlanders weten dat Přìbram een stad in Tsjechië is. Ook (10b) blijkt ons 

acceptabel, ook al is deze variant niet preferentieel. In (10b) wordt het principe van de 

lexicale stratificatie verbroken en men plaatst de algemenere constituent voor de concretere 

constituent. Dat neemt niet weg dat de zin acceptabel blijft. Volgens ons vervult à Přìbram et 

à Prague een preciserende rol bij en République tchèque. De informatieve geleding kan 

moeilijk bepaald worden aan de hand van de positie van de PP‟s, omdat volgens ons en 

République tchèque en à Přìbram et à Prague een rhematisch geheel vormen. Men kan dus 

niet verklaren dat de twee steden rhematischer zijn dan het land en omgekeerd. In beide 

zinnen wordt een concrete plaats benadrukt die een aanvullende karakteristiek krijgt. 

Interpretationele stategieën 

Ongeacht hun positie, bewaren à Přìbram et à Prague en en République tchèque hun 

syntactische functie. Daarom zullen we de syntactische verbindingen aan de hand van de 

GFM‟s en de woordsoort interpreteren. De GFM‟s à en en geven aan de constituent meer 

autonomie en ten opzichte van het WW duiden ze een omnstandigheid aan. Ten opzichte van 
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het WW vervullen dus à Přìbram et à Prague en en République tchèque de rol van BWB. Ze 

geven een plaats aan. 

Op het semantische niveau wordt ook gebruik gemaakt van de GFM‟S om de relaties 

te interpreteren. Ongeacht de positie, blijft de betekenis hetzelfde. We kunnen, zoals we dat in 

de vorige voorbeelden hebben gedaan, het voorzetsel vervangen door een ander voorzetsel, 

zie (10a) en (10aa) 

(10a) Il a exposé à Přìbram et à Prague en République tchèque. 

(10aa) Il a exposé près de Přìbram et pas loin de Prague en République tchèque. 

We hebben de GFM à door près de en pas loin de vervangen. De betekenis van de twee 

zinnen is veranderd. In (10a) wordt door de GFM aangeduid dat il in Pribram en in Praag 

exposeerde, terwijl in (10aa) men zegt dat il vlakbij Pribram en niet ver van Praag exposeerde. 
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Hoofdstuk 7 

CONCLUSIES 

7.1. Samenvatting van het onderzoek 

In het onderzoek hebben we ons op de distributie van de PP‟s van tijd en plaats in het 

Nederlands en in het Frans gericht. Het doel van ons werk was om een antwoord te geven op 

de vraag hoe de PP‟s van tijd en plaats in het Nederlands en in het Frans worden geplaatst. In 

hoeverre komen de plaatsingsmogelijkheden in beide talen met elkaar overeen en in hoeverre 

deze plaatsing uiteenloopt? Op deze vraag hebben we tijdens het hele onderzoek de aandacht 

gericht en een antwoord proberen te vinden. De distributie van de PP‟s van tijd en plaats in de 

zin was toch niet het enige aspect die we hebben behandeld.  

Behalve de centrale vraag betreffend de distributie, hebben we aandacht besteden aan 

de gevolgen van deze. We ging immers uit van de functionalistische theorie van André 

Martinet die stipuleert dat de taal comunicatie is. Deze theorie gaat ervan uit dat de zender in 

elke uiting een keuze moet maken op verschillende niveau‟s – het syntactische, het 

semantische en het pragmatische. De ontvanger, op zijn beurt, gebruikt verschillende 

strategieën om de uiting van de zender op de verschillende niveau‟s te interpreteren en de 

relaties tussen elementen in de zin te reconstrueren.  

