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INLEIDING 
 

Ik ben in dit onderzoeksavontuur gestapt vanuit een interesse voor de vrije volgordevariatie in 

bepaalde werkwoordelijke eindgroepen. Zo kan het voltooid deelwoord in de Nederlandse 

bijzin zowel een tweeledige werkwoordelijke eindgroep openen als afsluiten zonder enig 

betekenisverschil. De volgende zinnen uit een sprookje moeten dit verschijnsel illustreren: 

(1) Sneeuwwitje was dankbaar dat ze door de boswachter gespaard werd. 

(2) Sneeuwwitje was dankbaar dat ze door de boswachter werd gespaard. 

 

In de vakliteratuur werd er al druk geschreven over mogelijke oorzaken van die vrije 

volgordevariatie. Nergens las ik echter een overtuigende verklaring voor de vrije variatie 

tussen beide volgordes. Tot ik op het beloftevolle artikel Concurrerende volgordepatronen in 

de werkwoordgroep van Duinhoven (1998a) stootte. Hierin verbindt de linguïst 

volgordeveranderingen binnen de werkwoordelijke eindgroep met de ontwikkeling van de 

bijzinsvolgorde. Dat historische verband heeft me ertoe geïnspireerd niet alleen de interne 

volgorde binnen de werkwoordelijke eindgroep diachroon te onderzoeken maar ook de plaats 

van de verbale constituent in de zin. Op het einde van dit werk wil ik dan ook tot een 

totaalgeschiedenis van de plaats van werkwoorden in het Nederlands kunnen besluiten. 

 

Om het onderzoekterrein wat te verkennen zal ik het werk beginnen met een literatuurstudie 

over de functie en de plaats van werkwoorden in het Nederlands. Uit dat overzicht zal blijken 

dat het diachroon volgordeonderzoek een aantal hiaten telt. Die leemtes in onze kennis 

worden op het einde van het eerste hoofdstuk op een rijtje gezet. Het zullen de vragen zijn 

waarvoor ik in dit onderzoek een oplossing wil zoeken. Voor de onderzoeksresultaten echter 

aan bod komen zal ik eerst nog de praktische kant van het onderzoek in een tweede hoofdstuk 

belichten. Na die twee voorbereidende hoofdstukken kan het echte werk vervolgens van start 

gaan. In het derde hoofdstuk komt het onderzoek naar de veranderende plaats van de verbale 

constituent aan bod. Hierbij zal ik de beschrijving van empirisch materiaal steeds laten 

vergezellen van een passende verklaring. De interne volgorde in de werkwoordelijke 

eindgroep wordt op dezelfde manier in het vierde hoofdstuk behandeld. Ten slotte zal ik alle 

onderzoeksresultaten in het laatste hoofdstuk verweven tot een totale plaatsingsgeschiedenis 

van werkwoorden in het Nederlands. 



2 

1 EEN VERKENNENDE LITERATUURSTUDIE 

In dit eerste hoofdstuk geef ik een overzicht van relevante vakliteratuur over de functie en de 

plaats van werkwoorden in de zin. Ik begin het overzicht met de beschrijving van het 

theoretische kader van dit onderzoek. Vervolgens verschuift de aandacht naar de beschrijving 

van het werkwoord binnen dat systeem. Hierbij wordt steeds de functie en de plaats van het 

werkwoord binnen de verbale constituent en de volledige zin behandeld. In de derde paragraaf 

zal ik die analyse toepassen op het moderne Nederlands terwijl in de vierde paragraaf het 

werkwoord vanuit een diachroon standpunt wordt bekeken. Bij die verkennende 

literatuurstudie zal gauw blijken dat het historische volgordeonderzoek een aantal hiaten kent. 

Die leemtes worden in de laatste paragraaf op een rijtje gezet zodat de onderzoeksvragen voor 

de rest van het onderzoek naar voren komen.  

 

 

1.1 HET THEORETISCHE KADER 

In deze eerste paragraaf wordt het theoretische kader van dit onderzoek besproken. Het zal de 

achtergrond vormen waartegen alle andere theorieën in dit onderzoek geplaatst moeten 

worden. In een eerste onderdeel zal ik de keuze van het theoretische kader kort 

verantwoorden. De precieze inhoud van dat kader wordt in 1.1.2 wat nader toegelicht. 

 

1.1.1 DE KEUZE VAN EEN THEORETISCH KADER 

Als een belangrijke bron voor kennis van het huidige Nederlands kies ik de Algemene 

Nederlandse Spraakkunst (ANS 1997). De ANS is immers de meest volledige grammaticale 

beschrijving van de Nederlandse taal. Het naslagwerk staat dan ook in een lange traditie van 

empirisch syntactisch onderzoek in ons taalgebied.  

 

Als theoretisch kader schiet de ANS echter te kort. Door zijn algemeen descriptief karakter is 

de ANS immers theorieneutraal en mist elk verklarend karakter. Het structuralisme en de 

generatieve grammatica vormen twee mogelijke alternatieven voor dit onderzoek. Binnen de 

opzet van dit werk verkies ik de structuralistische boven de generatieve benadering. Om te 

beginnen ben ik vanuit mijn opleiding het meest vertrouwd met het structuralisme. Daarnaast 

is het generatieve model een zeer formele theorie met een arsenaal van ingewikkelde termen. 



3 

Een generatieve aanpak van dit onderzoek zou een grote inspanning van mijzelf en de lezer 

vergen. Het is energie die beter naar het onderzoek kan gaan dan naar een te zwaar theoretisch 

kader. De structuralistische syntaxis komt daarom meer van pas. De terminologie sluit immers 

nauwer aan bij die van de traditionele grammatica.  

 

Concreet laat ik me vooral inspireren door de structuralistische syntaxis van Lucien Tesnière. 

Met zijn werk Eléments de syntaxe structurale (1966) ben ik immers het best vertrouwd. 

Bovendien wordt de syntaxis van Tesnière gekenmerkt door een goed uitgebalanceerde 

verhouding tussen vorm en betekenis. In de inleiding tot het werk verwoordt Fourquet het als 

volgt: “En essayant de situer et de caractériser la syntaxe structurale de Tesnière je trouve que 

là aussi, son tempérament l’a porté à attaquer dans une zone moyenne, celle où s’articulent la 

syntagmatique et la semantique.” (1966: 5). 

 

1.1.2 HET STRUCTURALISME 

In de vorige passage werd de structuralistische syntaxis van Tesnière als theoretisch kader 

voor dit  onderzoek gekozen. Een eerste verkenning van zijn werk is hier op zijn plaats.  

 

Oppervlakkig gezien wordt taal gevormd door een opeenvolging van woorden. Tesnière stelt 

echter een diepgaandere analyse van de zin voor. Het volstaat volgens hem niet de zin 

oppervlakkig te beschouwen als een aaneenrijging van geïsoleerde woorden. Voor de geest 

bestaat er immers een samenhang tussen de verschillend woorden. Dat abstracte verband 

noemt Tesnière la connexion of de connectie. Die verbindingen tussen woorden vormen voor 

de Franse linguïst de structuur van de zin. De aard van een connectie is volgens Tesnière 

hiërarchisch. Elke schakel smeedt een afhankelijkheidsrelatie tussen een ondergeschikt en een 

dominant woord, ook bepaling en kern genoemd. Op die manier wordt een hiërarchische 

zinstructuur opgebouwd.  Tesnière definieert zijn syntaxis dan ook als: “L’étude de la phrase, 

qui est l’objet propre de la syntaxe structurale, est essentiellement l’étude de sa structure, qui 

n’est autre que la hiérarchie de ses connexions.” (1966: 14).  

 

Die dieptestructuur vormt de basis voor de aaneenschakeling van woorden in het concrete 

taalgebruik. Het lineaire karakter van een zin kan echter niet de complexe dieptestructuren 

weergeven. Daarom moet de hiërarchische zinstructuur ‘platgewalst’ worden in de 

oppervlakte. Dat betekent dat de connectie in de zin als een opeenvolging van bepaling – kern 
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of kern – bepaling verschijnt. Tesnière spreekt van respectievelijk een stijgende volgorde en 

een dalende volgorde in het taalgebruik.  De keuze voor een bepaalde volgorde is in principe 

vrij.  

In de praktijk merkt Tesnière echter het volgende op: “De ce point de vue, on constate que les 

différentes langues se comportent de façon différente.” (1966: 22). Talen als het Engels 

bijvoorbeeld geven de voorkeur aan de stijgende volgorde. Ze worden stijgende talen 

genoemd. Het Frans daarentegen kiest voor de dalende volgorde. Tesnière rekent dat 

voorbeeld dan ook tot de dalende talen. Vertrekkend van die structuralistische tweedeling 

werkt hij een typologische classificatie van de talen uit. De classificatie van de talen van de 

wereld wordt in het volgende onderdeel verder uitgewerkt. 

 

1.1.3 DE TAALTYPOLOGIE 

Tesnière merkte bij de verschillende talen van de wereld volgordeovereenkomsten op. Hij 

verwoordde hiermee een vermoeden dat al lang bij linguïsten leefde. Vanaf de jaren zestig 

worden die parallellen systematisch onderzocht. In Some Universals of Grammar with 

particular Reference to the order of meaningful Elements (1966) doet Greenberg verslag van 

zijn onderzoek van een dertigtal talen. Uit overeenkomstige woordvolgordes leidt de linguïst 

een vijfenveertigtal algemeen geldende stellingen of universalia af. Tussen die universalia 

stelt hij een hiërarchie op die bepaald wordt door harmonie en dominantie (1966: 100). Zo 

komt Greenberg tot een taaltypologie waar bijvoorbeeld het gebruik van voorzetsels wordt 

gekoppeld aan de volgorde zelfstandig naamwoord – genitief, werkwoord – subject, 

werkwoord – object en zelfstandig naamwoord – bijvoeglijk naamwoord. Het onderzoek van 

Greenberg wordt in de jaren tachtig door Hawkins (1983) tot driehonderd talen uitgebreid.  

 

De statistische bevindingen van het universaliënonderzoek vragen om een verklaring. In 

Universals of Grammar geeft Greenberg zelf al een aantal hypotheses. Hier wil ik echter meer 

belang hechten aan verklaringen uit structuralistische hoek.  

De Schutter (1993) vermeldt twee interessante principes. De eerste hypothese, het kern-

bepaling-principe (KBP), volgt rechtstreeks uit de universalia van Greenberg. De regel luidt 

dat elke connectie op dezelfde manier lineair geordend is. Die hypothese sluit dus aan bij het 

inzicht van Tesnière. Het tweede principe, dat van de kernadjacentie, is volgens De Schutter 

een direct gevolg van het KBP. Volgens Rijkhoff (1986) houdt het principe in dat de kern van 

een ondergeschikte connectie naast de kern van de dominante connectie wil staan. In 
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tegenstelling tot het eerste principe kan de kernadjacentie volgens De Schutter aanzetten tot 

volgordeverandering. Het is dus een dynamisch principe.  

 

 

1.2 EEN VOORUITBLIK OP DE ANALYSE VAN DE VERBALE CONSTITUENT 

Nu het theoretische kader ietwat geschetst is, kan het eigenlijke onderwerp van dit onderzoek 

aangesneden worden. De indeling van de rest van het hoofdstuk wordt bepaald door de 

structuralistische kijk op werkwoorden in de zin.  

 

Zoals elk woord komen ook werkwoorden niet geïsoleerd in de zin voor. Tussen de 

werkwoorden bestaan structurele en semantische connecties die de verbale constituent 

opbouwen. De verbale constituent is de structurele eenheid die alle werkwoorden uit een zin 

verenigt. Enerzijds heeft de verbale constituent een inwendige structuur met een kern en 

afhankelijke bepalingen. Die interne relaties zal ik de binnenbouw van de verbale constituent 

noemen. Anderzijds onderhoudt de verbale constituent relaties met andere constituenten. In de 

Nederlandse zin domineert de verbale constituent meestal de rest van de constituenten. De 

verbale constituent vormt dus de kern in de maximale constituent die de zin zelf is. Het 

externe netwerk van relaties van de verbale constituent zal voortaan de buitenbouw genoemd 

worden. 

 

In de volgende paragraaf zullen de twee zijden van de verbale constituent voor het moderne 

Nederlands behandeld worden. Na die synchrone beschrijving keren we terug in de 

geschiedenis van onze taal. In paragraaf 1.4 komt dan ook de diachrone analyse van buiten- 

en binnenbouw van de verbale constituent aan bod. 
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1.3 DE SYNCHRONE ANALYSE VAN DE VERBALE CONSTITUENT 

1.3.1 DE BUITENBOUW VAN DE VERBALE CONSTITUENT 

In dit onderdeel komt eerst de functie van de verbale constituent in de zinsstructuur kort aan 

bod. Vervolgens zal ik dieper ingaan op de positie van de werkwoorden in de zin. Die laatste 

gegevens worden ten slotte gekoppeld aan een typologie van het Nederlands. 

 

1.3.1.1 De verbale constituent in de zinsstructuur 

De hogere structuur waarbinnen de verbale constituent functioneert, is de zin. Volgens 

Tesnière (1966: 102) drukt de zin “un petit drame” uit. Zoals een drama bevat een zin immers 

een handeling met acteurs en een decors. In de structuralistische syntaxis worden die 

handeling, medespelers en achtergrond in de zin respectievelijk het werkwoord, de actanten 

en de circonstanten genoemd. Hierbij is de term ‘werkwoord’ nogal dubbelzinnig. Om 

verwarring met de woordsoort ‘werkwoord’ uit te sluiten, geef ik de voorkeur aan de term 

zinsrelator van Vandeweghe (2000). Bovendien drukt de benaming uitstekend de centrale rol 

van werkwoorden in de zinsstructuur uit. In het Nederlands vormt de verbale constituent 

immers de structurele kern van de zin waarop de actanten en circonstanten betrokken zijn.  

 

1.3.1.2 De plaats van de verbale constituent in de zin 

Volgens Tesnière kan de dieptestructuur op verschillende manieren in de oppervlakte van de 

zin gerealiseerd worden. De plaatsing van de verbale constituent is dus vrij taalspecifiek. In 

dit onderdeel verdwijnt de algemene syntaxis van Tesnière daarom even naar de achtergrond 

ten voordele van de Algemene Nederlandse Spraakkunst (1997).  

 

a) De plaats van de verbale constituent tegenover de rest van de zin 

 

De positie van werkwoorden verschilt in het Nederlands bij een zelfstandige en een 

afhankelijke zin. Die tegenstelling is vrij uitzonderlijk in de talen van de wereld. In een 

zelfstandige zin of hoofdzin enerzijds is de verbale constituent in principe discontinu. Op de 

eerste of de tweede zinsplaats komt steeds het vervoegde werkwoord van de zin. Een 

persoonsvorm in die positie noemt de ANS een voor-pv. De eventuele rest van de verbale 
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constituent bevindt zich dan op maximum twee zinsplaatsen van het zinseinde. In de 

afhankelijke zin of bijzin anderzijds staan alle werkwoorden bij elkaar. Samen met de andere 

werkwoorden bevindt de persoonsvorm zich hier op maximum twee zinsplaatsen van het 

zinseinde. Omdat het vervoegde werkwoord aan of in de buurt van  het zinseinde voorkomt, 

spreekt de ANS bij een bijzin van een achter-pv. Samenvattend is de plaats van de verbale 

constituent in het Nederlands vrij vast tegenover de andere constituenten.  

 

Een stabiele positie in de zin deelt de verbale constituent met het inleidende woord van de 

bijzin, de bindterm. Die bindterm kan een onderschikkend voegwoord, een vragend element 

of een betrekkelijk voornaamwoord zijn. De ANS gebruikt die vaste plaatsen als een 

beschrijvingskader voor de relatieve plaatsing van de overige constituenten. In wat volgt zal 

ik die abstracte beschrijving kort uit de doeken doen.  

Er zijn volgens de ANS twee vaste plaatsen voor de werkwoorden en de bindterm in de 

Nederlandse zin. Die vaste plaatsen en de elementen die daar kunnen staan, zijn de polen van 

de zin.  De eerste pool staat vooraan in de zin. In de hoofdzin bevat hij de voor-pv, in de 

bijzin de bindterm. De tweede pool bevindt zich meer naar achteren en wordt traditioneel de 

werkwoordelijke eindgroep genoemd. Hij bevat de rest van de werkwoorden in de zin. De 

tweede pool kan in de hoofdzin leeg zijn wanneer de verbale constituent uit slechts één 

werkwoord bestaat. Een uitzondering wordt hierop gevormd door scheidbaar samengestelde 

werkwoorden. Bij dat type werkwoord zal het eerste deel van de samenstelling de voor-pv 

verlaten en in de tweede pool verschijnen.  

In het voorgestelde zinspatroon sluiten de twee polen het gros van de zin in. Ze staan als het 

ware als een tang over de tussenliggende constituenten heen. Het basispatroon van de 

Nederlandse zin wordt dan ook wel een tangconstructie genoemd. In het volgende onderdeel 

worden de grenzen van de tang in het Nederlands onderzocht.  

 

b) De plaats van de rest van de zin tegenover de verbale constituent 

  

In het Nederlands is de greep van de tang niet absoluut. Een aantal constituenten kan zich uit 

de greep van de tang onttrekken en een plaats voor of achter de polen invullen. Dat 

verschijnsel wordt vaak extrapositie genoemd.  

De mogelijkheid om de plaats vóór de eerste pool in te vullen, verschilt voor hoofd- en bijzin. 

De bindterm van de bijzin is een ondoordringbare grens voor extrapositie. De voor-pv in de 

hoofdzin kan door hoogstens één constituent vooraf gegaan worden. Die constituent is 
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prototypisch het subject. Wegens focus kan echter elke constituent de eerste zinsplaats 

innemen. Het subject gaat in dat geval vlak na de persoonsvorm staan. Die volgorde wordt 

traditioneel inversie genoemd. 

Voor extrapositie na de tweede pool hoeft er geen onderscheid tussen hoofd- en bijzin 

gemaakt te worden. De tweede pool laat bij beide zinstypes maximaal twee constituenten uit 

de tang glippen. In tegenstelling tot de eerste zinsplaats kan niet elke constituent na de tweede 

pool verschijnen. Zo kunnen actanten in geen geval geëxtraponeerd worden. Enkel 

circonstanten met de complexe structuur van een bijzin of een voorzetselconstituent komen 

frequent na de werkwoordelijke eindgroep voor. Sommige linguïsten (Van Haeringen 1949, 

Koster 1974, De Schutter 1988 en Burridge 1993) vermoeden daarom dat extrapositie vooral 

de spanning in de tang wil verlichten. Een sterke discontinuïteit van de tang brengt immers 

geheugenbelasting mee. Hoe complexer het tussenliggende materiaal, hoe ‘meer gespannen’ 

de tang wordt. Extrapositie van die complexe elementen kan volgens die hypothese een 

oplossing bieden. Naast die hypothese worden ook nog stilistische en pragmatische factoren 

in de vakliteratuur naar voren geschoven. Die zijn echter niet erg relevant voor het onderzoek. 

 

c) De doorbreking van de werkwoordelijke eindgroep 

 

In wat voorafging heb ik de onderlinge positie van de verbale constituent en de rest van de zin 

besproken. Daarbij werd aangenomen dat de werkwoordelijke eindgroep niet doorbroken 

wordt door andere elementen uit de zin. Toch geldt die regel niet absoluut. Sommige 

elementen die normaal vóór de werkwoordelijke eindgroep verschijnen, kunnen soms tussen 

de werkwoorden in staan. Dat is enkel mogelijk wanneer het semantisch hoofdwerkwoord niet 

het eerste werkwoord in de eindgroep is.  

 

Om te beginnen kunnen betekenisarme woordjes de werkwoordelijke eindgroep 

binnendringen.  Het eerste deel van een scheidbaar samengesteld werkwoord (1) of een 

achterzetsel (2) zijn hiervan voorbeelden.  

(1) Doornroosjes zal jaren rustig blijven doorslapen. 

(2) De prins heeft de trappen van het kasteel moeten op rennen. 

De ANS spreekt in dat geval van een schijnbare doorbreking. De twee elementen worden 

immers door veel moedertaalsprekers als een deel van de verbale constituent geïnterpreteerd.  
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In de hoofdzin met één werkwoord lijken de woorden namelijk de plaats van de tweede pool 

in te nemen. 

(3) Doornroosje slaapt jaren rustig door. 

(4) De prins rent de trappen van het kasteel op. 

Van echte doorbreking is er pas sprake wanneer een volledige constituent de werkwoorden 

van elkaar scheidt. In het algemeen Nederlands worden enkel voorzetselconstituenten en 

bijvoeglijke naamwoorden sporadisch in de werkwoordelijke eindgroep gesignaleerd. Zij 

functioneren in die gevallen respectievelijk als deel van de werkwoordelijke uitdrukking (5) 

en een bepaling van gesteldheid (6). 

(5) De heks zwoor dat ze Doornroosjes zou onder handen nemen.  

(6) De koning zei dat hij zich door de heks niet zou laten bang maken. 

In het zuiden van ons taalgebied kunnen ook andere elementen de werkwoordelijke eindgroep 

binnenglippen. Doorbrekingen door het direct object (7), een richtingsbepaling (8) en het 

tweede deel van een voornaamwoordelijk bijwoord (9) zijn er bijvoorbeeld niet ongewoon. 

Dat blijkt uit onderzoek van linguïsten als Verhasselt (1961), Vanacker (1964, 1970), Van de 

Velde (1969) en Braecke (1986). Verhasselt (1961:154) tekende de volgende voorbeelden op. 

(7) Het schijnt dat deze kwestie zou kunnen eerstdaags het voorwerp uitmaken van 

een interpellatie. 

(8) Kijk, dat is de man die de Russen wilden naar de maan zenden. 

(9) Ik wist niet wat ik er moest van denken. 

Die ruimere toepassing van de doorbreking van de werkwoordelijke eindgroep gaat ook 

gepaard met een frequenter gebruik in België dan in Nederland. Zo telde Van de Velde (1969) 

tegenover 2 doorbrekingen bij Noord-Nederlandse schrijvers 85 gevallen bij hun Zuid-

Nederlandse collega’s. 

 

1.3.1.3 De plaats van de verbale constituent in de zin en taaltypologie 

In 1.1.3 werd de taaltypologie van Greenberg al elementair geïntroduceerd. Zijn classificatie 

van talen steunt op volgordeovereenkomsten in de verschillende structuren van de zin. Een 

van de drie hoofdcriteria van Greenberg (1966) is de relatieve volgorde van de zinsrelator en 

de actanten in mededelende zinnen. De meest voorkomende volgordes in de talen van de 

wereld zijn VSO1, SVO en SOV. Die codes worden in de literatuur na Greenberg gebruikt om 

                                                 
1 Voor de betekenis van deze en de nog volgende symbolen verwijs ik naar bijlage A. 



10 

er de corresponderende taaltypes mee te benoemen. In deze passage wil ik nagaan tot welk 

taaltype het Nederlands hoort op basis van de plaats van de verbale constituent in de zin.  

 

Het is geen sinecure om het Nederlandse zinsvolgorde in de simpele taaltypologische codes 

SOV of SVO te wringen. Om te beginnen verschilt de plaats van de verbale constituent 

immers in hoofd- en bijzin. Daarnaast is de verbale constituent in de hoofdzin in principe 

discontinu. Er zijn in de voorbije jaren verschillende oplossingen naar voren gebracht.  

 

Vanuit generatieve hoek bestaat er al geruime tijd interesse voor het probleem. De klemtoon 

in de generatieve grammatica ligt echter niet op de classificatie van talen. De generativisten 

vragen zich eerder af wat de basisvolgorde is van de verschillende realisaties in de 

oppervlakte van de zin.  Ze zijn met andere woorden op zoek naar een onderliggende 

volgorde van waaruit verschillende oppervlaktestructuren worden getransformeerd. 

Volgens Kerstens (1981) wordt tot de jaren zeventig de SVO-hypothese voor het Nederlands 

verdedigd. De hoofdzin zag men immers als de ongemarkeerde zinsvorm. Bovendien werd de 

keuze waarschijnlijk ingegeven door toenmalige publicaties waarin Engels als een SVO-taal 

werd beschreven.   

Een artikel van Koster uit 1973 (en de uitgebreide versie van 1975) gooit een nieuw licht op 

de materie. De bevindingen van de generativisten Bach (1962) en Bierwisch (1963) over het 

Duits staan in zijn analyse centraal. Die linguïsten beweren dat het Duits een SOV-taal is. 

Volgens hun hypothese is de volgorde in de bijzin dus de basisvolgorde van het Duits. Koster 

neemt die redenering over voor het Nederlands. Hij verdedigt zijn keuze vooral door te wijzen 

op de eenvoud van de transformaties van de basisvolgorde naar de secundaire volgorde in de 

hoofdzin.  

De stelling van Koster wordt door de meeste generativisten gesteund. Koster (1974) en Van 

den Berg (1977) passen de transformatieregels nog wat aan maar SOV blijft als basisvolgorde 

behouden. Toch hebben enkele linguïsten bedenkingen bij Kosters theorie. Zo noemt Kerstens 

in 1981 het Nederlands een VSO-taal om regeltechnische redenen. Een linguïst als Hoekstra 

(1987) daarentegen blijft de SOV-hypothese trouw maar verdedigt andere transformatieregels 

dan die van Koster. 

 

Een alternatief voor de generatieve hypotheses vormt de theorie van Kooij (1973). Gelijktijdig 

met Koster buigt deze linguïst zich over het vraagstuk van de classificatie van het Nederlands. 

Geïnspireerd door het Duitse voorbeeld vraagt ook hij zich af of Nederlands een SOV-taal is. 
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In tegenstelling tot Koster is Kooij niet overtuigd door de argumenten van de generativisten. 

Hij ontkent om verschillende redenen (1973: 21-29) dat de bijzinsvolgorde de basisvolgorde 

van het Nederlands zou zijn. Voor zijn classificatie van het Nederlands gaat Kooij liever bij 

Greenberg zelf te rade. Door het onderzoek van zes universalia probeert hij het Nederlands 

typologisch te situeren. De linguïst moet echter besluiten dat hij geen lijn ziet in de resultaten. 

Gerritsen (1978) wijt dat heterogene beeld aan het feit dat Kooij geen onderscheid maakt 

tussen absolute en implicationele universalia. Hij verliest met andere woorden de hiërarchie 

tussen de verschillende universals uit het oog. Gerritsen probeert het werk van Kooij te 

verbeteren maar ook zij komt tot geen eenduidig besluit.  

 

In dit historisch overzicht kwamen bijna evenveel meningen als auteurs aan het woord. Alles 

samen lijken er meer argumenten te zijn voor SOV dan SVO. Toch is er geen consensus in de 

vakliteratuur over het taaltype waartoe het Nederlands hoort. Bovendien blijft de vraag open 

hoe de verschillende volgordes in hoofd- en bijzin in één model verzoend kunnen worden. 

Van Leuvensteijn wijst erop dat de kern van de problematiek zit “in de waarde die aan V moet 

worden toegekend” (1992a: 218). Dat brengt ons op het terrein van de binnenbouw van de 

verbale constituent, het onderwerp van het volgende onderdeel. 

 

1.3.2 DE BINNENBOUW VAN DE VERBALE CONSTITUENT 

Naar analogie van het onderdeel over de buitenbouw wordt eerst de structuur van de verbale 

constituent besproken. Vervolgens komt de onderlinge volgorde van werkwoorden in de 

werkwoordelijke eindgroep aan bod. Hierbij wordt de bijzondere volgorde in eindgroepen met 

een voltooid deelwoord in een apart onderdeel extra belicht. Na die uitweiding worden de 

gegevens over werkwoordsvolgorde ten slotte opnieuw gelinkt aan een typologische 

karakterisering van het Nederlands.  

 

In deze passage zullen enkel verbale constituenten met meer dan één werkwoord worden 

belicht. De bespreking van de interne structuur en vooral de volgorde heeft immers alleen zin 

bij een complexe of gedissocieerde constituent. Een uitzondering wordt hierop gevormd door 

verbale constituenten in de hoofdzin bestaande uit een scheidbaar samengesteld werkwoord. 

De bijzondere plaatsingsmogelijkheden van het eerste deel van de samenstelling kwamen al 

kort aan bod in het vorige onderdeel. Ik zal er verder geen aandacht meer aan besteden. 
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1.3.2.1 De structuur van de verbale constituent 

In dit eerste stukje zal ik naast structurele connecties voor het eerst ook aandacht besteden aan 

de semantische binnenbouw van de verbale constituent.  

  

a) De structurele connecties 

 

In de volgende voorbeelden bevat de verbale constituent twee werkwoorden:  

(1) Assepoester heeft gewerkt. 

(2) Assepoester moet werken. 

De twee werkwoorden vormen samen een structurele connectie met een kern en een bepaling. 

De kern vormt het structurele centrum van de verbinding. Die kernfunctie wordt volgens 

Tesnière in het voorbeeld respectievelijk door de werkwoorden heeft en moet uitgeoefend. De 

kern verzorgt de externe relaties van de constituent. Zo leggen de twee kernen in de 

voorbeeldzinnen een relatie met het onderwerp Assepoester. In de voorbeelden wordt die 

externe relatie morfologisch gemarkeerd door de vervoeging van de kern. Er is congruentie 

tussen het werkwoord en het subject. In de traditionele grammatica wordt het vervoegde 

werkwoord in een verbale constituent de persoonsvorm genoemd.  

De structurele bepaling bij de voorbeelden is respectievelijk gewerkt en werken. Ze nemen 

steeds de vorm van een onvervoegd werkwoord aan. Hun precieze morfologie hangt af van de 

betekenis van de structurele kern. Werkwoorden die verleden (hebben, zijn) of passief (zijn, 

worden) uitdrukken, vragen een voltooid deelwoord als bepaling (zie voorbeeld 1). Modale 

werkwoorden als kunnen, moeten, mogen, willen en zullen daarentegen worden bepaald door 

een infinitief (2). Andere werkwoorden hebben dan weer te + infinitief (3) of aan + infinitief 

(4) als structurele bepaling. 

(3) Assepoester probeert te werken. 

(4) Assepoester is aan het werken. 

 

Sommige linguïsten zijn het niet eens met de voorgaande analyse van Tesnière. Zo wordt 

volgens Duinhoven (1997a) de structurele kern van de verbale constituent door het 

werkwoord werken gevormd. Dat beargumenteert hij op basis van de semantische dominantie 

van het werkwoord. De vervoegde werkwoorden krijgen van hem het statuut van een 

structurele bepaling. Zij zijn betekenisarm en kondigen de kern werken aan.  
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In dit onderzoek wordt voor de visie van Tesnière gekozen. Meer dan Duinhoven maakt hij 

immers een duidelijk onderscheid tussen de structurele en de semantische connecties in de 

verbale constituent. 

 

Een verbale constituent kan ook uit meer dan twee werkwoorden bestaan.  

 (5) Assepoester moet hebben gewerkt. 

 (6) ? Assepoester zal moeten hebben gewerkt.  

In voorbeeld 5 werd de oorspronkelijke connectie heeft gewerkt uitgebreid met moet. Dat 

laatste werkwoord vormt de nieuwe structurele kern van de verbale constituent. Het neemt 

dan ook de vorm van een persoonsvorm aan. De connectie hebben gewerkt vormt de bepaling 

bij de nieuwe kern moet. De oorspronkelijke persoonsvorm heeft neemt in de nieuwe 

constructie de vorm van een infinitief aan. Ook wanneer de kern van de verbale constituent 

een voltooid deelwoord oproept, zal in het Nederlands op die plaats bijna altijd een infinitief 

verschijnen. Die transformatie wordt in de vakliteratuur een infinitivus pro participio of een 

vervangende infinitief genoemd. In het zesde voorbeeld wordt de complexe constituent nog 

eens uitgebreid met zal. De persoonsvorm verraadt dat het werkwoord de nieuwe structurele 

kern van de verbale constituent vormt. De connectie moeten hebben gewerkt functioneert in 

de voorbeeldzin als structurele bepaling.  

 

Samengevat is de verbale constituent opgebouwd uit structurele connecties. Elke connectie 

heeft een kern en een bepaling. Bij verbale constituenten met meer dan twee werkwoorden 

ontstaat er een hiërarchie van connecties. De structurele kern die het hoogst in de hiërarchie 

staat heeft de vorm van de persoonsvorm. De andere werkwoorden blijven onvervoegd. 

 

b) De semantische connecties 

 

Naast structurele relaties bestaan er binnen de verbale constituent ook semantische connecties. 

De kern van die connectie is het werkwoord met de grootste betekenisbijdrage. In de volgende 

voorbeelden is een semantisch vol woord als werken de semantische kern. 

(1) Assepoester heeft gewerkt. 

(2) Assepoester moet werken. 

In de traditionele spraakkunst wordt de semantische kern een hoofdwerkwoord genoemd. De 

bepaling bij een hoofdwerkwoord is minder betekenisgeladen. Het woord specificeert enkel 

de betekenis van de kern. In de voorbeelden 1 en 2 hebben heeft en moet weinig concrete 
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betekenis. Ze voegen aan de betekenis van werken enkel de specificatie voltooidheid (1) of 

verplichting (2) toe. De traditionele grammatica drukt die functie uit door de term 

hulpwerkwoord. Ik zal in het vervolg de termen hoofd- en hulpwerkwoord gebruiken voor 

de semantische kern en bepaling. Dat om verwarring met de structurele kern en bepaling uit te 

sluiten. 

  

Bij verbale constituenten met meer dan twee werkwoorden bestaat er een hiërarchie van 

semantische connecties.  

(5) Assepoester moet hebben gewerkt. 

(6) ?Assepoester zal moeten hebben gewerkt. 

Elk nieuw toegevoegd hulpwerkwoord specificeert de oorspronkelijke connectie. Zo voegt in 

moet (5) verplichting toe aan de betekenis van de connectie hebben gewerkt. In voorbeeld 6 

wordt die nieuwe connectie op zijn beurt genuanceerd door zal. Op die manier komt elk 

nieuw hulpwerkwoord steeds lager in de semantische hiërarchie terecht.  

 

c) Het verband tussen structuur en betekenis  

 

Men kan uit de vorige twee stukjes besluiten dat de structurele en semantische kern in de 

verbale constituent niet noodzakelijk samenvallen. Meer nog, de structurele en semantische 

hiërarchie zijn aan elkaar tegengesteld. Het verband tussen structuur en betekenis in de 

verbale constituent wordt duidelijk in het volgende schema. De pijl duidt een stijgende 

hiërarchie aan. 

 

 

         de semantische hiërarchie  

  

(7) Assepoester zal moeten hebben gewerkt.  

 

       de structurele hiërarchie 
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1.3.2.2 De volgorde in de werkwoordelijke eindgroep 

In dit onderdeel wordt enkel de onderlinge volgorde van de werkwoorden in de 

werkwoordelijke eindgroep bekeken. Hierbij dient de ANS (1997) als voornaamste bron.  

 

In een connectie kan de bepaling zowel vóór als achter de kern geplaatst worden. In de 

tweeledige verbale constituent zijn er dan ook twee volgordes theoretisch mogelijk: 

hoofdwerkwoord – hulpwerkwoord en hulpwerkwoord – hoofdwerkwoord. Sinds Pauwels 

(1953) worden die mogelijkheden respectievelijk de groene en rode volgorde genoemd. In 

verbale constituenten met een voltooid deelwoord als hoofdwerkwoord (kortweg: met een 

voltooid deelwoord) worden beide volgordes effectief naast elkaar gebruikt.  

(1) Bij het voltooid deelwoord kan de groene volgorde gebruikt worden. 

(2) Ook de rode volgorde kan bij het voltooid deelwoord worden gebruikt. 

Hierbij bestaat er geen echte voorkeur voor een bepaalde variant.  

 

Tabel 1.1 De interne volgorde in tweeledige werkwoordelijke eindgroepen met een 
voltooid deelwoord in literaire teksten (Haeseryn 1990: 35)  

Onderzoek Zinstype Aandeel groen   Aantal  eindgroepen 

Pauwels (1953) Bijzin 58 % - 

De Schutter (1964) Bijzin 57 % 2284 

De Schutter (1976) Bijzin 53 % 951 

Pauwels (1970) Hoofdzin 76 % - 

 

Bij verbale constituenten met een voltooid deelwoord zijn de groene en de rode volgorde dus 

vrije varianten. Voor verbale constituenten met een infinitief als hoofdwerkwoord (kortweg: 

met een infinitief) is de keuze tussen beide volgordes echter beperkt. In het gros van de 

gevallen sluit de infinitief de werkwoordelijke eindgroep af. De groene volgorde heeft een 

beperkt gebruik in regionaal gekleurde taal en gemarkeerde uitdrukkingen. Ook bij 

infinitieven met te komt de groene volgorde soms voor.  

(3) Bij de infinitief is het meestal zo dat men de rode volgorde zal gebruiken. 

(4) Het is zeldzaam dat men bij infinitieven de groene volgorde gebruiken zal. 
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Tabel 1.2 De interne volgorde in tweeledige werkwoordelijke eindgroepen met een 
infinitief in literaire teksten (Haeseryn 1990: 33)  

Onderzoek Zinstype Aandeel groen   Aantal eindgroepen 

Pauwels (1953) Bijzin 29 % - 

De Schutter (1964) Bijzin 17 % 1489 

De Schutter (1976) Bijzin 19 % 593 

 

Bij werkwoordelijke eindgroepen met drie werkwoorden is een zelfde onderscheid tussen 

eindgroepen met een voltooid deelwoord en een infinitief te maken. Het voltooid deelwoord 

kan in de drieledige werkwoordelijke eindgroep zowel achteraan (5), in het midden (6) als 

vooraan (7) postvatten.   

(5) Grietje hoopte dat de heks niets kon hebben gezien. 

(6) Grietje hoopte dat de heks niets kon gezien hebben.  

(7) Grietje hoopte dat de heks niets gezien kon hebben.  

Hierbij doet voorbeeld 5 denken aan de rode volgorde in tweeledige werkwoordelijke 

eindgroepen. Binnen de connectie hebben gezien volgt het hoofdwerkwoord op het 

hulpwerkwoord. Die connectie vormt dan weer een verbinding met de persoonsvorm kon, de 

structurele kern van de verbale constituent. Ook binnen die connectie is dezelfde volgorde 

toegepast. Voorbeeld 6 vormt een variatie op het vorige voorbeeld. Tussen de persoonsvorm 

en de structurele bepaling gezien hebben werd dezelfde volgorde toegepast als in het vijfde 

voorbeeld. Binnen de connectie gezien hebben heerst echter de groene volgorde. Volgens de 

ANS is deze constructie enkel in België gebruikelijk. In het zevende voorbeeld weerspiegelt 

de werkwoordsvolgorde de structurele connecties binnen de verbale constituent niet. De 

plaatsing van de werkwoorden suggereert een nauwe band tussen de twee hulpwerkwoorden. 

Samen lijken die werkwoorden vervolgens het voorgeplaatste voltooid deelwoord te bepalen. 

Die analyse kan men ook toepassen op voorbeeld 5. In deze zin volgt het voltooid deelwoord 

op de bepalende hulpwerkwoorden. 

Tegenover de verschillende plaatsingsmogelijkheden in werkwoordelijke eindgroepen met 

een voltooid deelwoord staat de vaste volgorde bij de infinitief.  In drieledige eindgroepen 

sluit de infinitief steeds het werkwoordcluster af. 

(8) Hansje vreesde dat hij nooit zou kunnen ontsnappen. 

Hierop vormen sommige infinitieven met te een uitzondering. Zij lijken zich immers soms te 

gedragen als een voltooid deelwoord. 
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1.3.2.3 De vrije volgorde in werkwoordelijke eindgroepen met een voltooid deelwoord 

In het voorgaande kwam de vrije volgorde in de verbale constituent met een voltooid 

deelwoord even aan de orde. Die vrije variatie tussen rode en groene volgorde is een 

merkwaardig verschijnsel. De twee alternatieven gaan immers niet gepaard met enig 

betekenisverschil. Dat maakt volgens Sturm (1990) van het verschijnsel een fraai syntactisch 

tegenvoorbeeld voor het Humboldiaanse principe van de één-op-één-relatie tussen vorm en 

betekenis.  

 

Vanuit structuralistische hoek is er nog maar weinig over het verschijnsel geschreven. Voor 

een scherpere kijk op het probleem moet men bij andere stromingen terecht. Die situatie wil 

ik aangrijpen om een overzicht van mogelijke beschrijvingen en verklaringen uit de 

vakliteratuur te bieden. Die uitweiding moet de theoretische achtergrond van dit onderzoek 

zowel verruimen als verdiepen.  

 

Om volledig te zijn, moet ik nog opmerken dat de meeste artikels uit het overzicht enkel de 

tweeledige verbale constituent in de bijzin behandelen.  

 

a) Een generatieve beschrijving 

 

Volgens de generatieve grammatica is elke gesproken zin de transformatie van een 

dieperliggende abstracte structuur. De verklaring voor de vrije variatie van de rode en groene 

volgorde bij voltooide deelwoorden moet volgens de generativisten dan ook gezocht worden 

in een passende dieptestructuur met de juiste transformatieregels.  

 

Volgens Sturm (1990) is het model van Evers (1975) de meeste aanvaarde beschrijving van 

de verbale constituent in de Nederlandse generatieve grammatica. Evers maakt a priori geen 

onderscheid tussen hulpwerkwoorden en zelfstandige werkwoorden. Hiermee gaat hij in tegen 

een oud dogma van Chomsky. Volgens Evers zit het verschil tussen beide soorten 

werkwoorden in hun plaats in de dieptestructuur van de zin. Hoofdwerkwoorden maken deel 

uit van een abstracte ingebedde zin. In een boomdiagram ziet de dieptestructuur er volgens 

Evers zo uit: 
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(1) … dat de prins Doornroosje gekust heeft. 

V1 

  

    V2    V0 

   

N0    V1   

  

     N0  V0 

 

    de prins      Doornroosje        gekust heeft 

 

De transformatie die het hoofdwerkwoord naar de hogere zin verplaatst wordt verb raising 

genoemd. Volgens Evers zal een hoofdwerkwoord altijd ‘rechts’ van het hulpwerkwoord 

aangehecht worden.  

 

Sturm (1990) merkt op dat de transformatieregel niet geldt voor een verbale constituent met 

een voltooid deelwoord. In dat geval is er immers sprake van vrije variatie. De aanpassing of 

vervanging van het model van Evers lijkt dus noodzakelijk. Sturm kiest in zijn artikel voor 

een alternatieve beschrijving. De dieptestructuur van Evers verklaart volgens hem immers 

onvoldoende de vrije keuze tussen de rode en groene volgorde bij voltooide deelwoorden.  

 

In tegenstelling tot Evers gelooft Sturm niet dat het hulpwerkwoord een volledige zin 

selecteert in de dieptestructuur. Volgens hem roept het hulpwerkwoord eenvoudigweg een 

voltooid deelwoord op. De combinatie van hoofd- en hulpwerkwoord selecteert daarop de 

complementen die bij het hoofdwerkwoord horen. Die dieptestructuur ziet er in een 

boomdiagram als volgt uit: 
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(1) … dat de prins Doornroosje gekust heeft. 

V3 

  

  N0    V² 

 

    N0    V1 

 

      V0    V0 

   

     de prins   Doornroosje        gekust              heeft 

 

In het model van Sturm zijn er geen transformatieregels nodig. De werkwoorden bevinden 

zich immers in de dieptestructuur al op hetzelfde niveau. De keuze tussen de twee 

oppervlakkige volgordes is in dit model volledig syntactisch vrij. De eenvoud van deze 

oplossing kan op de goedkeuring rekenen van bijvoorbeeld De Schutter (1991).   

 

b) Een verschillende interpretatie 

 

De keuze voor de rode of groene volgorde wordt volgens enkele auteurs bepaald door een 

verschillende interpretatie van de verbale constituent.  

 

Michels (1959) is de eerste auteur die in die richting denkt. Hij koppelt de groene en rode 

woordvolgorde aan het verschil tussen hulp- en koppelwerkwoorden. Michels vertrekt in zijn 

artikel van de vaststelling dat het werkwoord zijn als een hulpwerkwoord en als een 

koppelwerkwoord kan functioneren. Het begeleidende voltooid deelwoord wordt volgens het 

gebruik respectievelijk verbaal dan wel nominaal geïnterpreteerd. Dat betekenisverschil kan 

volgens Michels uit de woordvolgorde afgelezen worden. Terwijl de rode volgorde bij beide 

interpretaties mogelijk is, wordt de groene volgorde exclusief gebruikt bij een verbale 

betekenis. Die idee wordt later door Sassen (1963) en De Rooij (1987) overgenomen.  

 

Een gelijksoortige hypothese stelt De Schutter in 1996 voor. In plaats van een onderscheid 

tussen verbaal en nominaal gebruik ziet De Schutter een verschil tussen passieve (zijn, 

worden) en niet-passieve (zijn, hebben) constructies.  
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Beide voorgaande verklaringen beperken zich tot enkele werkwoorden. Pardoen (1991) wil 

echter tot een overkoepelende theorie komen. Zij stelt een analyse voor die een verband legt 

tussen de volgorde in de verbale constituent en de algemene interpretatie van de zin. Volgens 

Pardoen impliceert de rode volgorde dat de verbale constituent als een eenheid wordt opgevat. 

Het dynamische aspect van de stand van zaken komt hierbij op de voorgrond. De gedachte 

aan een externe participant is dan ook prominent aanwezig. Bij de groene volgorde verschijnt 

het voltooid deelwoord meer als een zelfstandige informatie-eenheid. Het statische aspect 

wordt hierbij benadrukt. Pardoen wijst erop dat deze analyse geen verklaring biedt voor het 

verschil tussen de rode en de groene volgorde. De begrippen dynamisch en statisch doen dat 

net zo min als de termen verbaal en nominaal. Het begrippenpaar helpt vooral de 

volgordevariatie in het gebruik te herkennen en te typeren. 

 

Van der Horst (1993) bouwt verder op de inzichten van Pardoen. Hij zoekt naar een 

structuralistische invulling van het voorgestelde interpretatieverschil. Hierbij laat hij zich 

inspireren door Verhagen (1986). Die beweert dat de interpretatie van de zin bij het passeren 

van het hoofdwerkwoord afgerond wordt. Uit de combinatie van Pardoen en Verhagen brouwt 

Van der Horst zijn hypothese. De rode volgorde of een interpretatie met de persoonsvorm 

leidt volgens hem tot een dynamische lezing. Bij een interpretatie zonder persoonsvorm zoals 

bij de groene volgorde komt de statische lezing van het hoofdwerkwoord op de voorgrond.  

 

Duinhoven (1998a) valt Pardoen en Van der Horst bij en vermeldt dat beide verklaringen de 

juiste elementen bevatten. Hij herformuleert hun ideeën op zijn structuralistische manier. In 

de rode volgorde heeft het hulpwerkwoord twee functies. Als structurele kern sluit het 

enerzijds de zin af, als semantische bepaling kondigt hij het hoofdwerkwoord aan. De relatie 

tussen kern en bepaling ligt dus buiten het spanningsveld van de tang. Bij de groene volgorde 

daarentegen wordt het hoofdwerkwoord binnen de tang van het hulpwerkwoord geplaatst. Dat 

is een ondergeschikte positie ten opzichte van het hulpwerkwoord. Dat verklaart waarom de 

taalgebruiker geneigd is om het hoofdwerkwoord meer te verbinden met een voorgaand 

nomen dan met het hulpwerkwoord. Die relatie is nominaal en dus statisch. 

 

Tot besluit kan men zich afvragen in hoeverre de taalgebruiker de rode en de groene volgorde 

werkelijk verbindt met een interpretatieverschil. Met andere woorden, wat is de empirische 

waarde van de voorgaande hypotheses? 
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c) Stilistische verklaringen 

 

Een volgende factor die de keuze tussen rode en groene volgorde zou beïnvloeden is het 

streven naar een evenwichtige stijl in een tekst.  

 

Op de eerste plaats kan het evenwichtig afwisselen van de rode en groene volgorde bijdragen 

tot stijlvariatie in de tekst. Volgens Haeseryn (1990) adviseren moderne taalverzorgers dan 

ook om beide volgordes evenwichtig te verdelen in de zin.  

 

Daarnaast zou de principiële vrijheid van de werkwoordsvolgorde de taalgebruiker de 

mogelijkheid bieden om een aantrekkelijk zinsritme en intonatiepatroon te creëren. Die idee 

werd al lang aangevoeld bij verschillende linguïsten. Het zijn echter Meeussen & Vanacker 

(1951) die voor het eerst het verband met taalmateriaal geïllustreerd hebben. De Schutter 

ontwikkelt in de loop der jaren (1964, 1976, 1991) die hypothese verder. In een artikel uit 

1996 vat hij zijn bevindingen samen.  

In een ideaal intonatiepatroon staan volgens De Schutter de sterke zinsaccenten zo ver 

mogelijk uit elkaar. De dragers van zulke zware accenten zijn enerzijds het hoofdwerkwoord 

en anderzijds de constituent die de hoofdfocus van de mededeling krijgt. Prototypisch staat de 

zinsfocus in het Nederlands achteraan. Wanneer het hoofdwerkwoord ook achteraan (in de 

werkwoordelijke eindgroep) verschijnt, levert dat volgens De Schutter intonatieproblemen op.  

De Schutter beweert dat het euvel door de interne ordening van de werkwoordelijke eindgroep 

kan worden verholpen. Hij steunt hierbij op empirisch onderzoek van Meeussen & Vanacker 

(1951), hemzelf (De Schutter 1964, 1976, 1996) en Haeseryn (1990). Daaruit blijkt dat de 

werkwoordvolgorde bepaald wordt door enkele factoren uit de oppervlakte van de zin. 

Volgende factoren werken de rode volgorde significant in de hand: 

(1) het hoofdwerkwoord is een scheidbaar samengestelde werkwoord 

(2) een inherente constituent gaat onmiddellijk aan de werkwoordelijke eindgroep vooraf 

(3) een nominale constituent met een onbepaalde determinator gaat aan de 

werkwoordelijke eindgroep vooraf 

(4) verscheidene constituenten gaan aan de werkwoordelijke eindgroep vooraf 

(5) de werkwoordelijke eindgroep sluit de zin af   

Volgens De Schutter kunnen die vijf factoren vertaald worden in termen van de zinsintonatie. 

Hij stelt dat de rode volgorde overheerst wanneer het zinsaccent onmiddellijk aan de 

werkwoordelijke eindgroep voorafgaat. De Schutter interpreteert dat gegeven als een strategie 
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om de zinsaccenten van elkaar te scheiden door een hulpwerkwoord. Volgt het zinsaccent op 

het hoofdwerkwoord dan gebeurt volgens De Schutter het omgekeerde. Het hulpwerkwoord 

wordt achter het hoofdwerkwoord geplaatst als buffer. 

De hypothese van de Schutter schiet echter te kort wanneer de zinsfocus op het 

hoofdwerkwoord zelf ligt. De Schutter beweert in dat geval dat er een intonatievoorkeur 

bestaat voor de groene volgorde. Hij verwijst daarvoor naar het platte-hoed-

intonatiepatroon in het Nederlands. Het principe impliceert dat de zin laag begint, vrij vlug 

een hogere toon bereikt en die aanhoudt tot net voor het einde van de zin. Daar wordt het 

lagere niveau opnieuw bereikt. Volgens het intonatiepatroon moet het geaccentueerde 

hoofdwerkwoord dus gevolgd worden door een minder geaccentueerd element. Dat ideale 

patroon wordt bereikt bij een groene werkwoordvolgorde. Daarom zou de groene volgorde 

vooral bij het spontane spreken de voorkeur genieten. 

 

Pardoen reageert kritisch op de hypothese van De Schutter. “Het is echter onduidelijk wat het 

ideale zinsritme is of welke rol de zinsintonatie precies speelt. We kunnen immers niet zeggen 

dat een bepaald accentuatiepatroon voor een bepaalde volgorde verantwoordelijk is: bij de 

interpretatie van geschreven tekst is de voorkeur voor een bepaald accentuatiepatroon wellicht 

juist (mede) het gevolg van de gegeven volgorde.” (1991: 3) Men kan zich inderdaad afvragen 

wat het causale verband is tussen volgorde en intonatie. 

 

d) Gesproken versus geschreven taal  

 

Zowel De Hoop & Smabers (1987) als Haeseryn (1990) wijzen op de verschillende frequentie 

van de rode en groene volgorde in gesproken en geschreven taal. Uit heel wat empirisch 

onderzoek (zoals in A. Pauwels 1953, J. L. Pauwels 1970, Stroop 1970 en De Hoop & 

Smabers 1987) leidt Haeseryn af dat de groene volgorde het frequentst gebruikt wordt in 

gesproken taal. De dominante volgorde in de geschreven taal is daarentegen de rode. Er zijn 

in de vakliteratuur drie mogelijke verklaringen gangbaar voor die gegevens. 

 

Ten eerste zou het verschil tussen geschreven en gesproken taal kaderen in de verschillende 

registers van het Nederlands. In die optiek is de rode volgorde een kenmerk van formeel 

taalgebruik terwijl de groene volgorde meer bij informeel taalgebruik voorkomt. Die 

hypothese wordt versterkt door een opmerking van Sassen (1963). Hij zegt dat volgens zijn 

indruk de rode volgorde vooral in ambtelijk, journalistiek en wetenschappelijk proza 
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overweegt. Haeseryn (1990) bevestigt dat inzicht met een overzicht van onderzoeken op 

Nederlandse krantentaal. Daaruit blijkt dat de rode volgorde in die formele taal nog sterker 

staat dan in spontane geschreven taal. 

 

Ten tweede meldt Haeseryn (1990) taalcultivering als een mogelijke verklaring. In formele 

registers zou men zich afzetten tegen de spontane, gesproken taal. De rode volgorde wordt bij 

die sprekers verbonden met een hoger register.  

 

Ten slotte wordt het overwicht van de rode volgorde in geschreven taal toegeschreven aan de 

invloed van normen. Vele linguïsten (Van den Berg 1949, Michels 1959, Sassen 1963 en 

Stroop 1970) wijzen erop dat de groene volgorde door vele Nederlanders voor een 

germanisme wordt gehouden. De groene volgorde is in de Duitse standaardtaal immers de 

enig mogelijke. Uit onderzoek van De Hoop & Smaber (1987) blijkt dat de taalgebruiker van 

vandaag zich niet meer bewust is van een dergelijk normverschil in gesproken en geschreven 

taal. 

 

De drie verklaringen lichten maar een tip van de sluier op. De hypotheses roepen immers 

evenveel vragen op als ze pogen te beantwoorden. 

 

e) Verschillende dialecten 

 

Linguïsten als Van den Berg (1949), J. L. Pauwels (1950), A. Pauwels (1953) en Verhasselt 

(1961) proberen via het onderzoek van dialecten een nieuw licht te werpen op de vrij volgorde 

bij voltooide deelwoorden. De belangrijkste studie is die van A. Pauwels (1953). Aan de hand 

van schriftelijke enquêtes schetst de linguïste de verspreiding van de groene en rode volgorde 

in het Nederlandse taalgebied. Stroop (1970) doet haar onderzoek over met spontaan 

gesproken dialectteksten in Nederland. Ik zal naar hem verwijzen als de resultaten van 

Pauwels afwijken van zijn cijfers.  

 

Volgens Pauwels (1953) bestaat de vrije volgordekeuze in verbale constituenten met een 

voltooid deelwoord enkel in de dialecten van de oostelijke gebieden Overijssel en 

Nederlands-Limburg. In de rest van het Nederlandse taalgebied domineert de groene 

volgorde. Het onderzoek van Stroop (1970) bevestigt dat beeld. Hij noteert voor elke 

Nederlandse provincie zelfs een iets groter aandeel van de groene volgorde. In het grootste 
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deel van ons taalgebied is de keuze tussen de groene en rode volgorde dus helemaal niet vrij. 

De vrije variatie in de standaardtaal gaat dan ook niet terug op de situatie in een dialect.  

 

Ook de plaatsing van de infinitief komt in vele dialecten niet overeen met de situatie in de 

standaardtaal. In Vlaanderen en Brabant domineert de rode volgorde absoluut. In de 

noordelijke provincies Friesland, Groningen, Drenthe en het grootste deel van Noord-Holland 

overweegt daarentegen de groene volgorde. In de rest van ons taalgebied kent de infinitief dan 

weer een gelijksoortige plaatsing als in de standaardtaal. Die resultaten worden door het 

onderzoek van Stroop bevestigd. Enkel in Holland en Utrecht ligt het aandeel groene volgorde 

hoger dan bij Pauwels. 

 

De ruimtelijke verspreiding van de rode en de groene volgorde relativeert de situatie in de 

Nederlandse standaardtaal. De ontwikkeling van de standaardtaal uit de dialecten werpt 

misschien meer licht op de volgordemogelijkheden in het moderne Standaardnederlands. 

 

1.3.2.4 De volgorde in de werkwoordelijke eindgroep en taaltypologie 

Na de lange uitweiding over de volgorde in werkwoordelijke eindgroepen met een voltoooid 

deelwoord is het tijd om de relatie tussen woordvolgorde en taaltypologie opnieuw te 

onderzoeken. Bij de buitenbouw van de verbale constituent leverde het verband weinig op. 

Van Leuvensteijn (1992a) suggereerde echter dat de oplossing voor de classificatie ligt in de 

waarde die aan V wordt toegekend. 

 

De analyse van de binnenbouw van de verbale constituent zet die uitspraak kracht bij. In het 

Nederlands is V immers vaak een samengestelde constituent met een verschillende structurele 

en semantische kern. Om V als parameter voor het Nederlands te gebruiken, moet men zich 

dus afvragen welke kern het zwaarst doorweegt. Uit universal 16 kan het standpunt van  

Greenberg worden afgeleid. “In languages with dominant order VSO2, an inflected auxiliary 

always procedes the main verb. In languages with dominant order SOV, an inflected auxiliary 

always follows the main verb.” (1966: 85) De structurele kern vormt volgens Greenberg het 

zwaartepunt van de verbale constituent. Die stelling bevestigt dus de oppositie tussen hoofd- 

en bijzin in het Nederlands.  

                                                 
2 In de vakliteratuur wordt deze volgorde voor het Nederlands gelijkgesteld met SVO. 
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Daarnaast werpt Universal 16 vooral licht op de relatie tussen werkwoordvolgorde en de 

classificatie van een taal. De tegenstelling tussen groene en rode volgorde geeft volgens de 

stelling immers aan of een taal SVO of SOV is. Ook hier laat het Nederlands zich niet in een 

typologisch model wringen.  Zowel de rode als de groene volgorde worden in het Nederlands 

gebruikt. Bovendien zijn beide volgordes vrije varianten bij verbale constituenten met een 

voltooid deelwoord. De interne volgorde van de werkwoordelijke eindgroep biedt dus zo 

mogelijk nog minder houvast voor de typologie dan de plaats van de verbale constituent in de 

zin.  

 

Van Leuvensteijn (1992a) gelooft dat het heterogene beeld van het Nederlands een gevolg is 

van historische ontwikkelingen. De diachrone analyse van de verbale constituent zal volgens 

hem tot een betere typologische situering van het Nederlands leiden. 

 

 

1.4 DE DIACHRONE ANALYSE VAN DE VERBALE CONSTITUENT 

Na de synchrone analyse van de verbale constituent blijven enkele vragen onbeantwoord. Zo 

is nog steeds niet duidelijk hoe de volgorde van de verbale constituent met de classificatie van 

het Nederlands moet worden verzoend. Ook de vrije volgorde in tweeledige werkwoordelijke 

eindgroepen met een voltooid deelwoord werd nog niet afdoende verklaard. Kennis over de 

historische ontwikkeling van de verbale constituent kan die impasse doorbreken. Onderzoek 

op dat vlak is echter in de vakliteratuur schaars.  

 

In deze paragraaf wordt om te beginnen het theoretische kader uitgebreid met 

structuralistische taalveranderingsregels. Vervolgens wordt de buitenbouw en de binnenbouw 

van de verbale constituent vanuit dat diachrone perspectief beschreven. Hierbij zal ik gebruik 

maken van de bestaande secundaire literatuur. 

 

1.4.1 STRUCTURALISTISCHE TAALVERANDERINGSREGELS 

Taal is volgens Tesnière een netwerk van connecties tussen woorden. Die structuur is niet 

onveranderlijk in de loop der jaren. Zo kunnen er nieuwe verbindingen ontstaan en oude 

verdwijnen. Binnen de bestaande verbindingen kunnen de onderlinge verhoudingen dan weer 

wijzigen. Die taalveranderingen worden door Tesnière (1966) enkel in de marge vermeld. 
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Voor een echte structuralistische theorie over taalverandering kan men echter niet bij de 

Franse linguïst terecht. De publicaties over taalverandering van de structuralist Duinhoven 

(1988a, 1988b, 1992, 1997a, 1997b, 1998a en 1998b) bieden hierbij een alternatief. In het 

volgende onderdeel worden achtereenvolgens de vorming en de verandering van connecties 

vanuit zijn standpunt besproken. 

 

1.4.1.1 De vorming van connecties 

Bij de realisatie van taal worden woorden in lange reeksen achter elkaar geplaatst. Volgens 

Duinhoven kan een taalgebruiker het verband tussen naburige woorden op verschillende 

manieren invullen. Duinhoven stelt dat in de loop der tijden de verbinding tussen de woorden 

steeds sterker werd. Die evolutie resulteert ten slotte in structurele connecties. In wat volgt zal 

ik de verschillende stappen in de ontwikkeling wat nader toelichten.  

 

Om te beginnen kan men volgens Duinhoven de samenplaatsing van woorden als een teken 

van samenhorigheid beschouwen. De woorden staan in dat geval in een vage, algemene relatie 

tot elkaar. Duinhoven zegt dat ze hooguit op elkaar betrokken worden. 

 

Verder kan de opeenvolging van woorden chronologie suggereren. Bij die interpretatie geeft 

de volgorde aan hoe de woorden op elkaar moeten worden betrokken. Wat het eerst komt is 

primair, wat later komt is een toevoeging. Er ontstaat dus een hiërarchie tussen de kern en de 

specificatie. Duinhoven noemt dat verband een analytische constructie.   

 

Door het geregelde gebruik van analytische constructies kan de band tussen kern en 

specificatie ten slotte heel nauw worden. In dat geval synthetiseert de analytische constructie 

tot een vaste verbinding. Er wordt met andere woorden een structurele connectie met een kern 

en een bepaling gevormd. In tegenstelling tot de analytische constructie is de onderlinge 

volgorde van kern en bepaling onbelangrijk. Door de nauwe band tussen de elementen speelt 

de chronologie immers geen rol meer. De volgorde binnen een connectie is bijgevolg een 

product van traditie.  
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Het verschil tussen analyse en synthese vat Duinhoven (1997b: 15) schematisch samen. 

 

Analyse      Synthese 

uiteenzetting      samenvatting 

zelfstandige leden     samengestelde eenheid 

informatie gefaseerd     informatie ineens 

verbanden worden gelegd    verbanden zijn gelegd 

chronologische volgorde    ook anti-chronologische volgorde 

kern voorop      kern vóór of achter 

 

Een bijzondere vorm van synthese is volgens Duinhoven (1997a, 1998a) de tangconstructie. 

Binnen die connectie worden kern en bepaling van elkaar gescheiden door afhankelijke 

elementen. Hierbij kondigt de bepaling de kern zo dwingend aan dat de tussenvoeging van 

andere bepalingen de samenhang niet kan verstoren.  

 

1.4.1.2 De veranderingen binnen connecties 

In het voorgaande werd duidelijk hoe de samenhang tussen woorden kan leiden tot een 

structurele connectie. Dat proces van eenmaking kan gecompliceerd worden door het 

fenomeen herinterpretatie.  