 Dit aangenomen, hebben we een corpus van 53 Nederlandse zinnen en 54 Franse 

zinnen samengesteld dat we achteraf aan vijf Nederlandse en aan vijf Franse 

moedertaalsprekers hebben gepresenteerd. Vervolgens hebben we binnen elke taal de 

plaatsingsmogelijkheden van de PP‟s van tijd en plaats getest, beschreven en 

becommentariëren. De beschrijving van de verschillende posities van PP‟s van tijd en plaats 

hebben we op basis van het schema van Magnus (2004) gedaan. Toch verschilde ons 

onderzoek veel van dit van Magnus. Magnus houdt zich bezig met alle BWB‟s ongeacht de 

woordsoort waardoor de BWB wordt gevormd. In ons onderzoek hebben we alleen PP‟s in 

acht genomen. Vervolgens hebben we de PP‟s die alleen in een verbonden constructie 

optreden, geanalyseerd.
124

 Magnus (2004) houdt zich bezig zowel met de „construction liée‟ 

als de „construction détachée‟. Ten slotte houdt Magnus rekening met de prosodie, terwijl ons 
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onderzoek op ongemarkeerde mededelende zinnen binnen een schriftelijke uiting gericht is.
125

 

De prosodie is echter van hoog belang. Zelfs speelt deze een beslissende rol. 

7.2. De plaatsingsmogelijkheden in het Nederlands en in het Frans 

De zinstructuur in beide talen verschilt, vandaar dat ook de posities van de PP‟s van tijd en 

plaats uiteenlopen. Als men naar de verschillende zinstructuren van beide talen kijkt, rijst de 

vraag of de posities vergelijkbaar zijn. De positie X1 in het Frans bevindt zich automatisch in 

de aanloop, omdat de eerste zinsplaats in het Frans door het SUB wordt bezet. In het 

Nederlands, daarentegen, kan de eerste zinsplaats bezet worden door een BWB. Kortom, een 

vergelijking van posities in het Nederlands en in het Frans is moeilijk hanteerbaar, omdat deze 

posities zich in elke taal op verschillende plaatsen bevinden. Daarom zullen we de talen apart 

behandelen en de plaatsingsmogelijkheden in elke taal apart beschrijven. 

7.2.1. De plaatsingsmogelijkheden in het Nederlands 

De PP‟s van tijd een plaats die als BWB fungeren kunnen in het Nederlands op de eerste 

zinsplaats (X1) en het laatste zinsplaats (X7) komen. De posities X4, X5 en X6 die zich in het 

middenstuk bevinden, worden ook door PP‟s van tijd en plaats bezetbaar. De preferentiële 

positie blijft toch de positie X6 die zich vlak voor de tweede pool bevindt. Daar worden 

elementen met de hoogste prominentie geplaatst. Alleen de positie tussen de eerste pool en het 

SUB (X3) is voor BWB‟s van tijd en plaats uitgesloten. 

De PP van plaats die als SBWB fungeert heeft verschillende plaatsingsmogelijkheden 

dan de gewone BWB van plaats. Als de SBWBplaats niet-metonymisch is, kan deze vlak vóór 

of vlak na de tweede pool komen. Wat de eerste zinsplaats (X2) en de positie voor het verbale 

argument in het middenstuk (X4) betreft, blijft de plaatsing onduidelijk. We zijn van mening 

dat een niet-metonymische SBWBplaats met het WW nauw verbonden is, daarom zou deze 

vlakbij het WW staan, op positie X6 of op positie X7. De plaatsing van de SBWBplaats tussen 

de verbale argumenten (X5) hebben we in ons onderzoek niet getest. 
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De SBWBplaats die met het WW een metonymisch band heeft, kan alleen vlak vóór 

(X6) of vlak na (X7) de tweede pool komen. De andere posities zijn voor de metonymische 

SBWBplaats uitgesloten. Dat is te verklaren uit het feit dat deze nog een nauwere band met het 

WW heeft dan de niet-metonymische SBWBplaats en vlak vóór of vlak na de tweede pool moet 

komen.  

Wat de onderlinge plaatsing van de BWBtijd en de BWBplaats betreft, kan er niet worden 

verklaard dat er een neiging bestaat om de BWBtijd voor de BWBplaats te plaatsen. Met deze 

bewering gaan we akkoord alleen als de zin onafhankelijk van de context behandeld wordt. 