 

Herinterpretatie is volgens Duinhoven een mentaal proces dat aan de waarneembare vorm van 

een verbinding een nieuwe abstracte vorm toekent. Het proces wordt in gang gezet als het 

informatieve zwaartepunt binnen een connectie verschuift. Dergelijke betekenisveranderingen 

zijn niet ongewoon. Tesnière (1966) merkt op dat een kern de neiging heeft om in de loop van 

de historische ontwikkeling van de taal  betekenis te verliezen. Zo verschuiven binnen een 

connectie de semantische verhoudingen terwijl de structuur dezelfde blijft. Die tegenstelling 

tussen structurele en semantische kern wordt volgens Duinhoven opgelost door 

herinterpretatie. De taalgebruiker zal de nieuwe semantische kern ook als structurele kern 

gaan interpreteren.  
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1.4.2 DE BUITENBOUW VAN DE VERBALE CONSTITUENT 

1.4.2.1 De verbale constituent in de zinsstructuur 

De functie van zinsrelator is in het Nederlands door de eeuwen heen gegroeid. De kern van de 

zin was volgens Duinhoven (1997a, 1998b) vroeger de persoonsvorm. Hoe het voltooid 

deelwoord en de infinitief later tot de zinsrelator gingen behoren, komt in het onderdeel over 

de binnenbouw aan bod.  

De persoonsvorm duidde en duidt nog steeds een werking aan. Oorspronkelijk was de 

persoonsvorm een verbinding van een werkwoordstam en een persoonsaanduiding.  

(1) [Stam werking + persoonsaanduiding] 

De volgende herinterpretatie leverde de hedendaagse persoonsvorm op. 

(2) [Stam werking + persoonsaanduiding]  → [N + persoonsaanduiding] werking  

De persoonsaanduiding in die nieuwe persoonsvorm is niet erg precies. Om de bedoelde 

persoon meer te specificeren, ging men een nominale constituent bij de persoonsvorm 

toevoegen. Daardoor verloor de persoonsvorm een stuk van zijn zelfstandigheid. Steeds meer 

nam het belang van de nominale constituent toe zodat een connectie tussen de twee 

constituenten ontstond. Het subject was daarmee geboren. In de loop der jaren werd naast de 

handelende persoon ook de aard van de handeling gespecificeerd bij de persoonsvorm. Die 

nominale constituenten ontwikkelden zich langzaam tot objecten. Op dat moment was de 

persoonsvorm van een zelfstandige woordgroep uitgegroeid tot een zinsrelator met actanten. 

(3) specificatie [Vf] specificatie  → [S Vf O] 

In de loop van de geschiedenis zette het autonomieverlies van de persoonsvorm zich door. 

Steeds meer specificerende constituenten evolueerden tot bepalingen bij de persoonsvorm. Op 

die manier  ontstond de hedendaagse zinsrelator met zijn actanten en circonstanten.  

 

1.4.2.2 De plaats van de verbale constituent in de zin 

a) De plaats van de verbale constituent tegenover de rest van de zin 

 

Voor het historische Nederlands is totnogtoe enkel de plaats van de persoonsvorm onderzocht. 

Van der Horst (1981a, 1981b, 1984) formuleerde op basis van een verkennend onderzoek op 

het Middelnederlands Woordenboek hierover als eerste een aantal hypotheses. De positie van 

de persoonsvorm verschilt volgens Van der Horst in de hoofdzin en de bijzin. In de 
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mededelende hoofdzin staat het vervoegde werkwoord steeds op de tweede plaats. In 

bijzinnen staat de persoonvorm daarentegen op de derde of een verdere plaats. Het vervoegde 

werkwoord kan  dus overal in de bijzin staan behalve onmiddellijk na de bindterm. Volgens 

Van der Horst is die plaats in de bijzin immers voorbehouden voor het subject. De vaste 

plaats van dat subject impliceert ook dat inversie in de bijzin onmogelijk is. Dat gegeven is 

volgens de linguïst meer dan de plaats van de persoonsvorm hét criterium om te spreken van 

een bijzin.  

 

Van der Horst (1984: 102) vat de veranderende plaats van de verbale constituent samen in het 

onderstaande schema. 

 

Hoofdzin      Bijzin 

SVX       BSVX 

TVXSX       BSXVX 

 BSXV 

 

De hypothese van Van der Horst wordt door empirisch onderzoek van Burridge (1993) 

bevestigd. De linguïste analyseerde de plaats van de persoonsvorm in Brabantse en Hollandse 

teksten vanaf 1300 tot 1650. Uit haar resultaten blijkt dat de persoonsvorm in meer dan 

negentig procent van de onderzochte hoofdzinnen op de tweede zinsplaats staat. In de 

Middelnederlandse bijzin vond Burridge zelden een persoonsvorm op die plaats. Van een 

vijftiental procent in de veertiende eeuw valt de persoonsvorm op de tweede zinsplaats terug 

naar enkele procenten in de zestiende eeuw. Een achtergeplaatste persoonsvorm maakt 

daarentegen in de loop der eeuwen een flinke opmars. Tegen de zestiende eeuw hebben meer 

dan negentig procent van de bijzinnen de volgorde BSXVX of BSXV.  

 

Die evolutie van de bijzinsvolgorde kan op twee manieren verklaard worden. Volgens Van 

der Horst & Van der Wal (1979) lag de kiem van de hedendaagse bijzinsvolgorde in een 

onderdrukte inversie. In de bijzin ging het subject steeds aan de persoonsvorm vooraf. Die 

beweging kon volgens de twee linguïsten geherinterpreteerd als het naar achteren halen van 

het vervoegde werkwoord. Om de oppositie met de hoofdzin vervolgens meer in de verf te 

zetten, werd die achtergeplaatste persoonsvorm verder naar achteren geschoven. Zo ontstond 

de oppositie voor- en achter-pv in hoofd- en bijzin.  
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Duinhoven (1998a) beschrijft de ontwikkeling van de bijzinsvolgorde op een 

structuralistische manier. De bijzin vormde volgens Duinhoven oorspronkelijk een 

specificatie van een kern. De volgorde van die afhankelijke zin week in het begin niet van de 

hoofdzin af. In de loop der tijden ging men kern en specificatie als een synthetische 

constructie aanvoelen. Het semantische zwaartepunt verschoof hierbij van de kern naar de 

specificatie. De kern onderging bijgevolg een herinterpretatie en ging als bindterm 

functioneren. Die herinterpretatie had volgens Duinhoven een belangrijk effect op de 

woordvolgorde. Zonder dat er woorden van plaats wisselden, verschoof de persoonsvorm 

immers van de tweede naar de derde zinsplaats. Als motivatie om het werkwoord verder naar 

achteren te plaatsen geeft Duinhoven een structureel argument. Om de samenhang tussen 

bindterm en de persoonsvorm nog meer uit te drukken, gebruikte men een tangconstructie.  

 

Zoals vermeld, werd in de vakliteratuur enkel de plaats van de persoonsvorm in de zin 

onderzocht. Empirische gegevens over de positie van andere werkwoorden in het vroege 

Nederlands zijn dus niet voorhanden. Enkel uit onderzoek naar extrapositie of de doorbreking 

van de werkwoordelijke eindgroep kan informatie over de plaats van die werkwoorden 

indirect afgeleid worden.  

Toch moet men bij die gegevens heel kritisch zijn. Diachroon onderzoek naar extrapositie en 

doorbreking gaat immers impliciet uit van het bestaan van een samengestelde constituent 

zoals die nu in het Nederlands bestaat. Oorspronkelijk was de persoonsvorm echter het enige 

element in de zinsrelator. Het is dus een anachronisme te veronderstellen dat het voltooid 

deelwoord en de infinitief altijd deel uitmaakten van de verbale constituent. 

Ondanks die theoretische bezwaren kan een overzicht van de literatuur over extrapositie en 

doorbreking een eerste indruk geven over de plaats van de werkwoorden in de zin. Daarom 

laat ik mogelijke anachronismen als ‘tangconstructie’ en ‘werkwoordelijke eindgroep’ even 

voor wat ze zijn. 

 

b) De plaats van de rest van de zin tegenover de verbale constituent 

 

Net als in de synchrone taalkunde kan men zich afvragen wat de plaatsingsmogelijkheden van 

de rest van de zin tegenover de verbale constituent waren in de oudere fases van het 

Nederlands.  
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De mogelijkheid om de plaats vóór de eerste pool in te vullen is volgens Van der Horst 

(1981a en 1981b) vroeger hetzelfde als nu. In de bijzin kan geen enkel element aan de 

bindterm voorafgaan. De voor-pv in de hoofdzin kan daarentegen door hoogstens één 

constituent vooraf gegaan worden. Zoals gezien, is inversie van het subject al in de 

Middelnederlandse hoofdzin een werkzaam principe. 

 

Aan extrapositie na de tweede pool zijn in de historische taalkunde een aantal artikels gewijd. 

Helaas steunen die publicaties meestal op het onderzoek van één enkele Middelnederlandse 

tekst. Het boek van Burridge (1993) vormt hierop een gelukkige uitzondering. Ik neem haar 

onderzoek dan ook als leidraad voor deze passage en vul haar resultaten hier en daar met 

ander materiaal aan. 

 

Volgens Burridge had extrapositie in het Middelnederlands een grotere toepassing dan in onze 

moderne taal. Haast alle constituenten konden aan de greep van de tangconstructie 

ontsnappen. Bovendien werden constituenten ook meer achter de werkwoordelijke eindgroep 

geplaatst dan nu. Burridge merkt wel op dat de vrijheid tot extrapositie door de eeuwen heen 

afneemt. 

 

De kans dat een constituent buiten de tang verschijnt is volgens Burridge afhankelijk van een 

aantal factoren. Ik zal enkel de factoren bespreken die relevant zijn voor het onderzoek. Op de 

eerste plaats speelt het zinstype een rol. Volgens Burridge is er meer extrapositie in de 

hoofdzin dan in afhankelijke zinnen. Binnen het laatste zinstype staat de tang dan weer het 

sterkst bij bijzinnen met een betrekkelijk voornaamwoord als bindterm. Die hiërarchie in de 

bijzin werd al beschreven door Gerritsen (1978) en De Meersman (1980). Ten tweede wordt 

de extrapositie van een constituent bepaald door zijn functie in de zin. Volgens Burridge 

(1993) konden circonstanten het gemakkelijkst de tang verlaten. Vervolgens waren 

respectievelijk het direct object en het indirect object geschikt voor extrapositie. Het subject 

ten slotte liet zich het slechtst extraponeren. De Meersman (1980) komt in zijn artikel tot een 

zelfde hiërarchie. De Schutter (1988) en Gerritsen (1992) daarentegen stellen een rangorde op 

basis van de vorm van de constituent samen. Volgens hen komen zinnen, 

voorzetselconstituenten, nominale constituenten, bijvoeglijke naamwoorden, bijwoorden en 

ten slotte voornaamwoorden in dalende orde voor extrapositie in aanmerking. Waarschijnlijk 

heeft die hiërarchie meer te maken met de complexiteit van de constituenten dan met enkel 

hun vorm. Een derde factor is dan ook de lengte en de complexiteit van de constituenten. 
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Burridge stelt dat de neiging tot extrapositie vergroot naargelang van de lengte van de 

constituent. Die factor neemt volgens haar aan belang toe in de tijd. Ook vandaag nog speelt 

die factor een rol. Veel tussengeplaatste zindelen belasten de tang immers. Een laatste factor 

heeft te maken met de lengte van de zin. De kans op extrapositie wordt volgens Burridge 

groter naargelang van de lengte van de zin. Ook De Schutter (1988) kwam al tot die 

conclusie.  

 

c) De doorbreking van de werkwoordelijke eindgroep 

 

Net zoals extrapositie kent de doorbreking van de werkwoordelijke eindgroep in het 

historische Nederlands een ruimere toepassing dan vandaag. De ruime 

doorbrekingsmogelijkheden van Vlaanderen golden volgens Koelmans (1965) in het verleden 

voor het hele Nederlandse taalgebied. 

 

Aan de hand van enkele historische teksten schetst de linguïst een evolutie van de 

doorbreking van de werkwoordelijke eindgroep. Doorbreking is in het Middelnederlands 

volgens Koelmans een zeldzaam verschijnsel. Onderzoek van zowel proza als poëzie uit de 

Middeleeuwen levert weinig voorbeelden op. In de zestiende en zeventiende eeuw is de oogst 

daarentegen groter. Het gebruik van doorbreking lijkt sterk op de huidige situatie in 

Vlaanderen. Bij sommige auteurs is de vrijheid zelfs nog wat groter. Nadien neemt de 

doorbreking van de werkwoordelijke eindgroep tot vandaag in het Noord-Nederlands af. De 

mogelijkheden worden stilaan beperkt tot wat vandaag in het Algemeen Nederlands kan. 

 

Koelmans ziet in de geschetste evolutie twee tegenstrijdige tendensen aan het werk. Enerzijds 

is er de neiging om de delen van de verbale constituent zoveel mogelijk bij elkaar te plaatsen. 

Die neiging gaat in tegen de tendens om zinsdelen die naar hun betekenis nauw bij infinitief 

of voltooid deelwoord aansluiten vlak ervoor te zetten.  

 

1.4.2.3 De plaats van de verbale constituent in de zin en taaltypologie 

In de vorige passage heb ik de plaats van werkwoorden in de zin gesitueerd. Net zoals bij de 

synchrone analyse van de verbale constituent kunnen de gegevens uit het vorige onderdeel 

ingepast worden in een typologische evolutie van het Nederlands.  
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Het taaltypologisch onderzoek naar de oudere fasen van het Nederlands werd gestimuleerd 

door de problemen bij de classificering van het moderne Nederlands. Zoals vastgesteld, heeft 

het Nederlands tegenwoordig een verschillende woordvolgorde in hoofd- en bijzin.  

Historische taalkundigen hoopten met een onderzoek van het vroeger Nederlands dat 

heterogene beeld te kunnen verklaren.  

 

Kooij (1973) duidt in zijn typologische studie van het Nederlands die uitweg al aan. 

Complementair met het verlies van naamvallen ziet hij een historische ontwikkeling van SOV 

naar SVO. Wanneer het subject en het object niet meer morfologisch gemarkeerd zijn, moet 

woordvolgorde immers hun functies aanduiden. De scheiding van het subject en object door 

een tussengevoegd werkwoord was volgens Kooij daarvoor de oplossing.  

 

Die typologische kijk op volgordeverandering wordt in de loop van de jaren zeventig verfijnd.  

Wanneer Gerritsen (1978, 1980, 1984) een typologie voor het Middelnederlands opstelt, 

maakt zij gebruik van die nieuwe hypotheses. Gerritsen stelt dat de SVO-volgorde in het 

Middelnederlands veel frequenter gebruikt werd dan tegenwoordig. Zij baseert zich hiervoor 

hoofdzakelijk op kwantitatief onderzoek van de prozatekst Het Limburgse leven van Jezus 

(1271) door Van Ginneken (1938). Daaruit blijkt dat het vervoegde werkwoord meer vooraan 

in de zin staat dan in het huidige Nederlands. Vervolgens verifieert Gerritsen het SOV-

karakter van haar tekst door ook andere parameters in haar typologie te betrekken. Die 

parameters past ze in de implicationele schaal van Canale (1976) in. Dat is een statische 

analyse waarbij een hiërarchie van parameters wordt opgesteld die naar SVO verwijzen. De 

methode van Canale bevestigt de sterke SVO-tendens in het Middelnederlands.   

Die bevindingen plaatst Gerritsen in het licht van de volgordeverandering bij de Germaanse 

talen in het algemeen. Volgens Vennemann (1974a, 1974b) evolueerden de Germaanse talen 

van SOV naar SVO. Het SVO-karakter van het Nederlands kan dus als een fase in die 

ontwikkeling bezien worden. Stockwell (1977) verfijnt de ontwikkeling van SOV naar SVO 

door een tussenstadium met VSO te veronderstellen. Zijn hypothese ziet er als volgt uit: 
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S O (V) Vf  → Vf S O (V)   door commentfocus  

Vf S O (V)  → T Vf S O (V)    door bindwoorden en topicalisatie 

T Vf X (V)  → S Vf X (V)   door topic = subject 

S Vf X (V)  → S Vf V X   door extrapositie 

 

Bijzinsvolgorde  → Hoofdzinsvolgorde   door generalisering 

De geldigheid van het hypothetische tussenstadium VSO toont Gerritsen (1980) voor het 

Middelnederlands met drie verschijnselen aan. Om te beginnen is inversie van het subject 

soms nog mogelijk in Middelnederlandse bijzinnen die met een andere constituent openen. 

Verder kan een nevengeschikte zin in het Middelnederlands soms beginnen met een 

werkwoord. Ten slotte hebben veel toegevende en voorwaardelijke bijzinnen in het 

Nederlands de VSO-volgorde.  

Gerritsen (1978, 1980) gelooft dus dat het Middelnederlands naar SVO aan het ontwikkelen 

was. Hoe verklaart ze echter dat het Nederlands naar SOV is teruggekeerd? Op zoek naar een 

verklaring draait Gerritsen (1980) de vraag om. Ze vraagt zich af waarom de evolutie naar 

SVO niet doorgezet is in het Nederlands. Volgens het schema van Stockwell is het 

Nederlands immers nooit toegekomen aan volledige extrapositie. Als een belangrijke 

voorwaarde voor die extrapositie geeft Stockwell (1977) de afwezigheid van samengestelde 

verbale constituenten. Volgens Gerritsen (1980, 1984) zijn dergelijke verbale constituenten in 

het Nederlands al vanaf de vroegste bronnen aanwezig. Het uitgebreide onderzoek van 

Burridge (1993) bevestigt de hypothese van Gerritsen. 

 

Samengevat is de huidige bijzinsvolgorde een restant van de oorspronkelijke Germaanse 

SOV-volgorde. De hoofdzin heeft al kenmerken van SVO maar is niet volledig verder 

geëvolueerd. 

 

Na de bijdrage van Gerritsen publiceren Van den Berg (1980) en Van Leuvensteijn (1992a) 

nog over de classificatie van het Middelnederlands. Hun artikels brengen echter geen nieuwe 

elementen in de discussie naar voren.  
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1.4.3 DE BINNENBOUW VAN DE VERBALE CONSTITUENT 

1.4.3.1 De structuur van de verbale constituent 

In dit onderdeel wordt het ontstaan van de samengestelde verbale constituent geschetst. Die 

ontwikkeling is volgens Duinhoven (1985, 1988b, 1997a, 1998a) verantwoordelijk voor de 

bijzondere structuur van de hedendaagse verbale constituent. 

 

a) De oorspronkelijke functies van de werkwoorden 

 

In het moderne Nederlands bevat de samengestelde verbale constituent drie soorten 

werkwoorden: de persoonsvorm, het voltooid deelwoord en de infinitief.  

 

In de oudste fase van het Nederlands vervulde van die drie werkwoordsvormen enkel de 

persoonsvorm een werkwoordfunctie. De historische ontwikkeling van de persoonsvorm staat 

beschreven in 1.4.2.1. Samenvattend kan men zeggen dat de persoonsvorm vroeger de 

functies van de huidige verbale constituent helemaal op zich nam. Oorspronkelijk waren het 

voltooid deelwoord en de infinitief dus geen lid van de verbale constituent. Ze functioneerden 

in de periferie van de zin als bijwoordelijke specificaties van de zinsrelator. 

 

Het voltooid deelwoord was in oorsprong een specificatie van oorzaak bij de persoonsvorm. 

De afgeleide werkwoordsvorm noemde de werking niet in uitvoering. Hij presenteerde de 

handeling als een voldongen, voltooid feit. Duinhoven stelt de functie van het voltooid 

deelwoord als volgt voor: 

(1) [zinskern] voltooid deelwoord specificatie van oorzaak 

 

In tegenstelling tot het voltooid deelwoord werd met de infinitief aanvankelijk een werking 

beoogd. Het werkwoord functioneerde als specificatie van doel bij de persoonsvorm. 

(2)  [zinskern] infinitief specificatie van doel 
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b) De synthetisering van de werkwoorden tot de verbale constituent 

 

In de loop van de tijd groeide de band tussen de specificaties en de persoonsvorm. 

Uiteindelijk werden de bijwoordelijke specificaties werkwoordelijke bepalingen. Zo ontstond 

in het Nederlands de samengestelde verbale constituent. 

 

De ontwikkeling van het voltooid deelwoord naar een werkwoordelijke bepaling verliep via 

twee routes. Om te beginnen evolueerde het voltooid deelwoord van een bijwoordelijke 

specificatie naar een bijvoeglijke bepaling. De voltooide betekenis van het woord was immers 

vaak van toepassing op een naamwoord in de zin. Het noemen van een toestand (naamwoord) 

samen met het resultaat van een handeling (voltooid deelwoord) suggereerde een zekere 

chronologie. Daardoor werd het voltooid deelwoord een verleden deelwoord. Het voltooid 

deelwoord kreeg zo een functie in de verbale constituent. Naast de voorgaande ontwikkeling 

heeft zich ook een directe overgang van bijwoordelijk naar werkwoordelijke gebruik 

voltrokken. Het voltooid deelwoord specificeerde in dat geval een onpersoonlijke werking. 

Het semantische overwicht van het voltooid deelwoord zorgde ervoor dat het in de zinskern 

werd opgenomen. 

(3) [zinskern] voltooid deelwoord specificatie van oorzaak 

→ [S Vf O voltooid deelwoord werkwoordelijke bepaling] zinskern 

 

Ook de opname van de infinief in de zinskern verliep volgens Duinhoven niet zo eenvoudig. 

In de loop der tijden verdween het doelaspect van de specificatie. Zo werd de infinitief een 

pure aanduiding van werking. De snelheid van die evolutie hangt af van de persoonsvorm in 

de zin. Al in het Middelnederlands was de infinitief nauw met de werkwoorden blijven, doen, 

gaan, hebben, komen, kunnen, mogen en willen verbonden. Van een bijwoordelijke 

specificatie evolueerde de infinitief hier dus naar een werkwoordelijke bepaling.  

(4) [zinskern] infinitief specificatie van oorzaak  

→ [S Vf O infinitief werwoordelijke bepaling ] zinskern 

In andere gevallen bleef de hiërarchie langer voelbaar. Die verhouding werd door de 

tussenvoeging van te geconsolideerd. Uiteindelijk heeft dat partikel de synthetisering van de 

constructie niet kunnen tegenhouden. 
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(5) [zinskern] infinitief specificatie van oorzaak  

→ [zinskern] te infinitief specificatie van oorzaak 

→ [S Vf O te infinitief werwoordelijke bepaling ] zinskern 

 

De synthetisering van de verbale constituent gaat volgens Duinhoven nog door tot vandaag.  

 

c) Een betekenisverschuiving binnen de verbale consituent 

 

De verbale constituent is dus door synthetisering uit de persoonsvorm en een bijwoordelijke 

specificatie ontstaan. Die connectie is echter nog niet de verbale constituent zoals we die 

vandaag kennen.  De persoonsvorm vormde in het vroege Nederlands immers zowel de 

structurele als de semantische kern van de connectie. In de geschiedenis van het Nederlands 

moet er dus nog een betekenisverschuiving in de verbale constituent optreden. Terwijl de 

persoonsvorm steeds meer aan betekenis inboet, komt het informatieve belang van het 

voltooid deelwoord en de infinitief op de voorgrond. Zo wordt de werkwoordelijke bepaling 

de semantische kern van de verbale constituent.  

(6) [S Vf O voltooid deelwoord semantische bepaling]  

→ [S Vf hulpwerkwoord O voltooid deelwoord hoofdwerkwoord] 

(7) [S Vf O infinitief semantische bepaling]  

→ [S Vf hulpwerkwoord O infinitief hoofdwerkwoord] 

Die evolutie verklaart de tegenstelling tussen structurele en de semantische kern in de 

hedendaagse verbale constituent die ik op basis van Tesnière aanneem. Met die analyse gaat 

Duinhoven niet akkoord. Volgens hem is de evolutie van de verbale constituent nog een stapje 

verder gegaan. Duinhoven beweert dat de taalgebruiker de geschetste structurele verhouding 

een nieuwe interpretatie heeft gegeven. Door de betekenisverschuiving in de connectie is niet 

alleen de semantische kern maar ook het structurele centrum verschoven naar het voltooid 

deelwoord en de infinitief.  

 

1.4.3.2 De volgorde in de werkwoordelijke eindgroep 

a) Een overzicht van empirisch onderzoek 

 

Bij de analyse van de werkwoordsvolgorde door de eeuwen heen werden vooral teksten uit 

Vlaanderen, Brabant en Holland bestudeerd. In die streken bestaat immers de langste 
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schrijftraditie uit ons taalgebied. Uit het onderzoek blijkt onmiddellijk dat de 

werkwoordsvolgorde wisselt per streek en periode. Bovendien wijken de resultaten voor 

verbale constituenten met een voltooid deelwoord en een infinitief vanaf de vroegste teksten 

van elkaar af. Daarnaast zou het tekstgenre ook nog van belang zijn. In de volgende tabellen 

zal ik die factoren dan ook onderscheiden. 

  

Tabel 1.3 De interne volgorde in tweeledige werkwoordelijke eindgroepen met een 
voltooid deelwoord in de bijzin (het aandeel groene volgorde op het totale aantal 
werkwoordelijke eindgroepen, het totale aantal eindgroepen) 

Eeuw Onderzoek Tekstgenre Streek 

   Vlaanderen Brabant Holland 

13de De Meersman (1990)a Ambtelijk 50 % 370 75 % 331 - - 

 Colpaert (1981) Ambtelijk 58 % 253 66 % 189 78 % 146 

14de De Meersman (1990) Ambtelijk 76 % 457 98 % 1150 - - 

 Burridge (1993)b  Proza - - 62 % 115 81 % 115 

 Leuvensteijn (1987) Ambtelijk - - - - 66 % 163 

15de De Meersman (1990) Ambtelijk 85 % 724 89 % 256 - - 

16de De Meersman (1990) Ambtelijk 82 % 2580 90 % 496 - - 

 Burridge (1993) Proza - - 94 % 170 89 % 87 

 Leuvensteijn (1987) Dagboek - - - - 98 % 274 

 Callant (1985) Ambtelijk 62 % 830 - - - - 

17de Burridge (1993) Proza - - 84 % 167 98  % 163 

15-17 Vanacker (1963) Gesproken 96 % 142 - - - - 

 
a In zijn artikel presenteert De Meersman (1990) zijn resultaten in vier dialectengroepen. Ik heb de cijfers van de 
streken Frans-Vlaanderen / Ieper, Brugge en Gent samengeteld in de kolom ‘Vlaanderen’. 
b Burridge (1993) heeft de verbale constituent bestudeerd in tijdsdoorsneden van vijftig jaar. Ik heb de cijfers 
gegroepeerd per eeuw.  Het cijfer voor de veertiende eeuw is de som van 1300 en 1350, de zestiende eeuw de 
som van 1500 en 1550 en ten slotte is de zeventiende eeuw de som van 1600 en 1650.  
 

Uit de voorgaande resultaten zal ik een evolutie van de interne volgorde binnen de 

werkwoordelijke eindgroep met een voltooid deelwoord schetsen. In de vroegste bronnen van 

het Nederlands worden de groene en de rode volgorde naast elkaar gebruikt. In Vlaanderen 

zijn beide volgordes vrij evenwichtig verdeeld in de teksten. In de andere streken overweegt 

de groene volgorde daarentegen. Door de tijd heen neemt de groene volgorde overal toe. De 

groene volgorde wordt zelfs de enig mogelijke in gebieden waar die volgorde vanaf de eerste 
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bronnen sterk stond. Vlaanderen blijft bij die ontwikkeling wat achterop hinken. De 

Meersman (1990) merkt op dat de rode volgorde zich vooral in het westen moeizaam laat 

verdringen. Uiteindelijk heeft de groene volgorde ook in het moderne West-Vlaams de 

bovenhand gehaald. 

 

Tabel 1.4 De interne volgorde in tweeledige werkwoordelijke eindgroepen met een 
infinitief in de bijzin (het aandeel groene volgorde op het totale aantal 
werkwoordelijke eindgroepen, het totale aantal eindgroepen) 

Eeuw Onderzoek Tekstgenre Streek 

   Vlaanderen Brabant Holland 

13de De Meersman (1990)a  Ambtelijk 28% 160 71% 211 - - 

 Colpaert (1981) Ambtelijk 33% 250 63% 123 55% 82 

 Marynissen (1999)c Ambtelijk 10 % 29 45 % 11 25 % 8 

14de De Meersman (1990) Ambtelijk 58 % 441 92 % 845 - - 

 Burridge (1993)b  Proza - - 53 % 107 79 % 56 

 Leuvensteijn (1987) Ambtelijk - - - - 65 % 23 

15de De Meersman (1990) Ambtelijk 68 % 717 79 % 263 - - 

16de De Meersman (1990) Ambtelijk 66 % 1179 36 % 330 - - 

 Burridge (1993) Proza - - 80 % 110 69 % 93 

 Leuvensteijn (1987) Dagboek - - - - 52 % 126 

 Callant (1985) Ambtelijk 9 % 145 - - - - 

17de Burridge (1993) Proza - - 52 % 137 31 % 39 

15-17 Vanacker (1963) Gesproken 68 % 105 - - - - 

 
a In zijn artikel presenteert De Meersman (1990) zijn resultaten in vier dialectengroepen. Ik heb de cijfers van de 
streken Frans-Vlaanderen / Ieper, Brugge en Gent samengeteld in de kolom ‘Vlaanderen’. 
b Burridge (1993) heeft de verbale constituent bestudeerd in tijdsdoorsneden van vijftig jaar. Ik heb de cijfers 
gegroepeerd per eeuw.  Het cijfer voor de veertiende eeuw is de som van 1300 en 1350, de zestiende eeuw de 
som van 1500 en 1550 en ten slotte is de zeventiende eeuw de som van 1600 en 1650. 
c Bij de resulaten van Marynissen (1999) weegt de norm van de oorkondentaal zwaar door.  

 

Een zelfde evolutie als bij het voltooid deelwoord tekent zich bij de infinitieven af. De groene 

volgorde gaat er tot in de zestiende eeuw in alle streken op vooruit. Toch wordt de rode 

volgorde in werkwoordelijke eindgroepen met een infinitief nergens marginaal. De volgorde 

wint zelfs vanaf de zestiende eeuw weer terrein. De Meersman (1990) signaleert een bruuske 

heropleving van de rode volgorde in de zestiende-eeuwse Brabantse teksten. De cijfers van 
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Burridge (1993) situeren die ommezwaai pas in de zeventiende eeuw. Volgens haar stoot de 

rode volgorde van een aandeel van 24 % in 1600 door naar 95 % in 1650. In Holland is de 

stijging gematigder met een stijging van 58 % in 1600 naar 74 % rode volgorde. Ook teksten 

uit Aalst vertonen volgens Vanacker (1963) een plotse voorkeur voor een achtergeplaatste 

infinitief vanaf 1600. In enkele decennia wijkt de groene volgorde er voor het rode alternatief. 

Die rode volgorde is nog steeds dominant in de dialecten van de onderzochte streken. 

 

b) Een structuralistische verklaring 

 

Zowel Van de Berg (1949) als Duinhoven (1998a) stellen een structuralistische verklaring van 

de volgordeveranderingen van de werkwoordelijke eindgroep in de bijzin voor. Hierbij spelen 

de regelcompetitie tussen de volgordeverandering in de bijzin en de synthetisering van de 

verbale constituent een doorslaggevende rol. 

 

De groene volgorde is volgens beide auteurs het gevolg van de veranderende volgorde in de 

bijzin. Oorspronkelijk had de bijzin dezelfde volgorde als de hoofdzin. De persoonsvorm 

bevond zich vooraan terwijl specificaties als het voltooid deelwoord en de infinitief achteraan 

in de zin stonden. In de loop der tijden ging de bijzin zich van de hoofdzin onderscheiden 

door een achtergeplaatste persoonsvorm. Daardoor werden het voltooid deelwoord en de 

infinitief als specificaties in de tang opgenomen. Wanneer vervolgens de persoonsvorm en de 

specificaties versmolten tot één verbale constituent ontstaat de groene werkwoordsvolgorde. 

Over de rode volgorde hebben Van den Berg en Duinhoven uiteenlopende hypotheses. Van 

den Berg ziet de rode volgorde als een restant van de oorspronkelijke situatie. Hij verdedigt 

die mening door erop te wijzen dat de rode volgorde steeds het sterkst stond in verstedelijkte 

gebieden. In die streken bestaat er een eeuwenlange ononderbroken schriftelijke traditie. Via 

het schrift werd de archaïsche rode volgorde in onze taal bewaard. Volgens Duinhoven 

daarentegen is er een belangrijk verschil tussen de ‘oude’ rode volgorde en de huidige. De 

linguïst vermoedt dat de evolutie naar de groene volgorde soms tegengewerkt werd door de 

synthetisering van de verbale constituent. In die gevallen synthetiseerde de verbale constituent 

vooraleer de persoonsvorm achter de oorspronkelijke specificatie stond. Het ontstaan van de 

verbale constituent maakte de verdere achteropplaatsing van de persoonsvorm niet meer 

nodig. De nieuwe verbale constituent vormde nu immers de tang van de bijzin. Aangezien de 

synthetisering van de verbale constituent tot vandaag doorgaat, verwacht Duinhoven een 

stijging van de rode volgorde. 
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c) Factoren die de keuze tussen de rode en groene volgorde beïnvloeden 

 

Sommige onderzoekers proberen hun resultaten te duiden met factoren die de keuze tussen 

rode en groene volgorde beïnvloedden. Sommige daarvan kwamen al aan bod bij de 

hypotheses over de volgordevariatie met een voltooid deelwoord. 

 

Om te beginnen wordt in verschillende studies de invloed van het zinsritme onderzocht. In 

tegenstelling tot het moderne Nederlands slaagt geen enkele onderzoeker erin die factor 

statistisch hard te maken. Vanacker (1963), Stoops (1976) en De Meersman (1975, 1990) 

besluiten dan ook dat zinsritme geen rol lijkt te spelen bij de werkwoordsvolgorde. Burridge 

(1993) gaat niet zo ver en noemt de invloed van het zinsritme een tendens. De werking van 

die tendens is volgens haar het duidelijkst bij werkwoordelijke eindgroepen met een infinitief. 

 

Verder wordt taaltypologie als een factor naar voren geschoven. Zo verbindt Gerritsen (1978) 

het overwicht van rode volgorde met een tendens naar SVO in haar tekst. Toch blijft het 

gevaarlijk dergelijke generalisaties te maken. De problemen van de synchrone linguïstiek 

(1.3.2.4) gelden immers ook voor de historische fases van het Nederlands. Hoewel de groene 

volgorde eerst bij zowel het voltooid deelwoord als de infinitief de bovenhand lijkt te halen, 

groeien de twee constructies later uit elkaar. De Meersman (1990) besluit dan ook dat taaltype 

en werkwoordsvolgorde niet samenhangen. 

 

Volgens enkele onderzoekers spelen ook stijlverschillen en de invloed van normering een rol. 

De Meersman (1990) ziet vooral in vijftiende- en zestiende-eeuwse teksten een verschil 

tussen formele en informele teksten. Daarbij zou de groene volgorde bij de infinitief een 

typisch verschijnsel van formele documenten zijn. De nieuwe rode volgorde manifesteert zich 

daarentegen in informele teksten. De invloed van normering wordt door Marynissen (1999) en 

Burridge (1993) geïllustreerd. Marynissen wijdt een heel artikel aan de werkwoordsvolgorde 

in de beginformules van dertiende-eeuwse oorkonden. Uit de cijfers blijkt dat de rode en de 

groene volgorde gebruikt werden in de vroegste oorkonden. De keuze tussen beide volgordes 

werd zowel regionaal als individueel bepaald. Wanneer de Vlaamse beginformule de 

standaard werd in ambtelijke teksten verdween de oorspronkelijke variatie. De rode volgorde 

uit Vlaanderen werd immers de norm. Burridge geeft gelijksoortige voorbeelden van 

normering van de werkwoordsvolgorde. In vaste constructies als alst voerscreven es, die 

voerseit es domineert de groene volgorde steeds. Die voorkeur kan volgens Burridge een 
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vertaling zijn van de Latijnse passiefconstructie quod dictum est. Een prestigieuze taal of 

dialect kan met andere woorden de keuze voor de rode dan wel de groene volgorde bepalen.  

 

Tenslotte vermelden Stoops (1976) en Colpaert (1981) de invloed van het hulpwerkwoord. 

Op de eerste plaats zou de groene volgorde sterker staan bij het hulpwerkwoord zijn dan bij 

hebben. Dat zou kunnen wijzen op het nominale interpretatie van de constructie met zijn. 

Daarnaast verschilt de volgorde in verbale constituenten met modale hulpwerkwoorden en 

andere hulpwerkwoorden met infinitief. Volgens beide onderzoekers moeten de twee soorten 

dus apart onderzocht worden. 

 

 

1.5 DE ONDERZOEKSVRAGEN 

Het onderwerp van dit onderzoek – de plaats van werkwoorden in de Nederlandse zin – werd 

in dit hoofdstuk via de studie van vakliteratuur verkend. Hierbij heb ik zowel de plaats van de 

verbale constituent in de zin als de interne volgorde van de werkwoordelijke eindgroep 

behandeld voor het moderne Nederlands. Voor sommige volgordeverschijnselen kon echter 

geen afdoende verklaring gevonden worden. Een mogelijke uitweg ligt volgens sommige 

linguïsten in de geschiedenis van die fenomenen. Met de diachrone analyse van de 

werkwoordelijke eindgroep is in de historische taalkunde echter nog maar een begin gemaakt. 

Het empirisch onderzoek is nog in grote mate onvolledig. 

 

Zo ontbreken nog vele gegevens over de plaats van de verbale constituent in de zin. 

Totnogtoe werd enkel de plaats van de persoonsvorm onderzocht door Van der Horst (1981a, 

1981b en 1984) en Burridge (1993). Over het ontstaan van de tangconstructie in de hoofdzin 

zijn er nog geen empirische gegevens verzameld. De plaats van de rest van de zin tegenover 

de verbale constituent werd al iets meer onderzocht. Toch wordt het beeld opnieuw 

gedomineerd door de cijfers voor Brabant en Holland van Burridge (1993). Ten slotte is de 

doorbreking van de werkwoordelijke eindgroep nog onontgonnen terrein in de geschiedenis 

van het Nederlands.   

 

Ook bij de onderlinge volgorde van werkwoorden is de informatie onvolledig door de 

eeuwen. Hierbij voerde De Meersman (1990) het meeste werk op Vlaamse en Brabantse 
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teksten uit. Hierbij werd het onderzoek vooral op de bijzinsvolgorde in de tweeledige 

werkwoordelijke eindgroep toegespitst.  

 

Enkele van die gesignaleerde hiaten in het historische onderzoek op te vullen, zie ik dan ook 

als het eerste doel van dit onderzoek. Ik wil de evolutie van de genoemde kwesties van de 

vroegste bronnen van het Nederlands tot nu natrekken. Hierbij vormt de vergelijkbaarheid van 

de bronnen echter een probleem. Volgens Van der Wal (1992, 1995) en Van Leuvensteijn 

(1992b) werd de Nederlandse schrijftaal in de Middeleeuwen diepgaand beïnvloed door het 

persoonlijke dialect van de schrijver. Pas vanaf de tweede helft van de zestiende eeuw groeide 

uit die dialectverscheidenheid een geschreven eenheidstaal. Die standaardtaal ontstond 

volgens de handboeken in de culturele smeltkroes van de zeventiende-eeuwse Hollandse 

steden. De basis van de eenheidstaal is dan ook het Hollandse dialect met invloed van de taal 

van Brabantse immigranten. De beste garantie op continuïteit tussen het Middelnederlands en 

het moderne Nederlands biedt dus het onderzoek van Hollandse en Brabantse teksten. In dit 

onderzoek zal ik me beperken tot de analyse van Hollandse teksten. Die gegevens zullen 

aangevuld worden met de onderzoeksresultaten van Burridge (1993) voor het Brabants. Uit de 

vergelijking van beide onderzoeken moet blijken welke elementen uit het Hollands en het 

Brabants geselecteerd werden in de standaardtaal. Zo wil ik de invloed van de zuidelijke 

immigranten op de plaats van de verbale constituent in de standaardtaal in kaart brengen. 

 

De taal van Vlaanderen, Limburg en de Sassische gebieden komt in dit onderzoek niet aan 

bod. Volgens Van der Wal (1992, 1995) speelden die dialecten minder mee in de 

ontwikkeling van de standaardtaal. Dat betekent niet dat het syntactische onderzoek van die 

dialecten geen potentieel bezit. Men kan bijvoorbeeld nagaan wat de volgordeverschillen zijn 

tussen het westen en het oosten van ons taalgebied. Op die manier kan de positie van het 

Nederlands tussen het Engels en het Duits verder afgebakend worden. Dat onderwerp is 

mogelijk voer voor een andere studie. 

 

Door mijn keuze voor het Hollands dreigt het onderzoek wel sterk in het vaarwater van 

Burridge (1993) te komen. Deze linguïste heeft immers al verschillende volgordeaspecten van 

de verbale constituent onderzocht in Hollandse teksten. Toch zal dit onderzoek geen loutere 

herhaling van haar werk zijn. Zo wijken de Hollandse teksten van Burridge op heel wat 

vlakken van de teksten af die in mijn onderzoek onderzocht worden. Daar wordt later nog 

uitvoeriger op teruggekomen. Misschien levert het verschillende onderzoeksmateriaal dan ook 



44 

afwijkende resultaten op. Verder wordt de verbale constituent in de twee onderzoeken 

helemaal anders benaderd. Terwijl Burridge vooral de plaats van constituenten tegenover de 

verbale constituent bekijkt, staat in dit onderzoek de plaats van de constituent zelf centraal. 

Samenvattend is dit onderzoek veeleer een aanvulling bij dan een herhaling van het werk van 

Burridge. Waar mogelijk zullen de resultaten van de twee onderzoeken kritisch tegen elkaar 

afgewogen worden.  

 

Naast het uitbreiden van de kennis over de plaats van de verbale constituent, wil ik de 

resultaten van het onderzoek ook duiden. Enerzijds zullen de gegevens vertaald worden 

volgens de structuralistische taalveranderingsregels. Anderzijds zal ik ook proberen de 

onderzoeksresultaten in te passen in een diachrone typologie van het Nederlands. Andere 

verklaringen worden in het onderzoek niet uitgewerkt. Dat betekent niet dat ze het 

onderzoeken niet waard zijn. Zo lijkt ook sociolinguïstisch onderzoek naar de normering van 

werkwoordsvolgorde interessante perspectieven in zich te dragen. De beperkte opzet van het 

onderzoek verplicht echter een beperking tot één bepaalde invalshoek.  
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2 DE PRAKTISCHE BIJZONDERHEDEN VAN HET ONDERZOEK  

Alvorens te starten met de eigen analyse van de plaats van werkwoorden in Hollandse teksten 

wil ik eerst enkele praktische bijzonderheden van het onderzoek uit de doeken doen. Dit 

intermezzo moet de kritische lezer toelaten de resultaten uit de volgende hoofdstukken te 

controleren op hun betrouwbaarheid. In de eerste paragraaf wordt de afbakening van het 

corpus voor dit onderzoek besproken. De kwantitatieve analyse van dat corpus komt in de 

tweede paragraaf aan bod. 

 

 

2.1 HET AFBAKENEN VAN HET CORPUS 

Om de vragen uit het vorige hoofdstuk empirisch te onderzoeken, schieten de methodes van 

de synchrone linguïstiek te kort. Bij gebrek aan sprekers van oude stadia van het Nederlands 

kan ik mij immers niet baseren op de talige intuïties van native speakers. Alles wat nog van 

het historische Nederlands rest, ligt opgeslagen in de vorm van geschreven teksten. Die 

enorme tekstcollectie is niet zonder meer bruikbaar voor linguïstisch onderzoek. Het 

taalgebruik ervan is immers verre van uniform. Daarom moet uit het heterogene tekstaanbod 

een deelverzameling van teksten afgebakend worden waarbinnen de variatie beheerst wordt. 

Zo ontstaat een geïdealiseerd tekstbestand dat geschikt is voor empirisch onderzoek – in het 

vakjargon een corpus genoemd. Als bijlage is een lijst opgenomen met de teksten die voor dit 

onderzoek geselecteerd werden.  

 

In deze paragraaf zal ik bespreken hoe ik nu precies mijn corpus afgebakend heb. Ik 

onderscheid een viertal factoren die variatie in de hand kunnen werken. Voor elke factor ga ik 

na op wat voor een manier de variatie beheerst kan worden. Uit de voorgestelde strategieën 

kies ik dan de meest geschikte oplossing voor dit onderzoek. De toepassing en eventuele 

problemen van de gekozen methode sluit ten slotte elk onderdeel af.  

 

2.1.1 DE RUIMTELIJKE VARIATIE 

Een verschillende regionale herkomst is verantwoordelijk voor een eerste vorm van variatie in 

teksten. Vooral voor het Middelnederlands mag die factor niet uit het oog verloren worden. 

Hoewel volgens Van der Wal (1992, 1995) en Van Leuvensteijn (1992b) in de Middeleeuwen 
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al aanzetten waren tot standaardisering, werd de Nederlandse schrijftaal nog diepgaand 

beïnvloed door het persoonlijke dialect van de schrijver. Een echte eenheidstaal voor het 

schriftelijk taalgebruik ontstaat pas vanaf de late Middeleeuwen. Toch moet men ook bij 

syntactisch onderzoek van die geschreven standaardtaal rekening blijven houden met de 

herkomst van de schrijver. Volgens Van Bree (1990b) zijn sprekers zich immers weinig 

bewust van de syntaxis van hun uitingen. Van alle dialectkenmerken dringt regionale syntaxis 

dan ook het gemakkelijkst in de standaardtaal door. 

 

Er zijn twee mogelijke manieren om de regionale variatie in een tekstbestand te beheersen. Op 

de eerste plaats kan een onderzoeker teksten uit het volledige Nederlandse taalgebied 

verzamelen. Door een evenwichtige geografische spreiding van de teksten worden afwijkende 

resultaten van een geïsoleerd dialect geminimaliseerd. Die oplossing is nuttig voor 

taalkundigen die een inzicht willen krijgen in het Nederlands als eenheid – zoals bijvoorbeeld 

Van der Horst (1981a) en Duinhoven (1997a). Op de tweede plaats kan gefocust worden op 

teksten van één bepaalde regio. Tegen het nadeel van een beperktere reikwijdte staat de 

grotere diepgang van deze aanpak. Ik geloof dat die precisie bij de analyse van 

woordvolgorde geen overbodige luxe is. In het vorige hoofdstuk bleek dat bijvoorbeeld de 

woordvolgorde in de werkwoordelijke eindgroep afwijkt van dialect tot dialect. Voor dit 

onderzoek geef ik de voorkeur aan de laatste methode. Zoals in het vorige hoofdstuk al 

duidelijk werd, kies ik concreet voor Hollandse teksten.  

 

Het lokaliseren van dat materiaal is niet altijd even eenvoudig. Vooral in Middeleeuwse 

documenten blijven immers vele auteurs anoniem. Hun herkomst en dus hun dialect is dan 

ook voor ons soms onbekend. Dat probleem kan op de volgende manieren omzeild worden.  

Om te beginnen biedt de plaats van redactie meestal een aanknopingspunt bij ambtelijke 

teksten. In documenten als contracten, privilegies, reglementen, enz. worden immers de 

datum en de plaats van uitgave vaak gepreciseerd. Volgens Vangassen (1964: X) is de kans 

dat de plaats van redactie van de tekst en de plaats van herkomst van de auteur overeenkomen 

het grootst bij teksten uit een lokaal schrijfcentrum. Hij schrijft: “Wij mogen aannemen dat de 

meeste Noordhollandse schepenbrieven geschreven werden door klerken van de plaats zelf of 

uit de streek. Wij hebben in onze schepenbrieven de juiste weerspiegeling van de 

‘Noordhollandse’ schrijftaal. Die schrijftaal vertoont van plaats tot plaats zekere nuances, die 

wijzen op locale tradities.” Vangassen argumenteert dat de steden stonden op hun recht van 
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het klerkambacht. Daarom poogden zij een klerk uit poorterfamilies van hun stad aan te 

duiden. Enkele casusonderzoeken van Vangassen staven die hypothese.  

Voor ambtelijke documenten die stammen uit een regionaal of bovenregionaal schrijfcentrum 

gaat die redenering natuurlijk niet op. Van Reenen (1986-87: 133) illustreert dat voor Holland 

met het volgende voorbeeld: “De graaf van Holland bijvoorbeeld heeft ook zeggenschap over 

Zeeland en Henegouwen. Daarnaast heeft hij in het algemeen veel supra-regionaal contact. 

Geschriften van zijn kanselarij, potentieel afkomstig van schrijvers uit het hele graafschap en 

mogelijk daarbuiten, kunnen daarom het beste als supra-regionaal worden beschouwd.” Van 

Reenen besluit dat dergelijke documenten dus niet in een corpus van Hollandse teksten 

thuishoren. Die principiële keuze heeft echter verstrekkende gevolgen voor de dertiende 

eeuw. Volgens hetzelfde artikel van Van Reenen (1986-87: 139) komt  twee derde van de 

ambtelijke documenten uit de dertiende eeuw uit bovenregionale schrijfcentra. Die reductie in 

de toch al schaarse bronnen voor het dertiende-eeuwse Hollands maakt betrouwbaar 

syntactisch onderzoek onmogelijk. De keuze tussen een iets minder betrouwbare lokalisatie 

van de bronnen of geen onderzoek is vlug gemaakt.  

Bij niet-ambtelijke teksten liggen de zaken nog wat moeilijker. Naast een anonieme auteur is 

vaak ook de plaats van redactie onbekend. Filologen durven dan wel eens hun toevlucht te 

nemen tot een lokalisatie aan de hand van dialectkenmerken. Wanneer een linguïst een 

dergelijke tekst nu precies wil onderzoeken op bepaalde dialectkenmerken begeeft hij of zij 

zich op glad ijs - zoals bijvoorbeeld Burridge (1993). Van Reenen (1986-87: 137) spreekt 

hierbij van een vicieuze cirkel. Teksten louter gelokaliseerd op basis van taalinterne 

kenmerken werden dan ook uit het corpus geweerd.  

 

2.1.2 DE VARIATIE IN DE TIJD 

Taal verandert in de loop der tijden. Bij de afbakening van een corpus moet dan ook met de 

factor tijd rekening gehouden worden. Dat kan door teksten uit een zelfde periode te kiezen. 

Tijd wordt daardoor een constante en kan de resultaten niet meer vertekenen. Wanneer men 

uit is op de evolutie van een taalverschijnsel schiet die methode natuurlijk te kort. Een 

oplossing is teksten te verzamelen voor enkele tijdsdoorsneden. Het naast elkaar plaatsen van 

de resultaten geeft een beeld van taalverandering. De laatste methode sluit het best aan bij 

mijn onderzoek. 
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Concreet heb ik in het aanbod van Hollandse teksten vier tijdsdoorsneden gemaakt. Tussen 

elke fase ligt 150 jaar. Van syntactische veranderingen wordt immers verondersteld dat ze 

zich – meer dan andere talige veranderingen – geleidelijk in de tijd doorzetten. Pas bij een 

verdeling in grote intervallen tekent zich een evolutie af. Elke fase bestrijkt in het onderzoek 

bij benadering 25 jaar en geeft zo het taalgebruik van een volwassen generatie weer. 

 

Bij de concrete keuze voor een tijdsdoorsnede heb ik rekening gehouden met de 

verschriftelijking en de standaardisering van het Nederlands. Het vroegste interval bestrijkt 

het laatste kwart van de dertiende eeuw (1275-1300). Uit die periode stammen immers de 

oudste Hollandse teksten. Zo hoop ik een inzicht te krijgen in de woordvolgorde van een zo 

oud mogelijke fase van het Hollands. Daarnaast verwacht ik in die periode een minimale 

invloed van normering. Toch zijn ook al in de vroegste Nederlandstalige bronnen enkele 

sporen van normering aanwezig. Uit onderzoek van Marynissen (1999) over de 

standaardisering in beginformules van oorkondes blijkt dat in Holland de vrije 

volgordevariatie in de werkwoordelijke eindgroep vanaf 1290 verdwijnt onder invloed van de 

Vlaamse norm. Als tweede periode koos ik het derde kwart van de vijftiende eeuw (1450-

1475). Die tijdsdoorsnede bevindt zich in de late Middeleeuwen. Ondanks enkele aanzetten 

tot standaardisering (Van der Wal 1992, 1995) weerspiegelen die Middelnederlandse teksten 

nog in grote mate het Hollandse dialect van de schrijver.  Pas aan het einde van de zestiende 

eeuw begint het standaardiseringsproces zich in zijn volle omvang te ontplooien. (Van der 

Wal 1992, 1995 en Van Leuvensteijn 1992b). Op dat punt verruimt het onderzoek zich dan 

ook van het Hollandse dialect naar de standaardtaal. De analyse van teksten uit het tweede 

kwart van de zeventiende eeuw (1625-1650) moet een licht werpen op die veranderingen. De 

taal tussen de zeventiende eeuw en onze moderne taal is in de vakliteratuur nog onontgonnen 

terrein. Om de missing link tussen die twee taalstadia in te vullen heb ik ook de eerste helft 

van de negentiende eeuw (1800-1825) in het onderzoek betrokken. Bij een verdere sprong in 

de tijd komt men bij het huidige Nederlands terecht. Aangezien over het AN al voldoende 

bekend is, onderzoek ik geen hedendaagse teksten in dit werk. 

 

2.1.3 DE STILISTISCHE VARIATIE 

Naast de plaats van herkomst en de datum van redactie kan ook de schrijfsituatie het 

taalgebruik in een tekst kleuren. Pragmatische factoren als de functie van de tekst of de status 

van het beoogde lezerspubliek bepalen de stijl van een tekst. Naargelang van de situatie kan 
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een schrijver kiezen tussen verschillende taalregisters. In een losse en gemoedelijke sfeer zal 

men een informele taal gebruiken terwijl ernstige gelegenheden uitnodigen tot formele taal. 

Zo zijn de krabbels in een kattebelletje veel spontaner dan de beredeneerde taal van een 

sollicitatiebrief.  

 

Het spreekt vanzelf dat ook die variatie in het corpus onder controle moet worden gehouden. 

Dat kan door teksten te kiezen die een zelfde stijl aanslaan. Die aanpak voorkomt dat 

stijlverschillen als taalverandering worden geïnterpreteerd. Aan de andere kant dreigt het 

gevaar dat kenmerken van één genre gaan gelden als regels voor alle vormen van het 

Nederlands. Die veralgemening doet afbreuk aan de verschillende registers van onze taal. Een 

alternatief kan worden gezocht in het evenwichtig laten variëren van tekstgenres in een 

corpus. Zo ontstaat een representatieve steekproef van de situationele variëteiten van het 

Nederlands. Aangezien ik alle vormen van het Hollands in het onderzoek wil betrekken, 

opteer ik voor de laatste strategie. 

 

Bij de samenstelling van het corpus heb ik geprobeerd voor elke tijdsdoorsnede een 

gevarieerd aanbod van stijlen te selecteren. Naast min of meer formele genres als ambtelijke 

teksten en wetenschappelijke geschriften heb ik ook spontanere tekstsoorten als dagboeken, 

brieven of reisverslagen gezocht. Bij de stijlbeoordeling van elk werk ben ik niet zozeer van 

het genre maar wel van het stijlregister van de taal uitgegaan. Hoewel bijvoorbeeld de brieven 

van A. C. W. Staring en Aagje Deken beide tot hetzelfde genre behoren, zijn de geschriften 

van Staring veel formeler dan de epistels van Deken. Ik reken de twee werken dus tot een 

andere stijl.  

Door een gebrek aan materiaal heb ik geen informele teksten gevonden voor de twee 

tijdsdoorsneden in de Middeleeuwen. Zo bevat het corpus voor de dertiende eeuw geen 

andere Hollandse teksten dan oorkonden. Voor de vijftiende eeuw kon ik naast ambtelijke 

teksten enkel de hand leggen op drie traktaten. Dat gebrek aan stijlvariatie wordt mede 

veroorzaakt door de strenge eisen die ik het corpus opgelegd heb bij het lokaliseren van de 

teksten. In de Middeleeuwen waren teksten met een losse stijl immers meestal anoniem. 

Bijgevolg konden ze niet in het corpus van Hollandse teksten opgenomen worden. Een te 

formeel corpus in de Middeleeuwen is de tol die het onderzoek betaalt voor de strenge 

lokalisering van de teksten.  
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2.1.4 DE INDIVIDUELE VARIATIE 

Bij een laatste mogelijke factor komt de schrijver van een tekst opnieuw ter sprake. Naast het 

dialect kan ook de sociale identiteit van de auteur het taalgebruik bepalen. Het is voor een 

leek duidelijk dat talent en opleiding de schrijfprestaties van een auteur beïnvloeden. Maar 

ook minder evidente delen van de persoonlijkheid spelen een rol. In de sociolinguïstiek 

betrekt men bijvoorbeeld de parameters klasse, leeftijd en geslacht in taalkundig onderzoek.  

 

Om persoonlijke eigenaardigheden in het corpus te beheersen, moeten op de eerste plaats 

voldoende auteurs aan het woord komen. Van Reenen (1986-87: 134) stelt de volgende 

aantallen voor: “Zes handen is het absolute minimum bij een binaire probleemstelling. 

Twintig tot dertig handen leiden pas tot echt betrouwbare resultaten per plaats of per streek.” 

Die aanpak is problematisch voor de tweede tijdsdoorsnede. In de uitgaven van anonieme 

oorkonden uit de vijftiende eeuw worden geen handen onderscheiden op grond van 

handschriftvergelijking. Zo heb ik dus onmogelijk controle over het aantal auteurs voor die 

periode. In het ergste geval is in elk schrijfcentrum één klerk verantwoordelijk voor de 

tekstproductie tussen 1450 en 1475. Die situatie lijkt me echter heel onwaarschijnlijk. Een 

vergelijking met het corpus ambtelijke teksten uit de dertiende eeuw van Gysseling (1977) 

leert dat weinig auteurs echte veelschrijvers waren. Hoe het ook zij, ik moet de ambtelijke 

teksten wel gebruiken. Anders mag ik door gebrek aan bronnen mijn onderzoek voor de 

vijftiende eeuw al meteen opdoeken. 

Op de tweede plaats moeten de auteurs zoveel mogelijk een verschillende sociale achtergrond 

hebben. Dat is voor de Middeleeuwen niet zo eenvoudig. Gerritsen (1987: 25) typeert de 

gemiddelde Middeleeuwse schrijver als volgt: “De kunst van het schrijven was in de 

middeleeuwen slechts aan een zeer beperkte groep van mensen voorbehouden. Hoewel er 

voor zover ik weet geen eksakte gegevens over bestaan voor het Nederlandse taalgebied, 

neemt men aan dat voornamelijk mannen met vrij veel opleiding de schrijfkunst machtig 

waren.” Die situatie gaat er niet veel op vooruit na de Middeleeuwen. De stem van vrouwen 

of laag geschoolden heeft nauwelijks sporen in de geschiedenis nagelaten. Het taalgebruik in 

het corpus is dus noodgedwongen een weergave van het idioom van de vroegere heersende 

klassen.  
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2.1.5 ANDERE BEPERKINGEN 

In wat voorafging heb ik het gehad over het beheersen van taalexterne variatie. Zo werd 

langzaam een tekstbestand opgebouwd dat geschikt is voor linguïstisch onderzoek. Voor dit 

volgordeonderzoek moet het corpus nog aan een aantal bijkomende voorwaarden voldoen. 

 

Op de eerste plaats mag het corpus geen berijmde teksten bevatten. Zoals in het eerste 

hoofdstuk duidelijk werd, kan bijvoorbeeld de volgorde binnen de werkwoordelijke eindgroep 

vrij zijn. Rijmdwang kan echter een taalexterne motivatie zijn om een bepaalde volgorde te 

verkiezen. Eindrijm kan dus taalinterne motivaties doorkruisen. Om alle twijfel te vermijden, 

zijn teksten met eindrijm uit het corpus geweerd.  

 

Daarnaast kunnen ook vertalingen van Latijnse originelen roet in het eten gooien. In het Latijn 

staat de verbale constituent immers prototypisch op het einde van de zin en is de interne 

volgorde ervan wisselend. Zeker bij bijbelvertalingen is de kans op woordelijke vertaling van 

de verbale constituent groot. Aan het woord van God mag immers niets veranderd worden.  

Als dat het geval is, wordt geen Nederlandse volgorde maar een Latijnse volgorde onderzocht.  

 

2.1.6 BESLUIT 

In deze paragraaf heb ik het corpus stap voor stap afgebakend. Samengevat voldoet dat 

tekstenbestand aan de volgende voorwaarden. 

(1) Ruimte 

Alle teksten werden geschreven door Hollanders en dragen dus in mindere of meerdere mate 

sporen van het Hollandse dialect. De strenge lokalisatie van de teksten heeft voor de 

Middeleeuwen geleid tot een vrij formeel gekleurd corpus. 

(2) Tijd 

Aangezien dit werk handelt over de evolutie van volgordeverschijnselen, heb ik teksten uit 

vier tijdsneden geselecteerd. Tussen de onderzochte periodes ligt steeds een interval van 

honderdvijftig jaar.  

(3) Stijl 

Ik heb bij het samenstellen van het corpus ernaar gestreefd verschillende stijlen evenwichtig 

te variëren. De strenge lokalisatie van de teksten heeft er echter mede toe geleid dat het corpus 

voor de Middeleeuwen te formeel uitvalt. 
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(4) Auteur 

Om persoonlijke eigenaardigheden zoveel mogelijk uit het corpus te weren, heb ik in het 

corpus voor elke tijdsdoorsnede teksten van minstens vijf verschillende auteurs opgenomen. 

Verder bevat het corpus geen rijmteksten noch vertalingen. 

 

In het eerste hoofdstuk werd gesignaleerd dat het corpus van Burridge (1993) afwijkt van het 

corpus van dit onderzoek. Aangezien ik de resultaten van beide onderzoeken in de volgende 

hoofdstukken wil vergelijken, is het nuttig beide corpora even kort te vergelijken. 

(1) Ruimte 

Burridge beperkt haar corpus in de ruimte tot Hollandse en Brabantse teksten. In haar 

onderzoek vergelijkt ze het taalgebruik van beide dialecten. De resultaten van Burridge voor 

Holland laten zich dus bij uitstek vergelijken met mijn onderzoek. Verder zullen de gegevens 

over Brabant heel nuttig zijn wanneer de invloed van het Brabants op de standaardisering aan 

bod komt. 

(2) Tijd 

Net als in dit onderzoek is Burridge erop uit een evolutie van enkele syntactische 

verschijnselen te beschrijven. Zij onderzoekt teksten van 1300 tot 1650 in intervallen van 

vijftig jaar. Door die keuze krijgt Burridge een heel nauwkeurig inzicht in de 

volgordeverandering in het Middelnederlands. Die diepgang heb ik opgegeven voor overzicht 

van veranderingen van de dertiende eeuw tot vandaag. De twee invalshoeken samen kunnen 

een vrij volledig beeld opleveren van de evolutie van enkele volgordeverschijnselen.  

(3) Stijl 

Burridge kiest ervoor om de teksten in haar corpus tot één genre te reduceren. Enkel medische 

traktaten en geneeskundige recepten worden in haar tekstenbestand opgenomen. In mijn 

corpus daarentegen heb ik ervoor gekozen om een beeld te krijgen van de verschillende 

registers in het Nederlands. Onderzoek zal uitwijzen of die verschillende aanpak ook 

afwijkende resultaten oplevert. 