We hebben echter vertoond dat de taal communicatie was en dat elke uiting zich in een 

context afspeelde. Daarom zijn we van mening dat de onderlinge plaatsing van BWBtijd en de 

BWBplaats beïnvloed wordt door het links-rechts-principe eerder dan door het principe van de 

lexicale stratificatie (algemeen-concreet). Daarbij moet men rekening houden met de 

complexiteit van het element. We kunnen daaruit trekken dat de onderlinge plaatsing van PP‟s 

van tijd en plaats het resultaat is van de activiteit van de algemene principes. In ons onderzoek 

hebben we vertoond dat in het Nederlands het ROTOR-systeem van toepassing is. 

7.2.2. De plaatsingsmogelijkheden in het Frans 

In het Frans, de BWB‟s van tijd en plaats die door een PP gevormd worden, kunnen in de 

aanloop (X1) en op de postverbale plaats (X7) staan. Deze posities zijn de preferentiële 

posities om de kaderscheppende BWB‟s te plaatsen. Positie X5 die zich voor de verbale 

argumenten bevindt, blijft onduidelijk. Toch blijkt het dat deze positie ook mogelijk is als het 

verbale argument dat erop volgt, complex is. Dat betekent dat de plaatsing van een PP van tijd 

of een PP van plaats voor de verbale argumenten afhankelijk is van de complexiteit van deze. 

Positie X2 is ook discutabel. Als de PP‟s van tijd en plaats op positie X2 de functie BWB 

vervullen, dan is deze positie onmogelijk. Als de PP‟s van tijd en plaats die zich op positie X2 

bevinden, deel uitmaken van een andere constituent, dan is deze positie vaak aanvaardbaar. 

Toch gaan we ervan uit dat we in deze scriptie de PP‟s van tijd en plaats die als BWB‟s 

fungeren, behandelen. De positie tussen de verbale argumenten (X6) blijft onduidelijk. 

Volgens ons hangt de onderlinge plaatsing van PP‟s van tijd en plaats op posities X5 en X6 

van de algemene principes, vooral van het links-rechts-principe en het complexiteitsprincipe. 

De SBWBplaats die een niet-metonymische band met het WW hebben, kunnen in de 

aanloop zowel als op de laatste postverbale positie (X7) geplaatst worden. De plaatsing ervan 
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op positie X5 voor de verbale argumenten wordt door de complexiteit geconditioneerd. De 

plaatsing van de SBWBplaats op positie X2 vlak na het SUB is in het Frans onmogelijk. De 

metonymische SBWBplaats kan in vergelijking met de andere BWB‟s niet op positie X1 

komen. De enige positie die volledig acceptabel is, is de postverbale positie X7. De 

metonymische SBWBplaats kan ook op positie X5 komen op voorwaarde dat het verbale 

argument genoeg complex is.  

In het Frans is het ROTOR-systeem ook van toepassing. We hebben gezien dat hoe 

nauwer de band van een PP met het WW is, hoe dichterbij deze PP bij het WW staat. 

Er bestaat in het Frans de neiging om een BWBplaats voor een BWBtijd te plaatsen. Met deze 

bewering gaan we niet akkoord, omdat zoals we het boven hebben vermeld, de onderlinge 

platsing van BWB‟s het resultaat is van de activiteit van de algemene principes. Uiteindelijk 

domineert volgens ons één principe de andere. 

7.3. De strategieën 

Uit ons onderzoek blijkt dat men aan de hand van de GFM de syntactische en de semantische 

relaties tussen elementen reconstrueert. We hebben meerdere keer vertoond dat de 

interpretatie aan de hand van positie ongeschikt is bij PP‟s van tijd en plaats. We hebben de 

relaties aan de hand van de GFM en de woordsoort geïnterpreteerd. De volgorde is in het 

geval van PP‟s van tijd en plaats ongeschikt omdat deze in de zin relatief vrij zijn in beide 

talen. De positionele strategie is bruikbaar alleen als de positie in de zin vast is. Op dit gebied 

concluderen we dat de zogenaamde functionele strategie (GFM) en de lexicale strategie 

(woordsoort) van toepassing zijn in het Nederlands zowel als in het Frans om de syntactische 

en de semantische relaties van de PP‟s ten opzichte van de overige elementen te interpreteren. 