(4) Auteur 

Per tijdsdoorsnede selecteert Burridge één tekst die aan de voorgaande voorwaarden voldoen. 

Op die manier kan de inbreng van de auteur zwaar in de diachrone schets van 

volgordeverschijnselen gaan doorwegen. Om dat gevaar te vermijden heb ik meerdere auteurs 

per tijdsdoorsnede in mijn corpus opgenomen. Opnieuw moet de vergelijking van beide 

resultaten aantonen of die verschillende invalshoek van belang is. 

Ten slotte neemt Burridge geen poëzie en vertalingen in haar corpus op.  
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2.2 DE KWANTITATIEVE ANAYLYSE VAN HET CORPUS 

Na de samenstelling van het corpus heb ik de teksten onderworpen aan kwantitatief 

onderzoek. Hierbij werd de frequentie van bepaalde volgordevarianten geteld. Die gegevens 

zijn opgenomen in de volgende hoofdstukken. Vaak ondergingen de absolute cijfers nog enige 

bewerkingen. Zo werden de frequenties vaak herleid tot procenten. Zo kunnen de resultaten 

uit verschillende tijdsdoorsneden met elkaar vergeleken worden. Verder leent de 

kwantitatieve onderzoeksmethode zich tot de statistische verwerking van de telgegevens. In 

dit onderzoek werd nagegaan1 in hoeverre volgordevariatie significant afhankelijk is van 

bepaalde factoren. In wat volgt zal ik de theoretische achtergrond en de praktische uitvoering 

van die afhankelijkheidstests kort uit de doeken doen. Het is onmogelijk om hierbij tot op de 

bodem te gaan. Voor achtergrondkennis van statistiek verwijs ik naar Ottoy (1997) en Ottoy 

e. a. (1997) of andere statistische handboeken. 

 

2.2.1 DE THEORETISCHE ACHTERGROND VAN DE AFHANKELIJKHEIDSTEST 

Stel dat het onderzoek een aantal observaties (n) oplevert, verdeeld over 2 variabelen. Het 

aantal klassen van beide variabelen wordt hierbij respectievelijk r en k genoemd. De twee 

variabelen kan men tegenover elkaar plaatsen in een tweedimensionale tabel met r rijen en k 

kolommen. In deze kruistabel worden de waargenomen frequenties (fw) van de verschillende 

klassen weergegeven: 

 

Variabele B Variabele A 

klasse j = 1 klasse j = 2 … klasse j = k 

Klasse i = 1 fw11 fw12 … fw1k 

Klasse i = 2 fw21 fw22 … fw2k 

… … … … … 

Klasse i = r fwr1 fwr2 … fwrk 

 

                                                 
1 Ik wil ir. G. Vergauwe danken voor haar raad en hulp bij de statistische verwerking van mijn resultaten 
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In dat geval kan met een χ 2 - toets getest worden of er een statistisch significant verband 

bestaat tussen de twee nominale variabelen. De nulhypothese is hierbij dat beide variabelen 

onafhankelijk van elkaar zijn: 

 

H0 : de variabelen zijn onafhankelijk 

Ha : de variabelen zijn afhankelijk 

 

Bij eenχ 2 - toets wordt voor iedere cel van de kruistabel de berekende theoretische 

frequentie ( )f th
  vergeleken met de waargenomen frequentie ( )f w

 . Indien de waargenomen en 

de theoretische frequentie bijna gelijk zijn aan elkaar, zal de waarde van de χ 2 - toets dicht bij 

nul liggen. De variabelen zijn dan onafhankelijk van elkaar.  

 

De toetsingsgrootheid wordt als volgt berekend:  

 

Met    χ 2

w
  : de waarde van de toetsingsgrootheid 

 f w
 : de waargenomen frequentie 

 f th
 : de theoretische frequentie 

 i = 1, … , r 

 j = 1, … , k 

 

Het aantal vrijheidsgraden (df) is gelijk aan het aantal variabelen verminderd met het aantal 

restricties opgelegd aan die variabelen. Dat aantal wordt als volgt berekend: 

 

 df = (r-1)(k-1) 
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De waarde vanχ 2

w
 wordt vervolgens vergeleken met χα

2

,df
 waarbij χα

2

,df
 de waarde is van de  

χ 2 -verdeling met df vrijheidsgraden en met een rechterstaartoppervlakte gelijk aan α.  

 

De beslissingsregel van de toets is ten slotte: 

 

 χ 2

w
 >χα

2

,df
: H0 wordt verworpen → Ha wordt aangenomen 

 χ 2

w
 <χα

2

,df
: H0 wordt verworpen → H0 wordt aangenomen 

 

2.2.2 DE PRAKTISCHE UITVOERING VAN DE AFHANKELIJKSHEIDSTEST 

In de praktijk wordt met behulp van het softwarepakket Statistical Package for Social 

Sciences (SPSS 8.2) de oppervlakte gelegen onder de χ 2 - curve rechts vanχ 2

w
 bepaald. Dat 

is de p-waarde. De p-waarde is dus een maat die aangeeft hoeveel de informatie die in de 

steekproef vervat zit, afwijkt van de nulhypothese. 

 

 

De p-waarde die resulteert uit de χ 2 - test wordt dan met het nominale significantieniveau 

(kritische drempelwaarde) vergeleken om al dan niet tot significantie te besluiten. In dit werk 

werd het significantieniveau vastgelegd op 5% (α = 0,05) :  

  

p > 0,05 : behoud H0 → besluit H0 

p ≤ 0,05 : verwerp H0 → besluit Ha 

  

Wanneer p > 0,05 wordt H0 aangenomen en Ha bijgevolg verworpen. In dit onderzoek worden 

steeds deχ 2

w
 - waarden en de p-waarde vermeld. Indien de p-waarde kleiner is dan 1/1000 

wordt de exacte waarde niet meer vermeld  
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3 DE PLAATS VAN DE VERBALE CONSTITUENT IN DE ZIN 

Na het vorige praktische hoofdstuk kan het echte onderzoek van start gaan. In dit hoofdstuk 

wordt de plaats van de verbale constituent in de Hollandse zin onderzocht en besproken. De 

resultaten van dat onderzoek zal ik vervolgens vergelijken met soortgelijk onderzoek van 

Burridge (1993) op Brabantse teksten. Op die manier worden de resultaten voor het Hollands 

verruimd tot de standaardtaal. Die resultaten zal ik ten slotte inpassen in een typologische 

evolutie van het Nederlands.  

 

 

3.1 ENKELE PRAKTISCHE OPMERKINGEN 

Alvorens de resultaten van het onderzoek aan bod komen, wil ik de methodologische keuzes 

die specifiek met dit hoofdstuk verbonden zijn eerst uit de doeken doen. Het onderzoek naar 

de plaats van de verbale constituent brengt immers enkele praktische problemen met zich 

mee. Deze inleidende paragraaf moet een blik achter de schermen van het concrete onderzoek 

bieden. Op de eerste plaats komt de verdere afbakening van het corpus aan bod. Vervolgens 

worden enkele opmerkingen gemaakt bij de analyse van de verbale constituent in het corpus.   

 

3.1.1 DE VERDERE AFBAKENING VAN HET CORPUS 

Het onderzoek van de verbale constituent in de zin vraagt een verdere afbakening van het 

tekstenbestand dat in het tweede hoofdstuk werd samengesteld. Om te beginnen heb ik de taal 

van Bontekoe en Beets niet in dit hoofdstuk verwerkt. De twee auteurs hebben hun ervaringen 

immers in de beknopte stijl van een dagboek neergeschreven. Bij die telegramstijl zijn 

belangrijke constituenten als het subject niet in de oppervlaktestructuur geëxpliciteerd. Precies 

die constituenten zijn het centrale onderwerp van dit onderzoek. Verder heb ik het werk van 

Klijn uit het onderzoek geweerd. Zijn verhandeling bestond immers uit minder dan honderd 

zinnen, het minimum om een representatieve steekproef te leveren van het taalgebruik van de 

auteur.  

 

Uit die gereduceerde tekstverzameling werd vervolgens een deelverzameling van te 

onderzoeken zinnen geselecteerd. Hierbij heb ik ervoor gezorgd dat de steekproef statistisch 

representatief was.  
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Een steekproef is op de eerste plaats representatief wanneer de verzameling zinnen voldoende 

groot is. Voor elke tijdsdoorsnede streefde ik naar een duizendtal zinnen. Hierbij werden 

beduidend meer bijzinnen geattesteerd dan hoofdzinnen. Door het grote aantal zinnen is 

echter ook de deelverzameling van de hoofdzinnen steeds ruim genoeg. Ter vergelijking koos 

Burridge (1993) een achthonderdtal zinnen voor elke tijdsdoorsnede. De analyse van meer 

zinnen verandert volgens Burridge nog weinig aan de geattesteerde volgordeverhoudingen.  

 

Concreet werden voor de dertiende eeuw 1070 zinnen onderzocht, voor de vijftiende eeuw 

804 zinnen en voor de zeventiende eeuw 1005 zinnen. Voor de vierde tijdsdoorsnede bleek de 

talige situatie parallel met die in het huidige Nederlands. Als vergelijking stelde ik een kleiner 

corpus van 338 zinnen samen voor de negentiende eeuw. In het totaal zijn voor dit hoofdstuk 

dus 3217 zinnen geanalyseerd. Burridge (1993) heeft ter vergelijking 4647 zinnen in haar 

onderzoek betrokken. Dat grotere aantal is het gevolg van haar keuze voor meer 

tijdsdoorsneden.  

 

Op de tweede plaats heb ik per periode het aantal zinnen evenwichtig verdeeld over de 

verschillende auteurs. Zo weegt het taalgebruik van een bepaalde schrijver niet te zwaar door. 

Hierop vormt de tweede tijdsdoorsnede een uitzondering. Daarin zijn de ambtelijke 

documenten uit Haarlem twee maal en die uit Dordrecht drie maal meer vertegenwoordigd 

dan de andere bronnen voor de vijftiende eeuw. Die ingreep was nodig om voldoende 

gegevens te kunnen verzamelen voor die periode.  

 

3.1.2 ZINSONTLEDING IN HET CORPUS 

Naast de samenstelling van het corpus wil ik nog enkele opmerkingen meegeven over de 

analyse van de zinnen in dat corpus.  

 

Om te beginnen moet vermeld worden dat ik samengetrokken hoofdzinnen en beknopte 

bijzinnen genegeerd heb in het onderzoek. In de oppervlaktestructuur van die constructies zijn 

immers een aantal essentiële constituenten niet geëxpliciteerd. De plaats van die constituenten 

staat net centraal in dit onderzoek.  

 

Verder heb ik bij de zinsontleding in het corpus met enkele moeilijkheden moeten afrekenen 

die door taalverandering werden veroorzaakt. Op de eerste plaats stelde het onderscheid 
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hoofdzin – bijzin mij voor een probleem. In het eerste hoofdstuk werden de hoofd- en bijzin 

respectievelijk gedefinieerd als een zelfstandige en een afhankelijke zin. Volgens Van der 

Horst (1981b, 1984) was dat semantische verschil echter in het Middelnederlands niet 

gemarkeerd door een verschillende plaatsing van de verbale constituent. Het is dus een 

anachronisme een bijzin van een hoofdzin te onderscheiden op grond van de woordvolgorde. 

Bovendien is de ontwikkeling van dat formele kenmerk het onderwerp van dit hoofdstuk. Als 

oplossing heb ik bij de analyse van het corpus een onderscheid tussen hoofd- en bijzin 

gemaakt op basis van de semantische nevenschikking of onderschikking van een zin. Op de 

tweede plaats zorgde de ontwikkeling van de zinsrelator voor moeilijkheden. Zo kan men 

onmogelijk te weten komen wanneer een constituent een specificatie dan wel een bepaling is 

bij de persoonsvorm. Het is immers formeel niet duidelijk wat de structurele relaties zijn in 

Middelnederlandse zinnen. De semantische relaties tussen de zinsrelator en de andere 

constituenten zijn daarentegen weinig veranderd in de loop der tijden. Op basis van de 

semantische rollen van de constituenten kunnen actanten en circonstanten dan ook worden 

benoemd. Hierbij heb ik me laten inspireren door Tesnière (1966). Volgens de linguïst vervult 

de actant de rol van een medespeler. Hierbij is het subject de medespeler die de handeling 

uitvoert. Die actieve rol wordt duidelijk in de congruentie van de persoonsvorm met het 

subject. Het direct object ondersteunt dan weer de handeling. Bij passivering worden de 

semantische rollen van die twee actanten omgedraaid. In mijn analyse werd het passief object 

als een direct object geclassificeerd. Het indirect object ontvangt voor- of nadeel van diegene 

die de handeling uitvoert. Bij de analyse werd geen onderscheid gemaakt tussen indirecte 

objecten met of zonder voorzetsel. Naast de actanten werden in de ontleding circonstanten 

onderscheiden. Circonstanten drukken geen medespeler uit maar schetsen de achtergrond 

waartegen de handeling zich afspeelt. Bij de ontleding van de circonstanten heb ik geen 

verdere opdeling meer gemaakt.  

 

 

3.2 MIJN EMPIRISCH ONDERZOEK VAN HOLLANDSE TEKSTEN 

In deze tweede paragraaf zal ik de plaats van de verbale constituent in Hollandse teksten 

onderzoeken. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen de hoofd- en de bijzin. In het 

moderne Nederlands verschilt de positie van werkwoorden immers naargelang van het 

zinstype. Empirisch onderzoek moet uitwijzen of dat verschil ook al in vroegere bronnen van 

het Hollands aanwezig was. 
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Voor zowel de hoofd- als de bijzin staat de plaats van de verbale constituent in de zin 

centraal. Van een secundair belang is de plaats van de rest van de zin tegenover de verbale 

constituent. In een tweede onderdeel wordt de extrapositie van constituenten dan ook maar 

kort aangehaald. De doorbreking van de werkwoordelijke eindgroep komt daarentegen weer 

uitvoeriger aan bod. Het verschijnsel zal immers inzicht verschaffen in de ontwikkeling van 

de tangconstructie in de bijzin. Het onderzoek van de hoofd- en de bijzin wordt afgesloten 

door de ontwikkeling van die tangconstructie in elk zinstype.    

 

3.2.1 DE PLAATS VAN DE VERBALE CONSTITUENT IN DE HOOFDZIN 

In dit onderdeel wordt enkel de plaats van de verbale constituent in de mededelende zin 

onderzocht. Andere zinstypes als de vraagzin of de imperatiefzin komen niet aan bod. 

 

3.2.1.1 De plaats van de verbale constituent tegenover de rest van de zin 

In de moderne hoofdzin is de samengestelde verbale constituent discontinu. Een groot deel 

van de constituenten wordt door de persoonsvorm en de onvervoegde werkwoorden 

ingesloten. De verbale constituent vormt immers een synthetische tangconstructie waarbij de 

persoonsvorm het hoofdwerkwoord van de zin aankondigt. 

 

In dit onderdeel wil ik onderzoeken of die verbale tang al in de vroegere bronnen van het 

Hollands bestond. Om deze vraag te beantwoorden voltstaat het niet de veranderende plaats 

van de twee polen te onderzoeken. Men mag pas van een tangconstructie spreken als de 

werkwoorden in de hoofdzin een synthetische constructie vormen met een achtergeplaatste 

kern. Die situatie is volgens Duinhoven echter lang niet het geval geweest. 

 

In dit onderzoek wordt op de eerste plaats de positie van de persoonsvorm besproken. In een 

tweede stukje zal ik even uitweiden over de nauwe band van de persoonsvorm en het subject. 

Die gegevens zullen later als vergelijkingsmateriaal dienen bij het onderzoek naar de tang in 

de bijzin. In een laatste passage komt de positie van het voltooid deelwoord en de infinitief 

aan bod. Hierbij zal ik ook aandacht besteden aan de synthetisering en de herinterpretatie van 

beide werkwoordsvormen.  
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a) De plaats van de persoonsvorm 

 

In dit eerste onderdeel zal ik de plaats van de persoonsvorm in mijn corpus onderzoeken. In 

het eerste hoofdstuk werd bij de onderzoeksvragen gesignaleerd dat er al diepgaand 

onderzoek bestaat over dat onderwerp. Van der Horst (1981a, 1981b, 1984) en vooral 

Burridge (1993) hebben bijgedragen tot een grotere kennis van de positie van het vervoegde 

werkwoord. De keuze voor die overlapping met ander onderzoek heb ik aan het einde van het 

eerste hoofdstuk beargumenteerd.  

 

Met het onderzoek wil ik verifiëren of de persoonsvorm in de hoofdzin steeds op de tweede 

zinsplaats stond. Die stelling wordt zowel door Van der Horst (1981a, 1981b, 1984) als 

Burridge (1993) verdedigd.  

 

Om te plaats van de persoonsvorm te bepalen heb ik het aantal zindelen dat aan de 

persoonsvorm voorafging in 1181 hoofdzinnen geteld. Elementen die tot vandaag buiten het 

zinsverband vallen en aan de zin voorafgaan, werden niet meegeteld. Het zijn tussenwerpsels, 

de aangesproken persoon en nevenschikkende voegwoorden als maar en en(de). Zinnen die 

openen met want worden apart (3.2.4) behandeld. Daarnaast werden delen die geen 

constituent zijn niet meegerekend. Het negatiepartikel ne is hiervan een veelvuldig voorbeeld. 

In de volgende tabel zijn de resultaten van mijn tellingen opgenomen. 

 

Tabel 3.1 Het aantal constituenten vóór de persoonsvorm in de hoofdzin (aantal 
hoofdzinnen, aandeel op het totale aantal hoofdzinnen) 

Eeuw Het aantal constituenten vóór de persoonsvorm Totaal

 0 1 2 3 

13de  0 0% 164 52% 145 46% 9 3% 318

15de  0 0% 225 69% 97 30% 6 1% 328

17de  10 3% 294 83% 49 14% 2 1% 355

19de  0 0% 176 98% 4 2% 0 0% 180

 

Uit de tabel blijkt dat de persoonsvorm op de tweede zinsplaats (v2) voor elke onderzochte 

periode de meest voorkomende volgorde is. Van een bescheiden 52% in de dertiende eeuw 

neemt de plaatsingskeuze heel gelijkmatig toe tot 98% in de negentiende eeuw. De tweede 
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zinsplaats evolueert in de loop der eeuwen met andere woorden tot de vaste plaats van de 

persoonsvorm. 

Omgekeerd evenredig met de opmars van de persoonsvorm op de tweede zinsplaats verloopt 

de terugval van de pv op de derde zinsplaats (v3). In de dertiende eeuw kunnen vóór de 

persoonsvorm bijna even frequent twee constituenten als één constituent geplaatst worden. 

Die evenwaardige uitgangssituatie kalft over de verschillende periodes heen heel geleidelijk 

af tot twee procent in de negentiende eeuw. De mogelijkheid om twee constituenten vóór de 

persoonsvorm te plaatsen gaat dus in de loop der eeuwen langzaam verloren.     

Naast de vorige volgordes werd in het corpus nauwelijks een andere plaats voor de 

persoonsvorm geattesteerd. Zo is de persoonsvorm op de vierde zinsplaats (v4) in de 

geschreven geschiedenis van het Hollands steeds een randverschijnsel geweest. Van een klein 

aandeel in de dertiende eeuw verdwijnt de volgorde uit de teksten van de negentiende eeuw. 

Daarnaast werd de persoonsvorm enkele keren gesignaleerd aan het begin van de 

mededelende hoofdzin (v1) in de zeventiende eeuw. Het gaat om zeer gemarkeerd 

taalgebruik. De tien vormen werden enkel teruggevonden in twee ambachtsbrieven waarin 

regels voor de textielnijverheid opgesomd staan. De hoofdzinnen met v1 vormen de 

openingszinnen van een nieuwe verordening. 

(1) Sullen mede de superintendenten beneffens den gouverneurs de penning ende 

het innecomen van de voorschreven neeringhe tot den meesten oorbaer vandien 

doen verstrecken. 

(2) Ende sullen de afgegaen deecken ende werckmeesters 2 jaren, naerdat sy 

afgegaen sullen sijn van den vorschreven dienst, verschoont ende vry moeten 

blyven, ende sullen den deecken, werckmeesters ende provisenaers terstont […] 

doen den hiervolgenden eedt. 

De v1-volgorde beklemtoont dus de verbinding tussen opgesomde regels. Die functie stamt 

volgens Burridge (1993) van het oude Germaanse patroon voor nevenschikkende zinnen af. 

Wel is vreemd dat juist die oude volgorde enkel in de zeventiende eeuw geattesteerd wordt in 

het corpus. Samenvattend verschijnt de persoonsvorm nauwelijks aan het begin van de 

mededelende hoofdzin. Die volgorde is daarentegen zeer normaal in de polaire vraagzin en de 

imperatiefzin vanaf de eerste bronnen in het Hollands.  

 

De voorgaande gegevens kunnen samengevat worden door het gemiddelde aantal 

constituenten vóór de persoonsvorm te berekenen. Per eeuw werden alle constituenten geteld 
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die aan het vervoegde werkwoord vooraf gaan. Vervolgens heb ik de som gedeeld door het 

aantal onderzochte zinnen.  

 

Tabel 3.2 Het gemiddelde aantal constituenten vóór de persoonsvorm in de hoofdzin.  

13de eeuw 15de eeuw 17de eeuw 19de eeuw 

1,51 1,33 1,11 1,02 

 

Uit de tabel blijkt dat steeds minder constituenten in de loop der tijden vóór de persoonsvorm 

kunnen verschijnen. Tegen de negentiende eeuw is v2 dan ook volledig gegrammaticaliseerd.   

 

De resultaten van dit onderzoek stroken helemaal niet met de gegevens van Van der Horst 

(1981a, 1981b, 1984) en Burridge (1993). In hoofdstuk één stond te lezen dat in het 

Middelnederlands meer dan negentig procent van de vervoegde werkwoorden op de tweede 

zinsplaats verschijnt in de hoofdzin. In de volgende tabel worden de resultaten van Burridge 

voor Holland weergegeven ter vergelijking.  

 

Tabel 3.3 De plaats van de persoonsvorm in hoofdzin volgens Burridge (1993: 26) (aantal 
hoofdzinnen, aandeel op het totale aantal hoofdzinnen) 

Plaats pv Tijdsdoorsnede 

 1300 1350 1450 1500 1600 1650 

v2 98% 96% 97% 98% 98% 98% 

geen v2 2% 4% 3% 2% 2% 2% 

Totaal 502 429 405 402 330 344 

 

De grote verschillen tussen mijn resultaten en die van Burridge vragen om een verklaring. Op 

de eerste plaats kan het toeval een rol spelen in de verschillende resultaten. De statistische 

verwerking van mijn resultaten toont echter aan dat de beschreven veranderingen niet aan 

toeval te wijten zijn. Volgens de χ2-test is het aantal constituenten vóór de persoonsvorm 

immers afhankelijk van de tijdsdoorsnede. Die afhankelijkheid geldt zowel wanneer alle 

eeuwen in de berekening worden betrokken (de globale test) als wanneer de eeuwen in 

chronologische paren worden beschouwd (de partiële test). De precieze resultaten van de 

statistische verwerking van de gegevens werden in tabel c.1 opgenomen in bijlage c. Op de 

tweede plaats kan een andere telmethode aan de basis van het afwijkende beeld liggen. Zo 
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rekent Van der Horst (1981b) de elementen zo, dan, toen en bijzinnen niet mee bij het aantal 

constituenten voor de persoonsvorm. Die elementen vormen volgens hem een uitzondering op 

de v2-regel. Ook Burridge behandelt persoonsvormen voorafgegaan door bijzinnen apart. Het 

is onduidelijk of de linguïste de woorden zo, dan en toen al dan niet heeft meegerekend. Ter 

vergelijking heb ik de voorgaande uitzonderingen geschrapt in mijn onderzoeksresultaten. 

 

Tabel 3.4 Het aantal constituenten – zonder bijzinnen en bijwoordelijke verwijswoorden – 
vóór de persoonsvorm (aantal hoofdzinnen, aandeel op het totale aantal 
hoofdzinnen) 

Eeuw Aantal constituenten vóór de persoonsvorm Totaal Gem.

 0 1 2 3 

13de  0 0% 240 97% 7 3% 0 0% 247 1,03

15de  0 0% 277 97% 9 3% 0 0% 286 1,03

17de  10 3% 279 94% 8 3% 1 0% 298 1,03

19de  0 0% 168 98% 3 2% 0 0% 171 1,02

 

Het negeren van bijzinnen en de woorden zo, dan en toen levert spectaculaire resultaten op. 

Net als bij Van der Horst en Burridge gaat de persoonsvorm op de tweede zinsplaats 

overwegen in elke tijdsdoorsnede. Het gemiddelde aantal constituenten vóór de persoonsvorm 

bedraagt in elke tijdsdoorsnede iets meer dan één constituent. V2 lijkt dus vanaf de eerste 

bronnen van het Hollands gegrammaticaliseerd.  

 

De statistiek bevestigt gedeeltelijk die conclusie (zie bijlage c, tabel c.2). De χ2-test leert dat 

het aantal constituenten vóór de persoonsvorm onafhankelijk is van de tijdsdoorsnede 

wanneer respectievelijk de paren dertiende – vijftiende eeuw en zeventiende – negentiende 

eeuw in de berekening worden opgenomen. De globale test en de test voor het paar vijftiende 

– zeventiende eeuw leveren een afhankelijkheid op. Die resultaten worden wellicht 

veroorzaakt door de afwijkende cijfers uit de zeventiende eeuw waarbij 10 hoofdzinnen een 

vooropgeplaatste persoonsvorm hebben. Worden die uitzonderingen niet meegerekend dan is 

het aantal constituenten vóór de persoonsvorm in alle gevallen onafhankelijk van de 

tijdsdoorsnede (zie bijlage c, tabel c.3). De plaats van de persoonsvorm verandert dus niet in 

de loop der tijden.  
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Men kan zich nu afvragen waarom bijzinnen en de woorden zo, dan en toen zich zo 

uitzonderlijk gedragen. Het gebruik van de woordjes zo, dan, toen en de bijzin worden 

achtereenvolgens behandeld.  

 

Woorden als zo, dan en toen functioneren in het Middelnederlands frequent als bijwoordelijke 

verwijswoorden. Ze worden gebruikt om een constituent met de daaropvolgende 

persoonsvorm te verbinden. Die constituent kon zowel een actant (1) als een circonstant  

(2 en 3) zijn, al dan niet in de vorm van een bijzin (3). 

(1) Van desen ghelde so nemen wi vte ander half pont. 

(2) Vort so ne sullen wi noch niemene van onser weghen ons nemmermeer 

onderwinden. 

(3) Ende omme dat wii die goede liede van Dordrecht nv ende menich waeruen 

ghetrouwe vonden hebben jn grauen dienste van holland so willen wii jan van 

auennes graue van henegouwen hem dese dinc vast ende ghestade houden van 

onsen weghen. 

Het verwijswoord echode volgens Van der Horst (1981b) de betekenis van het antecedent. 

Door die herhaling incorporeerde het bijwoordelijke verwijswoord de beginconstituent in de 

zinsstructuur. Het is met andere woorden een soort expletief element. Van der Horst vermeldt 

niet dat een voornaamwoord een gelijksoortige functie in het Middelnederlands kon 

uitoefenen. Het verschil tussen een aanwijzend en een betrekkelijk voornaamwoord is echter 

moeilijk in te schatten bij de analyse van een zin. In het volgende voorbeeld lijkt het gebruik 

van het voornaamwoord aanwijzend. 

(4) Die man nochte si selue die ensouden niet te desen dinghen doen. 

Van der Horst concludeert zijn uitweiding over verwijswoorden met de hypothese dat de 

betekenisarme woordjes geen zelfstandige constituenten zijn maar deel van de eerste 

constituent. Het verwijswoord vormt dus maar een schijnuitzondering op de tweede zinsplaats 

van de persoonsvorm. 

Dat besluit lijkt wat bij de haren getrokken. De definitie van het verwijswoord zelf verklaart 

immers al waarom het de tweede zinsplaats van de persoonsvorm niet in gevaar brengt. 

Volgens de definitie incorporeert het verwijswoord de beginconstituent in de zinsstructuur. 

Die definitie impliceert dat het verwijswoord tot de zin behoort en de eerste constituent niet. 

De functie van het verwijswoord bestaat er dan in de betekenis van het antecedent te herhalen 

en zo in de zin te actualiseren. Het voordeel van die gedachtegang is dat ze ook een licht 

werpt op de ontwikkeling van de zinsrelator. Een dalend gebruik van bijwoordelijke 
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verwijswoorden kan wijzen op de toenemende incorporatie van constituenten in de 

zinsstructuur. In de volgende tabel wordt het gebruik van het bijwoordelijke verwijswoord 

door de eeuwen heen samengevat. 

 

Tabel 3.5 Hoofdzinnen met een bijwoordelijk verwijswoord (aantal hoofdzinnen, aandeel 
op het totale aantal hoofdzinnen met minstens één constituent vóór de 
persoonsvorm) 

13de eeuw 15de eeuw 17de eeuw 19de eeuw 

134 54% 90 31% 33 11% 1 1% 

 

Uit de tabel blijkt dat het bijwoordelijk verwijswoord steeds minder wordt gebruikt om een 

constituent met de persoonsvorm te verbinden. Van 54% in de dertiende eeuw valt de 

constructie terug naar een schamele 1% in de laatste tijdsdoorsnede. Het afnemende gebruik 

van de bijwoordelijke verwijswoorden loopt parallel met de structurele uitbreiding van de 

zinsrelator die Duinhoven (1997a) veronderstelt.   

 

Volgens Van der Horst (1981b) vormen ook bijzinnen een uitzondering op de tweede 

zinsplaats van de persoonsvorm. Hij wijt dit aan de langzame incorporatie van de bijzin in de 

zinsstructuur. Die opname in de zinskern is volgens Van der Horst in drie stappen verlopen. 

In eerste instantie werd de bijzin gewoon vóór de hoofdzin geplaatst. Aangezien de bijzin nog 

niet in de zinsstructuur opgenomen was, veroorzaakte hij nog geen inversie. Van der Horst 

(1981b: 181) geeft het volgende voorbeeld:  

(1) Alse joseph reet maria ghinc. 

Vervolgens werd de bijzin geïncorporeerd in de zin door het gebruik van bijwoordelijke 

verwijswoorden. 

(2) Doe si voor dat cloester quam doe vant si die poorte open staen. 

De opname van de bijzin in de zinskern resulteerde ten slotte in de hedendaagse constructie: 

(3) Doe Bassus dit vernam wilde hise noch meer maken gram. 

 

Die hypothese heb ik getoetst aan de zinnen in mijn corpus. Voor elke tijdsdoorsnede werd 

bepaald wat voor een constituent tussen de bijzin en de persoonsvorm geplaatst kon worden.  
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Tabel 3.6 Hoofdzinnen met constituenten tussen de bijzin en de persoonsvorm (aantal 
hoofdzinnen, aandeel op het totale aantal hoofdzinnen met een bijzin vóór de 
persoonvorm) 

Eeuw Constituenten tussen de bijzin en de persoonsvorm Totaal

 S X Verwijswoord ∅ 

13de 11 15% 4 6% 56 79% 0 0% 71

15de 8 19% 0 0% 34 81% 0 0% 42

17de 8 19% 0 0% 23 53% 12 28% 43

19de 0 0% 0 0% 1 11% 8 89% 9

 

In de eerste en de tweede tijdsdoorsnede wordt een twintigtal procent van de bijzinnen zonder 

inversie vóór de persoonsvorm geplaatst. De rest van de bijzinnen wordt met een 

bijwoordelijk verwijswoord in de zinsstructuur geïncorporeerd. Het is pas in de zeventiende 

eeuw dat de bijzin voor het eerst gewoon vóór de persoonsvorm wordt geplaatst. De opkomst 

van de nieuwe volgorde verloopt parallel met het verdwijnen van het verwijswoord. De 

constructie waarbij de bijzin geen inversie veroorzaakt blijft daarentegen even gangbaar als in 

de vorige tijdsdoorsneden. Die laatste volgorde moet ten slotte ook bezwijken in de 

negentiende eeuw. In die periode lijkt de nieuwe volgorde de bovenhand te hebben gehaald. 

De constructie is tegenwoordig de meest gebruikelijke manier om een bijzin vóór een 

persoonsvorm te plaatsen.  

 

Die resultaten komen gedeeltelijk overeen met de cijfers van Burridge (1993). Bij de analyse 

van haar corpus maakte de linguïste wel geen onderscheid tussen een willekeurige constituent 

X en een bijwoordelijk verwijswoord. 
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Tabel 3.7 Hoofdzinnen met constituenten tussen de bijzin en de persoonsvorm volgens 
Burridge (1993:40) (aandeel hoofdzinnen op het totale aantal hoofdzinnen met 
een bijzin vóór de persoonvorm)  

Periode Constituenten tussen de bijzin en de persoonsvorm Totaal

 S X ∅ 

1300 8% 74% 18% 50

1350 59% 38% 3% 63

1450 19% 77% 4% 48

1500 24% 73% 3% 56

1600 7% 70% 23% 29

1650 13% 83% 4% 69

 

In de tabel valt het grote aantal zinnen in het corpus van 1350 op waarin het subject tussen de 

bijzin en de persoonsvorm in staat. Volgens Burridge is in 91% van die gevallen de bijzin een 

voorwaardelijke bijzin. De belangrijkste overeenkomst tussen de resultaten van mijn 

onderzoek en dat van Burridge is de lage frequentie van de volgorde bijzin – persoonsvorm. 

Burridge vermoedt dan ook dat de moderne constructie haar positie pas na 1650 heeft 

veroverd. Uit mijn onderzoek blijkt dat die ontwikkeling tegen 1800 al voltooid is.  

 

Samenvattend kan ik met Van der Horst (1981a, 1981b, 1984) en Burridge (1993) besluiten 

dat de tweede zinsplaats de meest gangbare positie is voor de persoonsvorm vanaf de vroegste 

bronnen van het Hollands. Enkel constituenten die niet echt tot de zinsstructuur horen, 

vormen schijnbare uitzonderingen op die plaatsingsregel. 

 

b) De plaats van het subject 

 

In dit tweede onderdeel zal ik de relatieve plaatsing van het subject tegenover de 

persoonsvorm onder de loep nemen. De gegevens van dat onderzoek zullen van pas komen bij 

de ontwikkeling van de tangconstructie in de bijzin. 

 

In het corpus heb ik de relatieve positie van het subject, de persoonsvorm en andere 

constituenten onderzocht. Bij dat kwantitatieve onderzoek werd het voorkomen van 

bijwoordelijke verwijswoorden en bijzinnen genegeerd.  
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Tabel 3.8 De plaats van het subject in de hoofdzin – zonder bijwoordelijke 
verwijswoorden en bijzinnen (aantal hoofdzinnen, aandeel op het totale aantal 
hoofdzinnen) 

Eeuw Plaats van het subject Totaal

 SXV XSV SV VSX VXS 

13de  2 1% 0 0% 80 32% 160 65% 5 2% 247

15de  0 0% 5 2% 125 44% 150 52% 6 2% 286

17de  0 0% 5 2% 187 63% 99 33% 6 2% 298

19de  0 0% 2 1% 86 50% 79 46% 4 2% 171

 

Uit de tabel blijkt dat het subject vanaf de dertiende eeuw prototypisch net vóór of achter de 

persoonsvorm geplaatst wordt. De som van de volgordes SV, XSV en VS geeft de precieze 

frequentie van die samenplaatsing in de vier tijdsdoorsneden weer: 

 

Tabel 3.9 Hoofdzinnen met samenplaatsing van het subject en de persoonsvorm – zonder 
bijwoordelijke verwijswoorden en bijzinnen (aandeel hoofdzinnen op het totale 
aantal hoofdzinnen) 

13de eeuw 15de eeuw 17de eeuw 19de eeuw 

97% 98% 98% 98% 

 

In de vier tijdsdoorsneden worden het subject en de persoonsvorm bijna altijd samengeplaatst 

in de hoofdzin. Statistisch onderzoek wijst dan ook uit dat die samenplaatsing onafhankelijk is 

van de tijdsdoorsnede (zie bijlage c, tabel c.4). Dat resultaat geldt zowel voor de globale χ2-

test als voor de partiële tests waarbij opeenvolgende eeuwen paarsgewijs in de berekening 

werden betrokken. Het subject is dus vanaf de vroegste bronnen van het Hollands heel nauw 

met de persoonsvorm verbonden 

 

Dat resultaat komt overeen met het onderzoek van Burridge (1993) op Hollandse teksten. In 

haar honderden hoofdzinnen worden het subject maar een zestal keer van de persoonsvorm 

gescheiden door een constituent. In mijn corpus ligt het aantal tussengeplaatste constituenten 

hoger. Dat verschil wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door het tellen van de volgorde VXS in 

het corpus. Burridge heeft met die volgorde geen rekening gehouden in haar onderzoek. In dit 

corpus werd die uitzonderlijke volgorde in 2% van de hoofdzinnen geteld. Meestal werd het 

subject hierbij door één constituent gescheiden van de persoonsvorm. In drie gevallen werden 



 69

twee tussengeplaatste constituenten aangetroffen. In de vier tijdsdoorsneden konden zowel 

circonstanten (12 keer) als objecten (14 keer) aan het subject voorafgaan. Onder de objecten 

werden er opvallend veel indirecte objecten (10 keer) geteld. Bovendien kwamen veel 

objecten in de vorm van een persoonlijk voornaamwoord (10 keer) voor.  

 

Volgens de ANS (1997) komen dergelijke uitzonderingen op inversie ook nog in het huidige 

Nederlands sporadisch voor. Het gaat meestal om zinnen die als subject een onbepaalde 

nominale constituent hebben. Dergelijke subjecten hebben een hogere informatieve waarde en 

staan om pragmatische redenen verder naar achteren in de hoofdzin. Het subject wordt in dat 

geval vaak voorafgegaan door persoonlijke voornaamwoorden.  

 

Samenvattend komt het subject vanaf de vroegste bronnen in de Hollandse hoofdzin naast de 

persoonsvorm voor. Om pragmatische redenen kon in elke tijdsdoorsnede uitzonderlijk het 

subject in inversie voorafgegaan worden door één of meerdere constituenten.  

 

c) De plaats van het voltooid deelwoord en de infinitief 

 

In tegenstelling tot de plaats van de persoonsvorm bestaat er nog geen diachroon onderzoek 

naar de plaats van het voltooid deelwoord en de infinitief in de hoofdzin.  

 

Om de plaats van het onvervoegde werkwoord te onderzoeken heb ik om te beginnen van 704 

hoofdzinnen het aantal constituenten tussen de persoonsvorm en het eerste onvervoegde 

werkwoord geteld. Hierbij werd het subject in inversiepositie genegeerd. Die positie van het 

subject is immers enkel gebonden aan de persoonsvorm en heeft met de plaats van het 

onvervoegde werkwoord niets te maken. Daarnaast werd het aantal constituenten na het 

laatste onvervoegde werkwoord geteld. In het onderzoek heb ik enkel zinnen opgenomen 

waarbij de onvervoegde werkwoorden op elkaar volgen. Zinnen die niet aan die voorwaarde 

voldoen komen in het onderdeel over doorbreking (3.2.1.3) aan bod. 

 

De onderzoeksresultaten werden per tijdsdoorsnede in een tabel verzameld. Hierbij heb ik het 

aantal constituenten achter het onvervoegde werkwoord en het aantal constituenten in de 

hoofdzin opgenomen. Het aantal constituenten tussen de persoonsvorm en het onvervoegde 

werkwoord kan door een eenvoudig verschil zelf berekend worden. 
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Tabel 3.10 Het aantal constituenten achter het onvervoegde werkwoord in de dertiende-
eeuwse hoofdzin (aantal hoofdzinnen) 

# const.  Aantal constituenten achter het onvervoegde werkwoord Totaal

 in zina 0 1 2 3 4 5 6 7 

1 4 15 - - - - - - 19

2 7 52 30 - - - - - 89

3 2 20 39 16 - - - - 77

4 2 7 13 9 3 - - - 34

5 0 1 2 1 6 2 - - 12

6 0 0 1 0 0 1 1 - 3

7 0 0 0 0 0 0 0 1 1

Totaal 15 95 85 26 9 3 1 1 235

Procent 6% 40% 36% 11% 4% 1% 0% 0% 
a Aantal constituenten in de zin 

 

Uit de tabel valt onmiddellijk de vrije plaatsing van het voltooid deelwoord en de infinitief op. 

Constituenten worden zowel vóór als achter het onvervoegde werkwoord teruggevonden. 

Toch vallen er een paar tendensen uit de frequenties op te maken. Het onvervoegde 

werkwoord bevindt zich in de dertiende eeuw heel dicht in de buurt van de persoonsvorm. In 

107 (46%) hoofdzinnen worden de werkwoordsvormen slechts door één constituent van 

elkaar gescheiden. In 68 (29%) gevallen volgen de vervoegde en onvervoegde werkwoorden 

zelfs op elkaar. Hoogstens worden ze van elkaar gescheiden door een subject in 

inversiepositie. Omgekeerd evenredig met die tendens is het grote aantal constituenten dat op 

het onvervoegde werkwoord kan volgen. In het corpus voor de dertiende eeuw heb ik zelfs 

een hoofdzin geattesteerd met zeven constituenten na de infinitief. Toch is die lange reeks 

constituenten veeleer een uitzondering. Een aantal van één tot drie constituenten na het 

onvervoegde werkwoord komt het frequentst voor (namelijk samen 87%). Een kleine 

berekening leert dat het voltooid deelwoord en de infinitief gemiddeld door 1,73 constituenten 

gevolgd worden. 
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Tabel 3.11 Het aantal constituenten achter het onvervoegde werkwoord in de vijftiende-
eeuwse hoofdzin (aantal hoofdzinnen) 

# const.  Aantal constituenten achter het onvervoegde werkwoord Totaal

 in zina 0 1 2 3 4 5 6 7 

1 21 26 - - - - - - 47

2 14 26 9 - - - - - 49

3 6 27 16 9 - - - - 58

4 2 10 8 7 2 - - - 29

5 1 3 5 0 1 0 - - 10

6 0 0 1 0 0 1 0 - 2

7 0 0 0 1 0 0 0 0 1

Totaal 44 92 39 17 3 1 0 0 196

Procent 22% 47% 20% 9% 2% 1% 0% 0% 
a Aantal constituenten in de zin 
 

In de vijftiende eeuw heeft het onvervoegde werkwoord een zelfde vrije plaatsing als in de 

dertiende eeuw. Toch vallen er in de tabel verschuivingen op te merken. Zo wordt de afstand 

tussen de persoonsvorm en het onvervoegde werkwoord groter. De twee werkwoordsvormen 

worden in het tweede tijdsvak nog maar in de helft van de hoofdzinnen (97 of 49%) 

gescheiden door alleen een subject of een andere constituent. In de dertiende eeuw bedroeg 

dat aandeel nog 75%. Parallel met die evolutie daalt het aantal constituenten na het voltooid 

deelwoord of de infinitief. Tegenover 1,73 constituenten volgen in de vijftiende eeuw nog 

maar 1,21 constituenten op het onvervoegde werkwoord. Opvallend hierbij is de toename van 

hoofdzinnen die met een voltooid deelwoord of een infinitief afsluiten. Van amper 6% klimt 

het aandeel van die volgorde naar 22%. 
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Tabel 3.12 Het aantal constituenten achter het onvervoegde werkwoord in de zeventiende-
eeuwse hoofdzin (aantal hoofdzinnen) 

# const.  Aantal constituenten achter het onvervoegde werkwoord Totaal

 in zina 0 1 2 3 4 5 6 7 

1 22 20 - - - - - - 42

2 29 35 6 - - - - - 70

3 18 28 6 0 - - - - 52

4 5 9 3 0 0 - - - 17

5 0 1 1 0 0 0 - - 2

6 0 0 0 0 0 0 0 - 0

7 0 2 0 0 0 0 0 0 2

8 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9 0 1 0 0 0 0 0 0 1

Totaal 74 96 16 0 0 0 0 0 186

Procent 40% 52% 9% 0% 0% 0% 0% 0% 
a Aantal constituenten in de zin 
 

In de derde tijdsdoorsnede blijkt de vrije plaatsing van het onvervoegde werkwoord 

verdwenen. Terwijl in de vorige periodes drie, vier of zelfs vijf constituenten op het 

onvervoegde werkwoord konden volgen, is in de zeventiende eeuw twee constituenten het 

maximum geworden. Hierbij neemt het aantal zinnen dat eindigt op een voltooid deelwoord 

of een infinitief toe tot 40%. De volgorde vormt een alternatief voor de constructie met één 

constituent achter het onvervoegde werkwoord. In de zeventiende eeuw volgen gemiddeld 

nog 0,69 constituenten op het voltooid deelwoord of de infinitief.  
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Tabel 3.13 Het aantal constituenten achter het onvervoegde werkwoord in de negentiende-
eeuwse hoofdzin (aantal hoofdzinnen) 

# const.  Aantal constituenten achter het onvervoegde werkwoord Totaal

 in zina 0 1 2 3 4 5 6 7 

1 22 4 - - - - - - 26

2 22 10 2 - - - - - 34

3 11 8 3 0 - - - - 22

4 2 0 1 0 0 - - - 3

5 2 0 0 0 0 0 - - 2

Totaal 59 22 6 0 0 0 - - 87

Procent 68% 25% 7% 0% 0% 0% - - 
a Aantal constituenten in de zin 
 

In de laatste tijdsdoorsnede blijft de beperkte bewegingsvrijheid van het onvervoegde 

werkwoord behouden. Net als in de zeventiende eeuw kunnen maximaal twee constituenten 

op het voltooid deelwoord of de infinitief volgen. Tussen de frequenties van de verschillende 

volgordes zijn er weliswaar verschuivingen opgetreden. In de negentiende eeuw is de 

zinsconstructie waarbij alle constituenten vóór het onvervoegde werkwoord staan het meest 

geattesteerd. Gemiddeld volgen nog amper 0,39 constituenten het voltooid deelwoord of de 

infinitief. 

 

Samenvattend kan een evolutie van de plaats van het voltooid deelwoord en de infinitief in de 

hoofdzin worden geschetst. In de loop der eeuwen verwijdert het onvervoegde werkwoord 

zich uit de nabijheid van de persoonsvorm om aan het einde van de hoofdzin post te gaan 

vatten. Die evolutie kan afgelezen worden uit het volgende overzicht van het gemiddelde 

aantal constituenten achter het onvervoegde werkwoord. 

 

Tabel 3.14 Het gemiddelde aantal constituenten achter het onvervoegde werkwoord in de 
hoofdzin 

13de eeuw 15de eeuw 17de eeuw 19de eeuw 

1,73 1,21 0,69 0,39 
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In dit onderdeel werd nog geen belang gehecht aan de invloed die het aantal constituenten in 

de zin zou kunnen hebben op het aandeel constituenten na het onvervoegde werkwoord. Het 

spreekt voor zich dat hoe minder constituenten een zin bevat, hoe minder er ook na het 

onvervoegde werkwoord kunnen staan. Het aantal constituenten kan dus het gemiddelde 

aantal constituenten na het voltooid deelwoord of de infinitief beïnvloeden.  

 

Uit de tabellen van de verschillende tijdsdoorsneden kan men aflezen dat het aantal 

constituenten in de onderzochte zinnen daalt. Zo waren zinnen met vijf of zes constituenten 

geen uitzondering in de dertiende en vijftiende eeuw. Later werden dergelijke lange zinnen 

zeldzamer. Parallel met die daling valt op te merken dat ook het gemiddelde aantal 

constituenten achter het onvervoegde werkwoord vermindert.  

 

Die vaststelling vraagt om een nieuwe conclusie waarbij de mogelijke invloed van het aantal 

constituenten uitgesloten wordt. Daartoe heb ik de gemiddeldes op een andere manier 

berekenend. Eerst werden de gemiddeldes apart voor de zinnen met hetzelfde aantal 

constituenten berekend. Vervolgens heb ik die cijfers gedeeld door het aantal constituenten 

per zin. Zo werden het gemiddelde aantal constituenten achter het onvervoegde werkwoord 

herleid naar het gemiddelde voor een zin met één constituent. De optelsom van die nieuwe 

getallen levert het gemiddelde aantal constituenten achter het onvervoegde werkwoorden 

indien alle zinnen amper één constituent bevatten. Het spreekt voor zich dat een dergelijk 

gemiddelde niets meer zegt over het aantal constituenten dat effectief het onvervoegde 

werkwoord volgt. Het is louter een abstract cijfer dat de invloed van het aantal constituenten 

uitsluit bij de vergelijking door de eeuwen heen. 

 

Tabel 3.15 Het gemiddelde aantal constituenten achter het onvervoegde werkwoord in 
hoofdzinnen met één constituent 

13de eeuw 15de eeuw 17de eeuw 19de eeuw 

0,63 0,50 0,33 0,19 

 

Ook uit de abstracte cijfers valt er een daling van het aantal constituenten achter het 

onvervoegde werkwoord af te lezen. De verschuiving van het voltooid deelwoord en de 

infinitief naar het einde van de zin is dus niet louter afhankelijk van het aantal constituenten in 

de zin.  
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Naast die test heb ik de gegevens ook statistisch verwerkt om elk toeval uit te sluiten (zie 

bijlage c, tabel c.5). De globale χ2-test toont aan dat het aantal constituenten achter het 

onvervoegde werkwoord afhankelijk is van de tijdsdoorsnede. Dat resultaat wordt bevestigd 

door de partiële tests waarbij de tijdsdoorsneden paarsgewijs in de berekening worden 

opgenomen. Het veranderende aantal constituenten achter het voltooid deelwoord en de 

infinitief is dus niet louter toevallig. 

 

Opvallend bij de veranderende plaats van het onvervoegde werkwoord is het verschil tussen 

de tabellen van de vijftiende en zeventiende eeuw. Van een relatieve vrijheid in de eerste twee 

tijdsdoorsneden wordt de plaatsing van het onvervoegde werkwoord beperkt in de latere 

periodes. Die vaste positie doet denken aan de moderne tangconstructie tussen het vervoegde 

en het onvervoegde werkwoord.  

 

Om echter van een tang te kunnen spreken moeten op de eerste plaats de twee elementen 

gesynthetiseerd zijn. Uit de onderzoeksresultaten kan ik die synthetisering jammer genoeg 

niet afleiden. Verder kondigt volgens de definitie een bepaling de kern van een 

tangconstructie aan. Voor de verbale constituent betekent die anti-chronologische volgorde 

dat het onvervoegde werkwoord een herinterpretatie als hoofdwerkwoord heeft ondergaan. 

Die informatie zou kunnen afgeleid worden uit de plaatsing van inherente constituenten 

tegenover het vervoegde en het onvervoegde werkwoord. Hierbij moet de veranderende 

oriëntatie van de constituenten van de persoonsvorm enerzijds naar het onvervoegde 

werkwoord anderzijds wijzen op de herinterpretatie van het voltooid deelwoord en de 

infinitief. Dergelijk onderzoek overschrijdt echter de opzet van mijn onderzoek.  

 

Ik kan dus enkel besluiten dat wanneer de vaste plaats van het onvervoegde werkwoord in de 

hoofdzin wijst op een tangconstructie dan is de herinterpretatie van het onvervoegde 

werkwoord een feit in de zeventiende eeuw. 

 

Wanneer die hypothese klopt, zou men zich of het voltooide deelwoord en de infinitief  even 

snel als hoofdwerkwoord van de verbale constituent geïnterpreteerd zijn. Volgens Duinhoven 

(1997a) zijn de twee werkwoordsvormen immers op verschillende manieren gesynthetiseerd. 

De plaatsingsgeschiedenis van beide werkwoordsvormen wordt daarom even apart behandeld 

voor de enkelvoudige werkwoordelijke eindgroep. 
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Tabel 3.16 Het gemiddelde aantal constituenten achter het voltooid deelwoord en de 
infinitief in de hoofdzin 

Werkwoordsvorm Eeuw 

 13de 15de 17de 19de 

Voltooid deelwoord 1,71 1,19 0,67 0,35 

Infinitief 1,69 1,15 0,66 0,41 

Samen 1,70 1,17 0,67 0,38 

 

Uit het overzicht blijkt dat het gemiddelde aantal constituenten achter het onvervoegde 

werkwoord weinig verschilt bij het voltooid deelwoord en de infinitief. Pas vanaf een 

honderdste na de komma wijken de cijfers van elkaar af. In de eerste drie doorsneden staat de 

infinitief gemiddeld iets verder naar achteren dan het voltooid deelwoord. In de negentiende 

eeuw bevindt het voltooid deelwoord zich daarentegen iets meer aan het einde van de zin. Die 

verschillen zijn echter toevallig. De χ²-test toont immers aan dat voor elke tijdsdoorsnede het 

aantal constituenten achter het onvervoegde werkwoord onafhankelijk is van de 

werkwoordsvorm (zie bijlage c, tabel c.6). Over het algemeen gezien lijken het voltooid 

deelwoord en infinitief dus in gelijke mate geëvolueerd.  

 

d) Besluit 

 

In de hedendaagse Nederlandse hoofdzin vormt de persoonsvorm een tangconstructie met het 

hoofdwerkwoord achteraan in de zin. In dit onderzoek werd nagegaan af die tangconstructie 

ook al in vroegere stadia van het Nederlands aanwezig was. 

 

Daartoe heb ik op de eerste plaats de positie van het vervoegde en het onvervoegde 

werkwoord onderzocht. Uit het onderzoek bleek dat de persoonsvorm vanaf de eerste bronnen 

de tweede zinsplaats inneemt. Die vaste plaats zorgt ervoor dat het subject achter de 

persoonsvorm verschijnt wanneer de hoofdzin opent met een andere constituent. In dat geval 

van inversie zal het subject zich meestal onmiddellijk achter de persoonsvorm nestelen. Er 

werd dan ook besloten dat de persoonsvorm en het subject in de hoofdzin zeer nauw op elkaar 

betrokken zijn. De plaats van de onvervoegde werkwoorden verschoof in de hoofdzin door de 

eeuwen heen. Het voltooid deelwoord en de infinitief verwijderen zich in hetzelfde tempo uit 

de nabijheid van de persoonsvorm om aan het einde van de hoofdzin post te gaan vatten. In 
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die evolutie gaat het onvervoegde werkwoord een vaste plaats in de hoofdzin innemen na de 

vijftiende eeuw. Samenvattend nemen het vervoegde en het onvervoegde werkwoord de 

plaats van de hedendaagse verbale polen in na de vijftiende eeuw. 

 

Men mag pas van een tangconstructie spreken als de werkwoorden in de hoofdzin een 

synthetische constructie vormen met een achtergeplaatste kern. Uit de plaats van de 

werkwoorden in de hoofdzin valt echter niets over de synthetisering en herinterpretatie van de 

verbale constituent af te leiden. 

 

3.2.1.2 De plaats van de rest van de zin tegenover de verbale constituent 

De plaats van de constituenten tegenover de werkwoorden in de zin is in dit onderzoek van 

secundair belang. Veel informatie kan afgeleid worden uit de plaatsing van het vervoegde en 

het onvervoegde werkwoord in de zin. Op de mogelijkheid tot extrapositie achter het 

onvervoegde werkwoord wil ik even kort ingaan. Hierbij zal ik het gevaar voor 

anachronismen even negeren.  

 

In het vorige onderdeel werden een heleboel cijfers verzameld over het aantal constituenten 

na het voltooid deelwoord en de infinitief. Die gegevens kunnen vergeleken worden met het 

onderzoek van Burridge (1993) naar extrapositie in de hoofdzin. Toch mogen beide resultaten 

niet zomaar naast elkaar geplaatst worden. Burridge heeft immers bijzinnen niet meegeteld bij 

het aantal constituenten dat op het onvervoegde werkwoord volgt. Volgens haar verschijnen 

bijzinnen immers altijd buiten de ‘tang’1. Het al dan niet voorkomen van bijzinnen in een zin 

zou bijgevolg andere factoren voor extrapositie versluieren. Om de resultaten te kunnen 

vergelijken, heb ik de resultaten van dit onderzoek herwerkt volgens de criteria van Burridge. 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Die bewering mag niet absoluut geïnterpreteerd worden. In dit corpus heb ik 5 zinnen aangetroffen waarbij één 
of meerdere bijzinnen binnen de ‘tang’ opgenomen waren. Vier van die gevallen werden geattesteerd in de 
zeventiende en de negentiende eeuw. 
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Tabel 3.17 Hoofdzinnen met constituenten – zonder bijzinnen – achter het onvervoegde 
werkwoord (aantal hoofdzinnen, aandeel op het totale aantal hoofdzinnen) 

13de eeuw 15de eeuw 17de eeuw 19de eeuw 

196 83% 112 57% 49 26% 15 17% 

 

Ook zonder bijzinnen blijken de cijfers een gelijkmatige afname van het aantal constituenten 

achter het onvervoegde werkwoord te suggereren. 

 

Tabel 3.18 De extrapositie van constituenten in de hoofdzin volgens Burridge (1993: 81) 
(aantal hoofdzinnen, aandeel op het totale aantal hoofdzinnen) 

1300 1350 1450 1500 1600 1650 

190 58% 177 64% 212 70% 233 50% 130 47% 115 40% 

 

De cijfers van Burridge tonen helemaal niet zo’n mooie evolutie. Het aantal zinnen met 

extrapositie blijft de hele Middeleeuwen door ruwweg schommelen rond vijftig procent. 

Misschien ligt de oorzaak in het soort corpus waarmee Burridge werkt. Voor elke periode 

onderzoekt ze amper één tekst. Zo kunnen individuele voorkeuren van de schrijver de cijfers 

sterk beïnvloeden.  

 

3.2.1.3 De doorbreking van de werkwoordelijke eindgroep 

In de hoofdzinnen uit het corpus werd de werkwoordelijke eindgroep nauwelijks doorbroken 

door een constituent. In de vijftiende eeuw dringt het eerste deel van het samengestelde 

werkwoord aandingen twee keer de werkwoordelijke eindgroep binnen. 

(1) Diegene die jonger brieve hebben, zullen den rechter mogen andingen dat hij 

van sheren wegen sculdich wezen zal des sculdenairs goeden te vercopen. 

(2) Waert dat die schuldenair dair en boven in den goeden voirgescreven bleve 

zitten, zo zal die anclager den rechter mogen andingen, dat hij van sheren 

wegen die gewerldige hant van den goeden voirgenoemt doen zal, eer hij 

yemant recht doet. 
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In de zeventiende eeuw is het eerste deel van het scheidbaar samengestelde werkwoord 

nalaten verantwoordelijk voor twee doorbrekingen van de werkwoordelijke eindgroep. 

(3) En overmits dat ich sach dat V. E. de soeticeden wel gevielen hebbe ick niet 

kunnen noch willen na laten V. E. dit boekxsken te vereeren en toe te eygenen. 

(4) Ick heb niet wel kunnen naer-laten met dese volgende klinck-letteren den 

verkeerden ommegangh des geheelen werelts ten deele te vertoonen. 

Die zeldzame doorbrekingen hangen ten dele samen met het lage aantal hoofdzinnen met een 

samengestelde werkwoordelijke eindgroep. In het totaal werden immers maar 97 hoofdzinnen 

geteld met een samengestelde werkwoordelijke eindgroep. Ondanks dat kleine aantal 

complexe eindgroepen blijft het aandeel doorbrekingen ervan heel laag. 

 

3.2.2 DE PLAATS VAN DE VERBALE CONSTITUENT IN DE BIJZIN 

Nu de plaats van de verbale constituent in de hoofdzin besproken is, zal ik in dit tweede 

onderdeel de ontwikkeling van de bijzinsvolgorde onderzoeken. Hierbij zal ik eerst 

afhankelijke zinnen bekijken die ook nu nog de vorm van een hoofdzin aannemen. 

Vervolgens komen de afhankelijke zinnen die vandaag een bijzinsvolgorde vertonen 

uitgebreid aan bod.  

 

3.2.2.1 Bijzinnen met hoofdzinsvolgorde 

In het moderne Nederlands kunnen vooral toegevende en voorwaardelijke bijzinnen de vorm 

van een hoofdzin aannemen. Toegevende zinnen zullen hierbij de persoonsvorm op de tweede 

zinsplaats zetten (1 en 2). In bijzinnen van voorwaarde of veronderstelling verschijnt de 

persoonsvorm daarentegen op de eerste zinsplaats (3). 

(1) De koningin mocht nog zo knap zijn, Sneeuwwitje was de mooiste van het land. 

(2) Al werkte Assepoester hard, haar stiefzusters bleven haar venijnig pesten.  

(3) Had Hansje maar naar zijn zus geluisterd, dan zou hij niet gevangen zijn. 

In het tweede voorbeeld kan men een uitzonderlijke mengconstructie van hoofd- en 

bijzinsvolgorde door het gebruik van zowel een voor-pv als het voegwoord al vaststellen. 

Daarnaast valt bij de drie voorbeelden op dat de bijzinnen geen deel uitmaken van de 

zinsstructuur. Ze zijn met andere woorden enkel semantisch afhankelijk van de hoofdzin.  
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Die situatie in onze hedendaagse taal vond ik onveranderd terug in mijn Hollandse teksten. In 

het corpus attesteerde ik drie toegevende zinnen (één in de vijftiende en twee in de 

zeventiende eeuw) die door al ingeleid werden.  

(4) Al is dat screyen te maten gheorloeft, nochtan soe is dat screyen boven mate 

verboden. 

(5) Zeker al waere ons van dien held niet meer als deze treurstof overgebleven, 

men hadde […]  

(6) Een werkelijk jaer wil ’t wezen, al doen wij niet dan toekijken. 

Van voorwaardelijke zinnen met hoofdzinsvolgorde werden in de teksten veel meer 

voorbeelden geteld.  

(7) Ende ghebrake hem an zine maghe zoe zoude hi ons den tiende ghelden 

vijrschatte 

(8) Ende die here van arkele sal tve welgheborne knapen vore hem lechghen machi 

selve niet lechghen. 

(9) Ende ware dat oec dat sake dat ic of mine kinder niet ne daden noch niet ne 

holpen minen here van hollant also als hier vorscreven es, so verbordic ende 

minne kinder al dat goet dat win in zelant hebben. 

De voorwaardelijke bijzin ware dat zake dat … in het laatste voorbeeld wordt in het 

Middelhollands veelvuldig gebruikt. De constructie is immers een vaste uitdrukking en heeft 

het statuut van een voegwoord. De woordenreeks kan dan ook zonder probleem vervangen 

worden door het moderne voorwaardelijke voegwoord indien, dat trouwens ook 

oorspronkelijk een woordenreeks was.  

In de loop der tijden wordt een voorwaardelijke zin steeds minder in de vorm van een 

hoofdzin uitgedrukt. Wanneer het versteende gebruik van ware dat zake dat … buiten 

beschouwing wordt genomen dan valt de constructie van 28 gevallen in de dertiende eeuw 

terug naar één in de vijftiende eeuw en zeven in de zeventiende eeuw. Mogelijk kan de 

ontwikkeling van de bijzinsvolgorde de constructie gemarkeerd hebben. Daarnaast kan de 

verdergaande incorporatie van de bijzin in de zinsstructuur een rol gespeeld hebben.  

 

3.2.2.2 De plaats van de verbale constituent tegenover de rest van de zin. 

In tegenstelling tot de hoofdzin is de verbale constituent in de hedendaagse bijzin continu. De 

tangconstructie in de bijzin wordt dus niet gevormd door het vervoegde en het onvervoegde 
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werkwoord. Samen met de bindterm kondigt het subject als bepaling de zinsrelator van de 

bijzin aan.  

 

In dit onderdeel wil ik de ontwikkeling van de tang in de bijzin onderzoeken. Op de eerste 

plaats zal ik de plaats van het subject in de bijzin bespreken. Hierbij wordt vooral aandacht 

geschonken aan de samenplaatsing van het subject met de bindterm. Die band smeedt immers 

de structurele relatie tussen de bindterm en de persoonsvorm die nodig is voor een 

tangconstructie. Op de tweede plaats komt de positie van de tweede pool in de bijzin aan bod.  