7.4. De communicatieve waarde 

In beide talen hebben we gebruik gemaakt van de positionele strategie om de informationele 

structuur van de zin te interpreteren. De verschillende zinstructuren veroorzaken dat ook de 

informationele structuur van de zin in beide talen verschilt. Toch wordt het links-rechts-

principe in het Nederlands zowel als in het Frans van toepassing, ook al dit op verschillende 

manier gebeurt. In het Nederlands worden elementen op de eerste zinsplaats en vlak na de 
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eerste pool thematisch. De laatste zinsplaats blijft onduidelijk en er moet op dit gebied veel 

onderzocht worden. We zijn ervan gegaan dat de laatste zinsplaats thematisch was. We 

hebben een hypothese gesteld dat elementen van het middenstuk naar de laatste zinsplaats 

worden verplaatst als men aan het element vlak voor de tweede pool de hoogste prominentie 

wil geven. Deze bewering blijft echter theoretisch en moet nog goedgekeurd worden. De 

typische rhematische plaats in het Nederlands is de plaats vlak voor de tweede pool, wat 

overeenkomt met de positie X6.  

In het Frans wordt de informationele structuur onduidelijk. We gaan toch ervan uit dat 

ook in het Frans de informatie van links naar rechts gaat. Dit aangenomen, zijn we van 

mening dat elementen die aan het SUB voorafgaan thematisch zijn. Wat het SUB betreft, gaan 

we met Magnus (2004) en Van Valin & LaPolla (1997) niet akkoord. Ze beweren dat het SUB 

ook een typisch thematisch element is. Volgens ons kan het SUB thematisch zijn, maar dit 

kan ook deel uitmaken van een grote rhematische geheel. Als een PP van tijd of een PP van 

plaats in de aanloop voorkomt, geeft deze een kader aan de rest van de zin die als rhematisch 

kan worden beschouwd. Het WW en de postverbale elementen zijn de typische rhematische 

elementen. Het meest naar rechts geplaatste element in het postverbale stuk wordt als 

prominenst beschouwd.  

Wat kan men daarvan concluderen? Ook al de zinstructuur in beide talen verschilt, is 

het links-rechts-principe van toepassing. Men gaat ervan uit dat in beide talen de informatie 

van links naar rechts georganiseerd wordt. Wat verschilt, zijn de posities van thematische en 

rhematische elementen. 

7.5. Suggesties voor verder onderzoek 

Het onderzoek dat we gedaan hebben, was heel beperkt. Dat zou vast interessant zijn om een 

complex onderzoek te doen met PP‟s van tijd en plaats in verbonden constructie zowel als in 

gescheiden constructie. Om een significant resultaat te krijgen, zou dat handig zijn om het 

corpus aan veel meer informanten te presenteren. Het corpus zelf blijft in ons onderzoek heel 

beperkt.Als men met alle principes rekening wil houden, zou men een bredere corpus stellen. 

We hebben in ons onderzoek alleen een klein deel van mogelijke volgordes gepresenteerd. 

Vervolgens zou men het corpus op basis van verschillende strategieën analyseren. Zoals 

vermeld in de inleiding, bestaat er meer strategieën dan de drie die in Martinet (1985) worden 

gepresenteerd. De prosodie, bijvoorbeeld, is een belangrijke strategie die een beslissende rol 
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in de informatieve structuur van de zin speelt. Ten slotte zou het handig zijn om meer te 

onderzoeken op het vlak van de informatieve structuur van de zin. Zoals vermeld, de laatste 

zinsplaats in het Nederlands blijft onduidelijk, voor sommigen is deze plaats thematisch, voor 

anderen wordt deze plaats typisch rhematisch. Men ziet, dat de plaatsing van elementen in de 

zin een heel ingewikkeld proces is, waarin veel factoren tussenbeide komen. 
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