 

a) De plaats van het subject 

Volgens Duinhoven (1998a) ontstaat er een tang tussen de bindterm en de persoonsvorm 

wanneer het subject met de bindterm verklonken is. Dat betekent dat de vaste band tussen 

subject en persoonsvorm uit de hoofdzin verbroken wordt en dat een nieuwe verbinding 

tussen de bindterm en subject ontstaat. In dit onderdeel zal ik onderzoeken welke banden het 

subject in de bijzin aangaat. 

 

In het corpus heb ik de relatieve positie van de bindterm, het subject, de persoonsvorm en 

andere constituenten onderzocht. Hierbij werd het voorkomen van subjectzinnen niet 

meegeteld. Die bijzinnen worden immers bijna altijd aangekondigd door een voorlopig 

subject.  

 

Tabel 3.19 De plaats van het subject in de bijzin (aantal bijzinnen, aandeel op het totale 
aantal bijzinnen) 

Eeuw Plaats van het subject Totaal

 BXSXV BSXV BXSV BSV BVS(x) BVXS 

13de 15 2% 595 80% 18 2% 111 15% 4 1% 0 0% 743

15de 9 2% 390 85% 9 2% 38 8% 10 2% 2 0% 458

17de 20 3% 534 87% 7 1% 49 3% 4 1% 0 0% 614

19de 7 5% 127 88% 6 4% 4 3% 0 0% 0 0% 144

 

Net zoals bij de hoofdzin kan de voorgaande tabel inzicht geven in de band tussen het subject 

en de persoonsvorm. Hierbij duidt de samenplaatsing van beide elementen op een nauwe 
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band. De som van de volgordes BXSV, BSV en BVS(x) de frequentie van die samenplaatsing 

in de vier tijdsdoorsneden weer. 

 

Tabel 3.20 Bijzinnen met samenplaatsing van het subject en de persoonsvorm (aandeel 
bijzinnen op het totale aantal bijzinnen) 

13de eeuw 15de eeuw 17de eeuw 19de eeuw 

18% 12% 10% 7% 

 

In tegenstelling tot de hoofdzin is de band tussen het subject en de persoonsvorm in het 

onderzochte corpus zeer zwak. Terwijl het subject en de persoonsvorm in de hoofdzin in 

minstens 97% van de gevallen naast elkaar aangetroffen werden, haalt de volgorde in de 

bijzin ten hoogste 18%. Bovendien wordt de band tussen de twee elementen in de loop der 

eeuwen steeds zwakker in de bijzin. In de negentiende eeuw volgen het subject en de 

persoonsvorm nog maar in 7% van de bijzinnen elkaar op. Die resultaten worden bevestigd 

door de cijfers van Burridge (1993). 

 

Tabel 3.21 Bijzinnen met samenplaatsing van het subject en de persoonsvorm volgens 
Burridge (1993:45) (aandeel bijzinnen op het totale aantal bijzinnen) 

1300 1350 1450 1500 1600 1650 

16% 12% 9% 7% 6% 9% 

 

Het eerste deel van de hypothese van Duinhoven wordt dus door mijn corpusmateriaal 

bevestigd. Het is nu de vraag of het subject een nauwe relatie met de bindterm aangaat in de 

Hollandse teksten. De som van de volgordes BSXV en SXV uit tabel 3.20 geeft een beeld de 

samenplaatsing van het subject en de bindterm.   

 

Tabel 3.22 Bijzinnen met samenplaatsing van het subject en de bindterm (aandeel bijzinnen 
op het totale aantal bijzinnen) 

13de eeuw 15de eeuw 17de eeuw 19de eeuw 

95% 93% 95% 91% 
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In tegenstelling tot de persoonsvorm staat de bindterm minstens in 91% van de bijzinnen 

naast het subject. De band tussen de bindterm en het subject vertoont geen echte evolutie in de 

tijd. Die conclusie wordt bevestigd door de resultaten van Burridge (1993). 

 

Tabel 3.23 Bijzinnen met samenplaatsing van het subject en de bindterm volgens Burridge 
(1993:45) (aandeel bijzinnen op het totale aantal bijzinnen)  

1300 1350 1450 1500 1600 1650 

95% 96% 97% 97% 97% 94% 

 

De sterke band tussen het subject en de bindterm wordt naast samenplaatsing ook door enkele 

andere verschijnselen aangetoond. Zo kan een subject versmelten met de voorgaande 

bindterm wanneer het een persoonlijk voornaamwoord is. Die enclise van een 

voornaamwoord met de bindterm tekende ik verscheidene keren in mijn corpus op. 

(1) Vort so wat manne die die sculd niet ne betaeld te sulken daghe alst gesproken 

es die sculd sal onse baeliu van Zuutholland in panden van sinen ghereetsten 

goede. 

(2) Hi hiet datmen dien brieff terstont na sijnre doot schoren ende te niet maken 

soude. 

(3) Ick hebbe bevonden datse my altemet noch hebben doen porren ende animeren, 

ten eynde ick continueren soude om de naervolgende geschiedenissen oock te 

beschrijven. 

Sommige dialecten gaan zelfs nog een stap verder om de band tussen de bindterm en het 

subject te benadrukken. In het hedendaagse Oost-Vlaams congrueert de bindterm bijvoorbeeld 

met het subject. 

(4) ’t Es tijd da ze komt. 

(5) ’t Es tijd dan ze komn. 

 

Ondanks de nauwe band tussen het subject en de bindterm worden beide elementen niet altijd 

naast elkaar geplaatst. Meestal wordt in dat geval de bindterm gescheiden door één 

constituent. In vijf gevallen werden twee tussengeplaatste constituenten aangetroffen. De 

tussengeplaatste constituent is in de dertiende eeuw opvallend vaak (23 keer op 37 zinnen) 

een indirect object. Hierbij heeft de actant meestal (19 keer) de vorm van een 

voornaamwoord. In de volgende tijdsdoorsneden worden daarentegen veel circonstanten 
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tussen de bindterm en het subject geplaatst. Volgens de ANS (1997) zijn de mogelijkheden 

om de bindterm en het subject in de bijzin te scheiden door een constituent dezelfde als die 

om de band tussen de persoonsvorm en het subject te doorbreken in de hoofdzin. Net als in de 

hoofdszin vormen de tussengeplaatste constituenten dan ook een uitzondering op de 

samenplaatsing van de bindterm en het subject. 

 

Samenvattend is het subject vanaf de eerste bronnen van het Hollands verklonken met de 

bindterm. In tegenstelling tot de hoofdzin bevindt het subject zich niet in de buurt van de 

persoonsvorm. De afstand tussen het subject en de persoonsvorm betekent echter niet dat de 

nauwe band tussen beide elementen verbroken is. Het subject blijft immers in de zinsstructuur 

een bepaling van de zinsrelator. Beide elementen vormen dus niets anders dan een 

tangconstructie in de bijzin.  

 

b) De plaats van de persoonsvorm 

In dit tweede onderdeel zal ik de plaats van de zinsrelator in de bijzin onderzoeken. Dat 

onderzoek wordt echter door twee taalverschijnsels bemoeilijkt. Om te beginnen strooit de 

ontwikkeling van de zinsrelator roet in het eten. Terwijl oorspronkelijk alleen de 

persoonsvorm die functie uitoefende gaan het voltooide deelwoord en de infinitief in de loop 

van de geschiedenis deel uitmaken van de zinsrelator. De onvervoegde werkwoorden hebben 

dus niet altijd tot de tang in de bijzin gehoord. Wanneer het vervoegde en het onvervoegde 

werkwoord elkaar opvolgen in de bijzin hoeft die ontwikkeling geen probleem te zijn. De 

plaats van de persoonsvorm levert in dat geval genoeg informatie over de plaats van de 

tweede pool. Die oplossing werkt echter niet wanneer de werkwoordelijke eindgroep in de 

bijzin doorbroken worden door een constituent. Die uitzonderlijke gevallen zal ik behandelen 

in het aparte onderdeel 3.2.2.4.  

 

Om de positie van de persoonsvorm in de bijzin te achterhalen, heb ik op de eerste plaats het 

aantal constituenten tussen het subject en de persoonsvorm in 1958 bijzinnen geteld. Daarbij 

horen ook de constituenten die om pragmatische redenen tussen de bindterm en het subject in 

staan. In tegenstelling tot de hoofdzin volstaat het niet om enkel de constituenten vóór de 

persoonvorm te tellen. De persoonsvorm vormt immers een tangconstructie met het subject en 

de bindterm. Net als bij de tangconstructie in de hoofdzin moet dus ook het aantal 

constituenten achter de persoonsvorm geteld worden. Bij de beide tellingen heb ik steeds 
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onvervoegde werkwoorden genegeerd. Het is immers onzeker wanneer de werkwoorden een 

zelfstandige constituent vormen of al deel uitmaken van de verbale constituent.  

 

De resultaten van dat kwantitatieve onderzoek heb ik in een zelfde tabel gegoten als de 

gegevens over de plaats van de persoonsvorm in de hoofdzin. Opnieuw worden enkel het 

aantal constituenten achter de persoonsvorm en het totale aantal constituenten weergegeven. 

 

Tabel 3.24 Het aantal constituenten achter de persoonsvorm in de dertiende-eeuwse bijzin 
(aantal bijzinnen) 

# const.  Aantal constituenten achter de persoonsvorm  Totaal

 in zina 0 1 2 3 4 5 6 7 

1 245 68 - - - - - - 313

2 103 105 26 - - - - - 238

3 19 41 54 9 - - - - 127

4 5 14 17 10 6 - - - 53

5 1 1 3 2 4 1 - - 12

6 0 0 2 2 0 1 1 - 6

7 0 0 0 0 0 0 1 0 1

8 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9 0 0 0 0 0 0 0 1 1

Totaal 373 229 102 23 10 2 2 1 742

Procent 50% 31% 14% 3% 1% 0% 0% 0% 
a Aantal constituenten in de zin 
 

Uit de tabel blijkt dat de persoonsvorm in de dertiende-eeuwse bijzin niet gebonden is aan één 

vaste positie. De persoonsvorm kan zowat op elke plaats in de zin verschijnen. Toch valt op 

dat de persoonsvorm zich weinig in het begin van de zin bevindt. Amper in 111 (15%) 

bijzinnen werd de persoonsvorm onmiddellijk achter de bindterm en het subject geattesteerd. 

Die positie komt overeen met de tweede zinsplaats in de hoofdzin. Veeleer komt het 

vervoegde werkwoord aan het einde van de zin voor. Zo sloot in 50% van de onderzochte 

bijzinnen de persoonsvorm de zin af. Ook bijzinnen waarbij de persoonsvorm wordt gevolgd 

door maar één constituent zijn goed voor 31%. Die hoge frequenties veroorzaken een laag 

gemiddelde van 0,77 constituenten na de persoonsvorm. 
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Tabel 3.25 Het aantal constituenten achter de persoonsvorm in de vijftiende-eeuwse bijzin 
(aantal bijzinnen) 

# const.  Aantal constituenten achter de persoonsvorm Totaal

 in zina 0 1 2 3 4 5 6 7 

1 167 25 - - - - - - 192

2 77 64 11 - - - - - 152

3 21 36 11 3 - - - - 71

4 4 12 9 3 1 - - - 29

5 1 4 3 3 0 0 - - 11

6 0 0 1 0 0 0 0 - 1

7 0 0 0 1 0 0 0 0 1

8 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9 0 0 0 0 0 0 0 1 1

Totaal 270 141 35 10 1 0 0 1 458

Procent 59% 31% 8% 2% 0% 0% 0% 0% 
a Aantal constituenten in de zin 
 

In de tweede tijdsdoorsnede is de plaatsingsvrijheid van de persoonsvorm licht afgenomen. 

Binnen de mogelijkheden staat de persoonvorm meer uitgesproken aan het einde van de zin 

dan in de dertiende eeuw. In 59% van de zinnen sluit de persoonsvorm de bijzin af. Ook 

zinnen waarbij de persoonsvorm wordt gevolgd door één constituent scoren goed. (31%) Het 

gemiddelde aantal constituenten zakt dan ook naar 0,55 constituenten. Omgekeerd evenredig 

met de opmars van de achter-pv is het verlies voor de tweede zinsplaats. Amper 40 zinnen 

(9%) plaatsen de persoonsvorm onmiddellijk na de bindterm en het subject. 
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Tabel 3.26 Het aantal constituenten achter de persoonsvorm in de zeventiende-eeuwse 
bijzin (aantal bijzinnen) 

# const.  Aantal constituenten achter de persoonsvorm Totaal

 in zina 0 1 2 3 4 5 6 7 

1 172 45 - - - - - - 217

2 165 75 5 - - - - - 245

3 60 50 8 1 - - - - 119

4 9 11 3 0 0 - - - 23

5 0 4 2 0 0 0 - - 6

6 2 1 1 0 0 0 0 - 4

Totaal 408 186 19 1 0 0 0 - 614

Procent 66% 30% 3% 0% 0% 0% 0% -  
a Aantal constituenten in de zin 
 

De vrije plaatsing van de persoonsvorm neemt in de zeventiende eeuw verder af. Hierbij 

verstevigt de persoonsvorm zijn positie achter aan de zin tot 66% van de gevallen. Zinnen met 

één constituent volgend op de persoonsvorm blijven bijna een derde van het totaal uitmaken. 

Ook het aantal zinnen met de persoonsvorm op de tweede zinsplaats blijft constant met 51 

(8%) attestaties. Samenvattend zakt het gemiddelde aantal constituenten achter de 

persoonsvorm lichtjes naar 0,37.  
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Tabel 3.27 Het aantal constituenten achter de persoonsvorm in de negentiende-eeuwse 
bijzin. (aantal bijzinnen) 

# const.  Aantal constituenten achter de persoonsvorm Totaal

 in zina 0 1 2 3 4 5 6 7 

1 56 4 - - - - - - 60

2 32 11 0 - - - - - 43

3 15 14 0 0 - - - - 29

4 10 0 0 0 0 - - - 10

5 1 1 0 0 0 0 - - 2

Totaal 114 30 0 0 0 0 - - 144

Procent 79% 21% 0% 0% 0% 0% - - 
a Aantal constituenten in de zin 
 

De persoonsvorm in de negentiende eeuw onderscheidt zich van de andere tijdsdoorsneden 

door zijn vaste plaats. In de laatste periode heb ik de persoonsvorm enkel nog op de 

voorlaatste en de laatste plaats van de zin aangetroffen. Het grote aandeel zinnen waarbij de 

persoonsvorm de zin afsluit, doet het gemiddelde aantal constituenten achter de persoonsvorm 

terugvallen naar 0,21. Die ontwikkeling maakt van de tweede zinsplaats een marginale plaats 

voor de persoonsvorm met 4 (3%) voorbeelden. 

 

Na de bespreking van de plaats van de persoonsvorm per tijdsdoorsnede, wil ik de gegevens 

samenvatten in een diachrone evolutie. Die evolutie kan afgelezen worden van het overzicht 

van het gemiddelde aantal constituenten achter de persoonsvorm. 

 

Tabel 3.28 Het gemiddelde aantal constituenten achter de persoonsvorm 

13de eeuw 15de eeuw 17de eeuw 19de eeuw 

0,77 0,55 0,37 0,21 

 

Vanaf de eerste tijdsdoorsnede staat de persoonsvorm uitgesproken achteraan in de bijzin. Het 

vervoegde werkwoord sluit samen met de bindterm met andere woorden het gros van de 

constituenten in. Door de eeuwen heen verschuift de persoonsvorm steeds verder naar 

achteren. Parallel met die tendens valt de afnemende plaatsingsvrijheid van de persoonsvorm 

op. Die twee ontwikkelingen hebben tegen de negentiende eeuw geleid tot een vaste plaats 
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voor de persoonsvorm aan het einde van de zin. In de laatste tijdsdoorsnede is een achter-pv 

dan ook een formeel kenmerk van de bijzin geworden. 

 

Bij de voorgaande cijfers werd nog geen rekening gehouden met de invloed van het aantal 

constituenten in de bijzin op het aantal constituenten na de persoonsvorm. Net zoals bij de 

hoofdzin heb ik daarom een ‘abstract’ gemiddelde berekend dat de invloed van het aantal 

constituenten in de zin uitsluit. 

 

Tabel 3.29 Het gemiddelde aantal constituenten achter de persoonsvorm in bijzinnen met 
één constituent 

13de eeuw 15de eeuw 17de eeuw 19de eeuw 

0,33 0,23 0,21 0,12 

 

Ook van de abstracte cijfers valt een daling van het aantal constituenten achter de 

persoonsvorm af te lezen. De voorgaande conclusie werd dus niet beïnvloed door het aantal 

constituenten in de zin. 

 

Naast die test heb ik ook de gegevens statistisch verwerkt om elk toeval uit te sluiten. De χ²-

test leert dat het aantal constituenten achter de persoonsvorm afhankelijk is van de 

tijdsdoorsnede. Die bevinding geldt zowel voor alle eeuwen samen als wanneer de eeuwen 

paarsgewijs in de berekening opgenomen worden. Het veranderende aantal constituenten 

achter de persoonsvorm is dus niet te wijten aan het toeval.  

 

c) Besluit 

In het moderne Nederlands vormen het subject en de zinsrelator een tangconstructie in de 

bijzin. Hierbij kondigt het subject als bepaling samen met de bindterm de zinsrelator van de 

bijzin aan. Uit het eerste hoofdstuk bleek dat het subject al heel vroeg een connectie met de 

zinsrelator vormt. Beide elementen vormen met andere woorden al heel lang potentiële polen 

voor een tangconstructie. In dit onderdeel werd de precieze plaatsing van de tangconstructie 

onderzocht. 
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Op de eerste plaats kwam de positie van het subject aan bod. Uit het volgordeonderzoek bleek 

dat het subject vanaf de eerste bronnen met de bindterm van de bijzin verklonken is. De 

bepaling van de hedendaagse tangconstructie staat dus steeds aan het begin van de bijzin. Op 

de tweede plaats heb ik de positie van de persoonsvorm in de bijzin onderzocht. Vanaf de 

eerste Hollandse teksten bleek de persoonsvorm zich in de buurt van het zinseinde op te 

houden. Die tendens ontwikkelde zich tegen de negentiende eeuw tot een vaste plaats voor de 

persoonsvorm aan het einde van de bijzin. De kern van de tangconstructie staat dus steeds aan 

het einde van de bijzin. De uitbreiding van de zinsrelator met de onvervoegde werkwoorden 

verandert aan dat beeld weinig. Meestal volgen het vervoegde en het onvervoegde werkwoord 

elkaar in de bijzin op elkaar.  

 

De twee polen van de hedendaagse tangconstructie zijn in de loop der tijden weinig 

verschoven. Het ziet ernaar uit dat de tangconstructie in de bijzin al vanaf de vroegste 

bronnen van het Hollands toegepast werd.  

 

3.2.2.3 De plaats van de rest van de zin tegenover de verbale constituent 

Zoals bij de analyse van de hoofdzin kan de extrapositie van constituenten afgeleid worden 

van het aantal constituenten na de tang. Om die gegevens te kunnen vergelijken met het 

onderzoek van Burridge (1993) moeten de constituenten in de vorm van een bijzin genegeerd 

worden.  

 

Tabel 3.30 Bijzinnen met constituenten – behalve bijzinnen – achter de persoonsvorm 
(aantal bijzinnen, aandeel op het totale aantal bijzinnen) 

13de eeuw 15de eeuw 17de eeuw 19de eeuw 

312 42% 143 31% 119 19% 9 6% 

 

Zonder de bijzin ligt het aandeel constituenten achter de persoonsvorm een heel stuk lager in 

de bijzin. Vooral in de laatste tijdsdoorsnede valt het grote aantal bijzinnen op dat de 

persoonsvorm volgt. Wanneer geëxtraponeerde bijzinnen genegeerd worden valt het aandeel 

bijzinnen met een constituent achter de persoonsvorm van 21% valt terug op 6%.  
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Tabel 3.31 De extrapositie van constituenten in de bijzin volgens Burridge (1993: 80) 
(aantal bijzinnen, aandeel op het totale aantal bijzinnen) 

1300 1350 1450 1500 1600 1650 

294 34% 283 26% 188 28% 311 21% 397 22% 412 12% 

 

In de teksten van Burridge blijkt steeds iets minder extrapositie voor te komen dan in het 

corpus van dit onderzoek. Door de eeuwen heen vermindert ook in haar corpus het aantal 

constituenten achter de persoonsvorm.  

 

3.2.2.4 De doorbreking van de werkwoordelijke eindgroep  

Hoewel het vervoegde en het onvervoegde werkwoord elkaar in de bijzin meestal volgen, 

bestaan hierop enkele uitzonderingen. In de vakliteratuur spreekt men in dit geval van de 

doorbreking van de werkwoordelijke eindgroep. Zoals vermeld, moet men zeer omzichtig met 

de term werkwoordelijke eindgroep omspringen. Het is immers niet bekend wanneer de 

verbale constituent in de bijzin gesynthetiseerd is. De tussenplaatsing van constituenten tussen 

de persoonsvorm en het onvervoegde werkwoord kan hierop misschien een nieuw licht 

werpen.  

 

In het corpus werden een veertigtal bijzinnen geattesteerd waarbij een constituent het 

vervoegde van het onvervoegde werkwoord scheidt. Voor de volledige lijst met bijzinnen 

waarin de werkwoordreeks doorbroken wordt door een constituent, verwijs ik naar bijlage c 

D. 

 

Tabel 3.32 Bijzinnen met een constituent tussen het vervoegde en het onvervoegde 
werkwoord (aantal bijzinnen)  

13de eeuw 15de eeuw 17de eeuw 19de eeuw 

4 4 23 11 

 

Hierbij staat de tussengeplaatste constituent altijd vóór de het laatste onvervoegde werkwoord 

van de bijzin. In de dertiende eeuw en in de zeventiende eeuw werd hierop één uitzondering 

vastgesteld.  
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De constituenten die vandaag de werkwoordelijke eindgroep kunnen doorbreken, scheiden het 

vervoegde van het onvervoegde werkwoord al vanaf de vroegste bronnen. Zo kan het eerste 

deel van het scheidbaar samengesteld werkwoord al vanaf de eerste bronnen soms tussen de 

persoonsvorm en het werkwoord in staan.  

(1) En waer dat sake dat hijt of sine ouders hadden wech ghegheuen of vercorft 

ofte verleent. 

(2) Dat en de outheyt sulcx moste toe-geven als sy de beginselen van haer lants-

luyden wat te hoogh verhieven. 

(3) In welcken gevalle hy sijn leertijt sal mogen uytleren by de weduwe onder een 

vry meesterknecht. 

Soms is het moeilijk uit te maken of een samengesteld werkwoord al dan niet scheidbaar is in 

het Middelnederlands. In dit werk worden werkwoorden die vandaag nog scheidbaar zijn voor 

het gemak tot de klasse van de scheidbare werkwoorden gerekend. Verder kan het nominale 

deel van een werkwoordelijke uitdrukking een werkwoordreeks doorbreken.  

(4) Het schijnt datmen met vertooninge van ’t groot getal der liefhebberen in 

Amsterdam op dat pas, de parthije der Edelen hebben ’t hart onder den riem 

willen steken, ende d’andere verbluffen. 

(5) Het valt beswaerlijck van de menscheydt ‘t ont-aerden: in welcke gelegentheyt 

den hoog-dreavenden poeet eer-tijts dit volgende versjen heeft aen den dagh 

gebracht. 

Naast die gevallen konden in het verleden nog andere constituenten tussen het vervoegde en 

het onvervoegde werkwoord geplaatst worden. Met Koelmans (1965) kan men stellen dat de 

mogelijkheid om de werkwoordreeks te doorbreken tot en met de zeventiende eeuw overeen 

kwam met de hedendaagse situatie in het zuiden van ons taalgebied. Zo werd in het corpus 

viermaal een object tussen de persoonsvorm en het onvervoegde werkwoord geteld.  

(6) Ende waer dat sake dat die abbet vander does hem daer af woude gracie doen. 

(7) Want reden betughen dat dat ieghen Gode niemant en mach raet noch werc 

bestaen. 

(8) Darom, als du hebst dijnen vrient verloren, soe troest dy met enen anderen te 

vercrigen. 

(9) Dat alle vrye meester als de supplianten in desen sijn sullen mogen niet meer 

gasten op haer winckel hebben dan 6 met een leerknecht. 
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Verder heb ik verschillende plaatsbepalingen tussen het vervoegde en het onvervoegde 

werkwoord aangetroffen. 

(10) Ende dit ghelt zullen ghelden alle die amboche die gheleghen binnen den 

damme toet openisse int bisscopdoem zijn vtgheset alle die arfnesse die die 

voergheneomde ecclesie lcghende heeft binnen den damme. 

(11) Datsi mochten te Gode comen en sinen hemel stormen 

Ook het tweede deel van het voornaamwoordelijk bijwoord doorbreekt in de zeventiende 

eeuw de sequentie persoonsvorm – onvervoegd werkwoord. 

(12) Daer de stadt van Rotterdam soude na genoemt zijn. 

(13) Datter een groote menigte ziele-toetsers dickwils onder hare schaduwen in stilte 

moeten heen wandelen. 

 

In het eerste hoofdstuk kwam de verklaring van Koelmans voor de geschetste evolutie aan 

bod. Volgens hem zijn er twee tegenstrijdige tendensen aan het werk. Enerzijds is er de 

neiging om de delen van de verbale constituent zoveel mogelijk bij elkaar te plaatsen. Die 

neiging gaat in tegen de tendens om constituenten die naar hun betekenis nauw bij infinitief of 

voltooid deelwoord aansluiten vlak ervoor te zetten. Na de inleiding op de diachrone 

binnenbouw van de verbale constituent, kan die hypothese vertaald worden in structurele 

veranderingsregels. Bij doorbreking wordt de voortschrijdende synthetisering van de verbale 

constituent tegengewerkt door de herinterpretatie van het onvervoegde werkwoord. 

 

De hypothese van Koelmans kan ook omgedraaid worden. Het al dan niet doorbreken van de 

werkwoordreeks in de bijzin kan wijzen op de graad van synthese en herinterpretatie binnen 

de verbale constituent. Een toenemende doorbreking van de werkwoordenreeks wijst hierbij 

op de herinterpretatie van het onvervoegde werkwoord. 

 

Die hypothese gaat evenwel alleen op voor bijzinnen waarbij het onvervoegde werkwoord op 

de persoonsvorm volgt. Om te kunnen vergelijken met het volgende hoofdstuk over de 

onderlinge volgorde van werkwoorden, worden enkel de rode volgorde in tweeledige verbale 

constituenten behandeld.  
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Tabel 3.33 Bijzinnen met een constituent tussen het vervoegde en het onvervoegde 
werkwoord (aantal bijzinnen, aandeel op het totale aantal bijzinnen met minstens 
twee werkwoorden) 

13de eeuw 15de eeuw 17de eeuw 19de eeuw 

3 3% 4 16% 19 12% 9 28% 

 

In de eerste twee tijdsdoorsneden werden weinig bijzinnen geteld waarbij een constituent 

tussen het vervoegde en het onvervoegde werkwoord in ging staan. Dat gegeven wordt mede 

veroorzaakt door het kleine aandeel rode volgorde zowel bij het voltooid deelwoord als bij de 

infinitief. In de dertiende eeuw wordt de rode volgorde iets meer gebruikt dan in de volgende 

tijdsdoorsnede wat het verschil tussen 3% en 16% verklaart. Toch moet het lage aantal 

bijzinnen met een rode volgorde die procenten sterk relativeren. Doorbreking van de 

werkwoordenreeks is vanaf de zeventiende eeuw geen zeldzaamheid meer. Het aandeel 

bijzinnen met een tussengeplaatste constituent stijgt van 12% in de zeventiende eeuw naar 

28% in de negentiende eeuw. 

 

Samenvattend wordt de werkwoordenreeks in de loop der eeuwen steeds meer doorbroken 

door een constituent. Die evolutie gaat in tegen de hypothese van de voortschrijdende 

synthetisering van de verbale constituent. De toenemende doorbreking moet verklaard worden 

door de herinterpretatie van het onvervoegde werkwoord. In de zeventiende eeuw lijkt de 

nieuwe rode volgorde volop aan het doorbreken. De herinterpretatie is in de negentiende eeuw 

zo ver gevorderd dat bijna één derde van de werkwoordreeksen doorbroken wordt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 95

 

Men kan zich afvragen of het voltooid deelwoord en de infinitief in gelijke mate aan betekenis 

gewonnen hebben.  

 

Tabel 3.34 Bijzinnen met een constituent tussen de persoonsvorm en het voltooid 
deelwoord of de persoonsvorm en de infinitief (aantal bijzinnen, aandeel op het 
totale aantal bijzinnen met minstens twee werkwoorden) 

 Eeuw 

 13de 15de 17de 19de 

Voltooid deelwoord 1 3% 1 13% 8 13% 4 27% 

Infinitief 2 3% 3 18% 11 11% 5 29% 

Samen 3 3% 4 16% 19 12% 9 28% 

 

In de eerste twee tijdsdoorsneden zijn er te weinig gegevens om een uitspraak te kunnen doen. 

Uit de twee laatste periodes blijkt dat werkwoordreeksen met een voltooid deelwoord en een 

infinitief in dezelfde mate doorbroken worden. De herinterpretatie van de twee 

werkwoordsvormen heeft zich dus in gelijke mate voltrokken. 

 

3.2.3 HOOFDZINSVOLGORDE VERSUS BIJZINSVOLGORDE 

Na het voorgaande onderzoek naar plaats van de verbale constituent in hoofd- en bijzin kan 

men zich afvragen wat het verschil tussen de hoofdzinsvolgorde en de bijzinsvolgorde is.  

 

De hoofdzin en de bijzin onderscheiden zich vanaf de eerste bronnen van elkaar door een 

verschillende plaatsing van de persoonsvorm en het subject. In de hoofdzin staat de 

persoonsvorm bijna altijd op de tweede zinsplaats. Het subject is heel nauw verbonden met de 

persoonsvorm en bevindt zich meestal onmiddellijk vóór of achter het werkwoord. De bijzin 

daarentegen kenmerkt zich in de eerste teksten door een wisselende positie van de 

persoonsvorm. In elk geval komt de persoonsvorm nooit onmiddellijk achter de bindterm 

voor. Die positie is immers de vaste stek van het subject. De nauwe band tussen de bindterm 

en het subject is de tegenhanger van de relatie tussen het subject en de persoonsvorm in de 

hoofdzin. De plaatsingsmogelijkheid van de persoonsvorm neemt in de loop der eeuwen af. 

Tegen de negentiende eeuw neemt de persoonsvorm een vaste plaats in aan het einde van de 
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bijzin. In de laatste tijdsdoorsnede is een achter-pv dan ook een formeel kermerk van de bijzin 

geworden. 

Vanaf de eerste bronnen van het Hollands verschilt de plaats van werkwoorden in de hoofd- 

en bijzin. Toch gaan Van der Horst & Van der Wal (1979), Van der Horst (1981b, 1984) en 

Duinhoven (1998a) ervan uit dat de bijzin oorspronkelijk dezelfde volgorde als de hoofdzin 

had. Als die hypothese klopt dan zou in de bijzin de persoonsvorm oorspronkelijk op de 

tweede zinsplaats gestaan hebben. Vervolgens moet de persoonsvorm in de bijzin naar 

achteren zijn geschoven. Die twee beweringen wil ik aan de hand van mijn 

onderzoeksmateriaal toetsen. 

 

Bij de analyse van het corpus heb ik nagegaan welk aandeel bijzinnen met een persoonsvorm 

op de tweede zinsplaats tegenover het totaal uitmaken. In de volgende tabel worden de 

percentages van de verschillende tijdsdoorsneden bij elkaar gebracht. 

 

Tabel 3.35 Bijzinnen met de persoonsvorm op de tweede zinsplaats (aandeel bijzinnen op 
het totale aantal bijzinnen) 

13de eeuw 15de eeuw 17de eeuw 19de eeuw 

15% 9% 8% 3% 

 

Al vanaf de eerste bronnen is de persoonsvorm op de tweede zinsplaats een marginaal 

verschijnsel in de bijzin. Het gebruik neemt langzaam af van 15% in de dertiende eeuw tot 

amper 3% in de negentiende eeuw. Die evolutie kan ook uit het onderzoek van Burridge op 

Hollandse teksten afgelezen worden. 

 

Tabel 3.36 Bijzinnen met de persoonsvorm op de tweede zinsplaats volgens Burridge 
(1993: 47) (aandeel bijzinnen op het totale aantal bijzinnen) 

1300 1350 1450 1500 1600 1650 

13% 7% 7% 5% 4% 4% 

 

De hypothese dat de volgorde in de bijzin secundair ontstaan is uit de hoofdzinsvolgorde is 

dus niet empirisch te bewijzen. Mogelijk is de persoonsvorm op de tweede zinsplaats een 

relict van de vroegere hoofdzinsvolgorde in de bijzin. In de loop der eeuwen raakt de 

marginale positie dan verder in onbruik. Het voorkomen van de persoonsvorm op de tweede 
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zinsplaats kan echter evengoed het gevolg zijn van de vrije plaatsing van de persoonsvorm in 

de eerste teksten. Aangezien de persoonsvorm door de eeuwen heen een groeiende voorkeur 

vertoont voor een vaste plaats aan het einde van in de zin, komt v2 steeds minder voor.  

 

Het tweede deel van de hypothese van Van der Horst & Van der Wal (1979) en Duinhoven 

(1998a) kan wel uit het onderzoek worden afgelezen. Door de eeuwen heen verplaatst de 

persoonsvorm zich naar het einde van de zin. Tegen de negentiende eeuw is het gebruik van 

een achter-pv een formeel herkenningsteken van de bijzin. Men kan zich nu afvragen waarom 

de persoonsvorm naar achteren geschoven is. Van der Horst & Van der Wal (1979) wijten die 

evolutie aan de natuurlijke behoefte van taalgebruikers om de oppositie tussen taaltekens uit 

te drukken. Zo ook willen zij de het verschil tussen de hoofd- en de bijzin formeel weergeven. 

Die verklaring doet een beroep op de psychologie van de taalgebruikers en is dus niet te 

achterhalen uit het corpus. De hypothese van Duinhoven (1998a) is daarentegen taalintern. 

Volgens Duinhoven ontstaat er een tang tussen de bindterm en de persoonsvorm wanneer het 

subject met de bindterm verklonken is. Dat betekent dat de vaste band tussen subject en 

persoonsvorm uit de hoofdzin verbroken wordt en dat een nieuwe verbinding tussen de 

bindterm en subject ontstaat. Om de connectie tussen de twee gescheiden elementen formeel 

te beklemtonen, wordt de tang meer gespannen. Die hypothese wordt door de ontwikkeling 

van de tangconstructie in de bijzin gestaafd. 

 

3.2.4 ZINNEN DIE OPENEN MET WANT 

Een ogenschijnlijke uitzondering op de evolutie van de bijzinsvolgorde uit de 

hoofdzinsvolgorde zijn zinnen die door want ingeleid worden. In de vroegste Hollandse 

teksten worden die zinnen met een bijzinsvolgorde (1 en 2) aangetroffen terwijl tegenwoordig 

de hoofdzinsvolgorde (3) gebruikelijk is.  

(1) Ende want hughe ende goedevart voerseide cnapen ghenen zeghel en hebben, 

soe hebbe wi jan ende florens voergheseide ridders desen brief bezeghelt met 

onsen zeghelen. 

(2) Ic wille den graue van hollant in dese dinc sterken want sijs vore den graue niet 

belouet hebben dat si dese vorscreuene voreworden sullen houden. 

(3) Want Noes kinder Sem, Cham ende Yaphet waren soe hoemoedich doe si die 

ganse werlt allen besaten datsi te rade worden enen groten starcken toorn 

tymmeren. 
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Tabel 3.37 Zinnen die met want openen (aantal zinnen) 

Volgorde Eeuw 

 13de 15de 17de 19de 

Bijzin 5 4 0 0 

Hoofdzin 0 6 11 3 

 

Uit mijn tellingen blijkt dat de bijzinsvolgorde voor zinnen met want in de dertiende eeuw de 

enig mogelijke was. In de zeventiende en de negentiende eeuw daarentegen domineert de 

hoofdzinsvolgorde. De tweede tijdsdoorsnede lijkt hierbij een overgangsperiode waarin de 

oude en de nieuwe volgorde naast elkaar voorkomen. Om een genuanceerder diachroon beeld 

te krijgen, worden de resultaten van Burridge (1993) voor Holland in de volgende tabel 

weergegeven. 

 

Tabel 3.38 Zinnen die met want openen volgens Burridge (1993: 60) (aantal zinnen) 

Volgorde Tijdsdoorsnede 

 1300 1350 1450 1500 1600 1650 

Bijzin 9 1 0 3 0 0 

Hoofdzin 19 8 4 9 16 17 

 

De cijfers van Burridge suggereren een niet zo rechtlijnige ontwikkeling als mijn tellingen. In 

de Hollandse teksten van Burridge is de hoofdzinsvolgorde vanaf de veertiende eeuw al 

prominent aanwezig. Door de eeuwen heen neemt de variatie met de bijzinsvolgorde af totdat 

de hoofdzinsvolgorde in de zeventiende eeuw de enig mogelijke wordt. 

 

Die uitzonderlijke overgang van bijzinsvolgorde naar hoofdzinsvolgorde kan verklaard 

worden door het veranderende statuut van want-zinnen. In een viertal gevallen uit de 

dertiende en de vijftiende eeuw kan met zekerheid worden afgelezen dat de want-zin een 

afhankelijke zin is. Zoals in het eerste voorbeeld is de zin immers deel van de zinsstructuur en 

wordt het voegwoord voorafgegaan door het nevenschikkende voegwoord ende. Want-zinnen 

met hoofdzinsvolgorde daarentegen lijken in een nevenschikkend verband te staan met de 
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zinnen die ze verklaren. De evolutie van bijzinsvolgorde naar hoofdzinsvolgorde is dus niets 

anders dan het verschil tussen afhankelijke en zelfstandige zinnen. 

3.3 EMPIRISCH ONDERZOEK VAN HOLLANDSE TEKSTEN VERSUS BRABANTSE TEKSTEN 

De resultaten voor het Hollands uit de vorige paragraaf zal ik in deze paragraaf vergelijken 

met de resultaten van Burridge (1993) voor het Brabants. Zo wil ik achterhalen of de 

besproken plaatsing van de verbale constituent in de zin uitsluitend voor het Hollands geldt of 

ook voorkomt in een ander dialect als het Brabants. Wanneer de resultaten voor het Hollands 

sterk afwijken van het Brabants dan kan men zich afvragen welke variant in de standaardtaal 

is opgenomen. De basis van het algemeen Nederlands is immers het Hollandse en het 

Brabantse dialect. Wanneer de resultaten van beide dialecten echter in grote mate gelijklopen 

dan is de plaats van de verbale constituent niet aan één dialect gebonden. In dat geval moet er 

geen breuk tussen beide dialecten en de standaardtaal aangenomen worden met de selectie van 

varianten. De standaardtaal is dan gewoon een voortzetting van de taal die in het Hollandse en 

het Brabantse dialecten leefde.  

 

In het volgende vergelijkend overzicht komen vanzelfsprekend enkel onderwerpen aan bod 

die zowel Burridge als ik onderzocht hebben. Voor de duidelijkheid herhaal ik hierbij steeds 

de resultaten voor Holland naast de nieuwe gegevens voor Brabant. Nadat enkele gegevens uit 

de hoofdzin zijn vergeleken, zal ik de bijzin behandelen. 

 

3.3.1 DE PLAATS VAN DE VERBALE CONSTITUENT IN DE HOOFDZIN 

3.3.1.1 De plaats van de persoonsvorm 

Tabel 3.39 Hoofdzinnen met de persoonsvorm op de tweede zinsplaats – zonder 
bijwoordelijke verwijswoorden en bijzinnen (aandeel hoofdzinnen op het totale 
aantal hoofdzinnen) 

13de eeuw 15de eeuw 17de eeuw 19de eeuw 

97% 97% 94% 98% 
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Tabel 3.40 Hoofdzinnen met de persoonsvorm op de tweede zinsplaats volgens Burridge 
(1993: 26) (aandeel hoofdzinnen op het totale aantal hoofdzinnen) 

Streek Tijdsdoorsnede 

 1300 1350 1450 1500 1550 1600 1650 

Holland 98% 96% 97% 98% - 98% 98% 

Brabant 95% 96% - 97% 91% 92% 98% 

 

De plaats van de persoonsvorm in de hoofdzin verschilt nauwelijks in de Hollandse en 

Brabantse teksten. In elke tijdsdoorsnede neemt het vervoegde werkwoord bijna altijd de 

tweede zinsplaats in. 

 

3.3.1.2 De plaats van het subject 

Tabel 3.41 Hoofdzinnen met samenplaatsing van het subject en de persoonsvorm – zonder 
bijwoordelijke verwijswoorden en bijzinnen (aandeel hoofdzinnen op het totale 
aantal hoofdzinnen) 

13de eeuw 15de eeuw 17de eeuw 19de eeuw 

97% 98% 98% 98% 

 

Tabel 3.42 Hoofdzinnen met samenplaatsing van het subject en de persoonsvorm volgens  
Burridge (1993: 25) (aandeel hoofdzinnen op het totale aantal hoofdzinnen) 

Streek Tijdsdoorsnede 

 1300 1350 1450 1500 1550 1600 1650 

Holland 100% 100% 100% 100% - 100% 100% 

Brabant 98% 99% - 99% 100% 100% 100% 

 

Zowel in het Hollandse als het Brabantse dialect volgt het subject bijna altijd op de 

persoonsvorm wanneer een andere constituent de zin opent. De nauwe band tussen het subject 

en de persoonsvorm is dus in beide dialecten even sterk. 
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3.3.1.3 De extrapositie van constituenten 

Tabel 3.43 Hoofdzinnen met constituenten – behalve bijzinnen – achter het onvervoegde 
werkwoord (aandeel hoofdzinnen op het totale aantal hoofdzinnen) 

13de eeuw 15de eeuw 17de eeuw 19de eeuw 

83% 57% 26% 17% 

 

Tabel 3.44 De extrapositie van constituenten in de hoofdzin volgens Burridge (1993: 81) 
(aandeel hoofdzinnen op het totale aantal hoofdzinnen) 

Streek Tijdsdoorsnede 

 1300 1350 1450 1500 1550 1600 1650 

Holland 58% 64% 70% 50% - 47% 40% 

Brabant 52% 52% - 45% 17% 30% 10% 

 

Uit de tabellen blijkt een grote variatie tussen de verschillende onderzoeksresultaten. 

Extrapositie van constituenten wordt immers bepaald door vele factoren die wisselen van 

tekst tot tekst. Over het algemeen daalt de mogelijkheid tot extrapositie in beide dialecten 

door de eeuwen heen. Die tendens is het meest uitgesproken in de Brabantse teksten van 

Burridge.  

 

3.3.2 DE PLAATS VAN DE VERBALE CONSTITUENT IN DE BIJZIN 

3.3.2.1 De plaats van de persoonsvorm 

Tabel 3.45 Bijzinnen met de persoonsvorm op de tweede zinsplaats (aandeel bijzinnen op 
het totale aantal bijzinnen) 

13de eeuw 15de eeuw 17de eeuw 19de eeuw 

15% 9% 8% 3% 
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Tabel 3.46 Bijzinnen met de persoonsvorm op de tweede zinsplaats volgens Burridge 
(1993: 46-47) (aandeel bijzinnen op het totale aantal bijzinnen) 

Streek Tijdsdoorsnede 

 1300 1350 1450 1500 1550 1600 1650 

Holland 13% 7% 7% 5% - 4% 4% 

Brabant 11% 21% - 5% 4% 4% 3% 

 

Door de eeuwen heen daalt het aandeel van de persoonsvormen op de tweede plaats zowel in 

het Hollands als in het Brabants. In beide dialecten verwijdert de persoonsvorm zich dus van 

het begin van de bijzin. 

 

3.3.2.2 De plaats van het subject 

Uit de gegevens over de plaats van het subject van Burridge en mijn onderzoek heb ik op de 

eerste plaats de band tussen het subject en de persoonsvorm afgeleid. Vervolgens worden de 

cijfers over de samenplaatsing van het subject en de bindterm vergeleken. 

 

Tabel 3.47 Bijzinnen met samenplaatsing van het subject en de persoonsvorm (aandeel 
bijzinnen op het totale aantal bijzinnen) 

13de eeuw 15de eeuw 17de eeuw 19de eeuw 

18% 12% 10% 7% 

 

Tabel 3.48 Bijzinnen met samenplaatsing van het subject en de persoonsvorm volgens 
Burridge (1993: 44-45) (aandeel bijzinnen op het totale aantal bijzinnen) 

Streek Tijdsdoorsnede 

 1300 1350 1450 1500 1550 1600 1650 

Holland 16% 12% 9% 7% - 6% 9% 

Brabant 12% 24% - 7% 7% 8% 5% 

 



 103

Zowel in Hollandse als Brabantse teksten worden het subject en de persoonsvorm steeds 

minder naast elkaar geplaatst. In beide dialecten verzwakt de band tussen de twee elementen 

dus door de eeuwen heen.  

 

Tabel 3.49 Bijzinnen met samenplaatsing van het subject en de bindterm (aandeel bijzinnen 
op het totale aantal bijzinnen) 

13de eeuw 15de eeuw 17de eeuw 19de eeuw 

95% 93% 95% 91% 

 

Tabel 3.50 Bijzinnen met samenplaatsing van het subject en de bindterm volgens Burridge 
(1993: 44-45) (aandeel bijzinnen op het totale aantal bijzinnen) 

Streek Tijdsdoorsnede 

 1300 1350 1450 1500 1550 1600 1650 

Holland 95% 96% 97% 97% - 97% 94% 

Brabant 97% 97% - 98% 96% 96% 97% 

 

Het subject en de bindterm worden zowel in het Hollands als in het Brabants bijna altijd naast 

elkaar geplaatst. De band tussen beide elementen is dus al vanaf de vroegste bronnen van het 

Nederlands heel sterk. 

 

3.3.2.3 De extrapositie van constituenten 

Tabel 3.51 Bijzinnen met constituenten – behalve bijzinnen – achter de persoonsvorm 
(aandeel bijzinnen op het totale aantal bijzinnen) 

13de eeuw 15de eeuw 17de eeuw 19de eeuw 

42% 31% 19% 6% 

 

Tabel 3.52 De extrapositie van constituenten in de bijzin volgens Burridge (1993: 80-81) 
(aandeel bijzinnen op het totale aantal bijzinnen) 

Streek Tijdsdoorsnede 

 1300 1350 1450 1500 1550 1600 1650 

Holland 34% 26% 28% 21% - 22% 12% 
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Brabant 38% 44% - 19% 12% 20% 11% 

 

De extrapositie van constituenten in de bijzin lijkt nogal af te wijken van tekst tot tekst. Zowel 

in de Hollandse als de Brabantse teksten neemt de mogelijkheid tot extrapositie door de 

eeuwen heen af. Hierbij neemt het Brabants noch het Hollands het voortouw. 

3.3.3 BESLUIT 

De onderzoeksresultaten voor het Hollands in de Middeleeuwen komen in grote mate overeen 

met die voor het Brabants. De plaats van de verbale constituent in Hollandse manuscripten 

wijkt dus niet erg af van de plaatsing in Brabantse documenten. Het ontstaan van de 

standaardtaal in de zeventiende eeuw is bijgevolg geen breukmoment. De taal van beide 

dialecten kan zonder enig conflict in de standaardtaal geïntegreerd worden. 

 

 

3.4 DE TAALTYPOLOGISCHE EVOLUTIE VAN HET NEDERLANDS 

In de vorige twee paragrafen heb ik de veranderende plaats van de verbale constituent vanuit 

een structuralistisch kader onderzocht en verklaard. In deze laatste paragraaf zal ik die 

onderzoeksresultaten inpassen in een typologische geschiedenis van het Nederlands. In 

1.4.2.3 werd beschreven hoe Gerritsen (1978, 1980, 1984) de verschillende 

werkwoordsvolgordes in hoofd- en bijzin terugvoert naar SOV. In deze paragraaf wordt de 

hypothese van Gerritsen geconfronteerd met de onderzoeksresultaten van dit hoofdstuk.  

 

Geïnspireerd door Stockwell (1977) onderscheidt Gerritsen de volgende stappen in de 

typologische evolutie van de Nederlandse zin. 

 

S O (V) Vf → Vf S O (V)  door commentfocus  

Vf S O (V) → T Vf S O (V)  door bindwoorden en topicalisatie 

T Vf X (V) → S Vf X (V)  door topic = subject 

S Vf X (V) → S Vf V X   door extrapositie 

Bijzinsvolgorde → Hoofdzinsvolgorde   door generalisering 
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De onderzoeksresultaten voor de hoofdzin laten zich op het eerste gezicht gemakkelijk in dit 

schema invullen. Hoofdzinnen met een achter-pv werden niet in het corpus teruggevonden. 

Wanneer de eerste geschreven bronnen opduiken, is het Hollands en het Brabants is het SOV-

stadium dus al voorbij. Van de volgorde Vf S O (V) zijn nog resten te vinden in polaire 

vraagzinnen en  imperatiefzinnen. In de mededelende zinnen bevindt de persoonsvorm zich 

echter op de tweede zinsplaats. Het onvervoegde werkwoord staat in de dertiende eeuw in de 

buurt van de persoonsvorm. De extrapositie van tussenliggende constituenten lijkt zich dus in 

die periode flink door te zetten. De mogelijkheid om constituenten achter het onvervoegde 

werkwoord te plaatsen vermindert echter in de volgende tijdsdoorsneden. De extrapositie 

wordt dus niet volledig doorgevoerd waardoor het Nederlands in de fase S Vf X (V) blijft 

steken. Gerritsen verklaart die onderbroken evolutie door het vroege ontstaan van 

samengestelde verbale constituenten in het Nederlands. In het Engels bevatten 83% van de 

zinnen in de Anglo-Saxon Chronicle maar één werkwoord. Die situatie leidt volgens 

Stockwell (1977) tot de herinterpretatie van de volgorde S Vf X (V) tot S Vf (V) X. Gerritsen 

daarentegen vindt in Het Limburgse leven van Jezus maar in 64% van de zinnen één 

werkwoord. Het Nederlands leent zich dus minder tot herinterpretatie. In mijn corpus is die 

tendens nog meer uitgesproken. 

 

Tabel 3.53 Zinnen met één werkwoord (aantal zinnen, aandeel op het totale aantal zinnen) 

Zinstype Eeuw 

 13de 15de 17de 19de 

Hoofdzin  69 22% 106 32% 118 35% 60 33% 

Bijzin 310 42% 196 43% 242 39% 69 48% 

Totaal 379 36% 302 38% 360 38% 129 40% 

 

Door de eeuwen heen schommelt het aandeel zinnen met één werkwoord rond veertig 

procent. De motivatie tot extrapositie was in de Hollandse en Brabantse teksten dus in grote 

mate afwezig.  

 

Voor de hoofdzin lijken de empirische gegevens dus de hypothese van Gerritsen te staven. 

Toch moet men in het licht van dit werk de hypothese heel kritisch bekijken. De beschrijving 

van Gerritsen verraadt immers een al te simplistische kijk op de verbale constituent in de 

geschiedenis van het Nederlands. In dit onderzoek werd al verschillende keren gewezen op 
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het veranderende statuut van werkwoorden in de zin. Om te beginnen ontwikkelt de 

persoonsvorm zich volgens Duinhoven (1997a) van een zelfstandige constituent in het 

Germaans tot een heuse zinsrelator in het Nederlands. In dat licht is de verandering van SOV 

naar SVO veel meer dan een loutere verplaatsing van de persoonsvorm. Daarnaast mag het 

ontstaan van de samengestelde verbale constituent niet uit het oog verloren worden. Zowel 

Stockwell als Gerritsen gaan er echter blindelings van uit dat de moderne verbale constituent 

ook in de vroegere stadia van de Germaanse talen aanwezig is. Dat standpunt verklaart 

waarom ze anachronismen gebruiken als tangconstructies en extrapositie. 

 

Vanuit het standpunt van dit onderzoek kan de hoofdzin typologisch veel eenvoudiger 

beschreven worden. Wanneer men de persoonsvorm als de kern van de zin beschouwt, heeft 

de hoofdzin van de vroegste bronnen een stevige SVO-volgorde. In tegenstelling tot een taal 

als het Engels bestaat hierbij steeds de mogelijkheid tot inversie van het subject. Op een 

bepaald moment gaat de persoonsvorm synthetiseren met het voltooid deelwoord en de 

infinitief. Hierbij neemt de betekeniswaarde van de persoonsvorm af en evolueert het 

onvervoegde werkwoord tot semantisch hoofdwerkwoord van de zin. Op dit punt rijst de 

vraag in hoeverre dat hoofdwerkwoord ook de structurele kern van de verbale constituent is. 

Indien men die verdere stap aanneemt, dan is het moderne Nederlands geëvolueerd naar een 

SOV-taal.  

  

In tegenstelling tot de hoofdzin blijft de volgorde in de bijzin onveranderd volgens Gerritsen. 

Aangezien er nooit een generalisatie plaatsgevonden heeft van de hoofdzinsvolgorde, bleef de 

Germaanse SOV-volgorde immers bewaard in de moderne bijzin. Op het vlak van de syntaxis 

is de bijzin dus conservatiever volgens Gerritsen dan de hoofdzin.  

 

De hypothese van Gerritsen strookt echter niet met de empirische gegevens van dit 

onderzoek. Daaruit blijkt immers dat de persoonsvorm in de loop der eeuwen significant naar 

achteren is geschoven. De huidige bijzinsvolgorde is dus geen onveranderde restant van de 

Germaanse SOV-volgorde maar veeleer een nieuwe ontwikkeling in het Nederlands.  

 

Die ontwikkeling strookt niet met de visie dat de bijzin conservatiever is dan de hoofdzin. In 

de werkelijkheid lijkt niet de hoofdzin maar de bijzin de meest veranderende volgorde te 

hebben. Volgens Van der Horst (1981b, 1984) en Duinhoven (1998a) had de bijzin 

oorspronkelijk dezelfde volgorde als de hoofdzin. Om verschillende mogelijke redenen is de 
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persoonsvorm vervolgens steeds verder naar achteren geschoven. In taaltypologische termen 

is de Nederlandse bijzin dus van een SVO naar SOV geëvolueerd. De synthetisering van de 

verbale constituent heeft aan die classificatie verder niets veranderd.   
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4 DE VOLGORDE IN DE WERKWOORDELIJKE EINDGROEP  

In het eerste hoofdstuk kon geen verklaring gegeven worden voor de verschillende volgorde 

in hedendaagse werkwoordelijke eindgroepen met een voltooid deelwoord of een infinitief. 

Ook de vrije variatie in eindgroepen met een voltooid deelwoord blijft voor de synchrone 

syntaxis een grote kopbreker. Misschien kan de voorgeschiedenis van die 

volgordeverschijnselen een nieuw licht werpen op die problemen. 

 

In dit tweede luik van mijn diachroon corpusonderzoek zal ik dan ook de interne volgorde 

binnen de werkwoordelijke eindgroep onderzoeken en bespreken. Na dat empirisch 

corpusonderzoek zal ik mijn resultaten voor het Hollands vergelijken met soortgelijk 

volgordeonderzoek van De Meersman (1990) op Brabantse teksten. In een laatste onderdeel 

worden die resultaten ten slotte ingepast in een typologische evolutie van het Nederlands.  

 

 

4.1 ENKELE PRAKTISCHE OPMERKINGEN 

Zoals in het vorige hoofdstuk laat ik de resultaten voorafgaan door enkele praktische 

opmerkingen over het onderzoek. Opnieuw wordt ingegaan op de verdere afbakening van het 

corpus. Verder komen ook enkele problemen bij de analyse van het tekstmateriaal aan bod.  

 

4.1.1 DE VERDERE AFBAKENING VAN HET CORPUS 

Het basismateriaal dat gebruikt werd voor het onderzoek van de werkwoordelijke eindgroep is 

ruimer dan het tekstenbestand uit het vorige hoofdstuk. Bij de analyse van de 

werkwoordelijke eindgroep heb ik namelijk alle teksten uit het oorspronkelijke corpus 

betrokken. Terwijl in het vorige hoofdstuk bijvoorbeeld de telegramstijl van Bontekoe en 

Beets hun werk ongeschikt maakte voor onderzoek doet hun beknopte stijl er hier niet zo toe. 

Zolang er geen ellips optreedt in de verbale constituent werden hun dagboekfragmenten dan 

ook al volwaardige bronnen in het hoofdstuk gebruikt. Verder heb ik ook het werk van Klijn 

in het onderzoek betrokken. Zijn verhandeling bevat immers voldoende werkwoordelijke 

eindgroepen om een beeld van zijn taalgebruik te leveren. 
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Binnen dat ruime tekstbestand heb ik vervolgens een deelverzameling van te onderzoeken 

zinnen afgebakend. Hierbij werd ervoor gezorgd dat de steekproef statistisch representatief is.  

 

Op de eerste plaats streefde ik ernaar om voldoende werkwoordelijke eindgroepen te 

verzamelen. Hierbij was een duizendtal attestaties per tijdsdoorsnede het richttal. Op die 

manier kon ik niet alleen de hand leggen op werkwoordsvolgordes in tweeledige eindgroepen 

in de bijzin. Ook de zeldzamere tweeledige eindgroepen in de hoofdzin en drieledige 

eindgroepen in de bijzin werden tientallen keer gesignaleerd in het ruime corpus. 

 

Concreet heb ik voor de vier tijdsdoorsneden achtereenvolgens 719, 839, 965 en 987 zinnen 

verzameld. In tegenstelling tot het vorige hoofdstuk werd voor de negentiende eeuw ook een 

volledige steekproef aangelegd. Tussen de laatste tijdsdoorsnede en het moderne Nederlands 

lijken immers nog heel wat volgordeverschuivingen op te treden in de werkwoordelijke 

eindgroep. In het totaal heb ik dus 3510 werkwoordsclusters verzameld voor dit onderzoek. 

Hiervan maken de tweeledige werkwoordelijke eindgroep in de bijzin het gros uit met 2885 

attestaties. Burridge (1993) heeft ter vergelijking 553 dergelijke eindgroepen onderzocht. Die 

werkwoordelijke eindgroepen heeft Burridge geteld binnen haar steekproef van vier duizend 

zinnen. Om statistische redenen heb ik de zinnen uit het vorige hoofdstuk echter aangevuld 

met extra zinnen uit het tekstenbestand.  

 

Op de tweede plaats ben ik het aantal werkwoordelijke eindgroepen evenwichtig bij alle 

auteurs gaan zoeken. Zo wordt vermeden dat het taalgebruik van een bepaalde schrijver het 

resultaat vertekent. Net zoals in het vorige hoofdstuk vormt de tweede tijdsdoorsnede hierop 

een uitzondering. Uit de oorkonden van Haarlem en Dordrecht tekende ik respectievelijk twee 

en drie maal zoveel werkwoordelijke eindgroepen op als uit de andere bronnen voor de 

vijftiende eeuw.  

 

4.1.2 DE ANALYSE VAN DE WERKWOORDELIJKE EINDGROEP IN HET CORPUS 

Naast de samenstelling vraagt de analyse van het corpus nog enig commentaar. Om te 

beginnen wil ik vermelden dat samengetrokken werkwoordelijke eindgroepen niet in de 

resultaten werden opgenomen. Verder heeft de ontstaansgeschiedenis van de verbale 

constituent de analyse bemoeilijkt. Volgens Duinhoven (1997a, 1998a) is de verbale 

constituent in de loop der eeuwen gesynthetiseerd. De hiërarchische connecties tussen hoofd- 
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en hulpwerkwoord kunnen dus niet zomaar in het verleden geprojecteerd worden. De analyse 

van de werkwoorden kan bijgevolg niet gebeuren aan de hand van structuralistische relaties. 

Men kan daarentegen wel een onderscheid maken tussen het hulp- en het hoofdwerkwoord op 

basis van hun vorm. Een aantal werkwoorden behoren al eeuwen tot de klasse van de 

hulpwerkwoorden. Volgens Duinhoven (1997a) roepen enerzijds de werkwoorden zijn, 

hebben en worden al heel lang een voltooid deelwoord op. Anderzijds worden modale 

werkwoorden als kunnen, moeten, mogen, willen, zullen, causale hulpwerkwoorden als doen, 

laten en werkwoorden van perceptie als horen, zien al eeuwen vergezeld van een infinitief 

zonder te. Die lijst van werkwoorden heb ik in dit onderzoek beschouwd als 

hulpwerkwoorden. De werkwoorden nemen hierbij steeds de vorm van een persoonsvorm of 

een infinitief aan. Hulpwerkwoorden in de vorm van een voltooid deelwoord werden 

daarentegen genegeerd. Het ontbreken van de infinitivus pro participio wijst er immers vaak 

op dat het voltooid deelwoord geen hulpwerkwoord is. Alleen in een aantal uitzonderlijke 

gevallen is het voltooid deelwoord wel een hulpwerkwoord. Die uitzonderingen werden 

echter niet in het onderzoek opgenomen omdat ze vaak een afwijkende volgorde hebben. 

Naast de beperkte klasse van de hulpwerkwoorden zijn er oneindig veel hoofdwerkwoorden. 

Ik heb een onderscheid gemaakt naargelang die werkwoorden de vorm van een voltooid 

deelwoord of een infinitief aannamen. 

 

 

4.2 MIJN EMPIRISCH ONDERZOEK VAN HOLLANDSE TEKSTEN 

Na de voorgaande inleidende paragraaf kan het echte onderzoek naar de interne volgorde in 

de werkwoordelijke eindgroep van start gaan. Hierbij heb ik a priori enkele factoren 

onderscheiden die invloed kunnen uitoefenen op de werkwoordsvolgorde in de eindgroep. 

Om te beginnen zal ik werkwoordelijke eindgroepen in de hoofdzin en de bijzin apart 

behandelen. Verder wordt er rekening gehouden met het aantal werkwoorden die een 

eindgroep bevat. Ten slotte maak ik nog een onderscheid tussen eindgroepen met een voltooid 

deelwoord als hoofdwerkwoord of een met infinitief. Binnen die onderverdeling worden de 

geattesteerde werkwoordsvolgordes steeds in tabellen weergegeven en nauwkeurig 

beschreven. Wanneer er voldoende gegevens zijn, zal ik die onderzoeksresultaten ook 

proberen te duiden. In de praktijk houdt die beperking in dat vooral de tweeledige 

werkwoordelijke eindgroep in de bijzin uitvoerig aan bod komt. 
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4.2.1 DE VOLGORDE IN DE WERKWOORDELIJKE EINDGROEP IN DE HOOFDZIN 

4.2.1.1 De tweeledige werkwoordelijke eindgroep 

Tweeledige werkwoordelijke eindgroepen zijn in de hoofdzin een vrij zeldzaam verschijnsel. 

Het is dan ook onzeker of de geattesteerde eindgroepen een representatieve steekproef 

vormen van de tweeledige werkwoordelijke eindgroep door de eeuwen heen. Het toepassen 

van statistiek of het zoeken naar verklaringen is dan ook een riskante onderneming. Daarom 

beperk ik me in dit onderdeel tot een loutere beschrijving van de gegevens.  

 

a) Met een voltooid deelwoord als hoofdwerkwoord 

 

Tabel 4.1 De interne volgorde in tweeledige werkwoordelijke eindgroepen met een 
voltooid deelwoord in de hoofdzin. (aantal eindgroepen, aandeel op het totale 
aantal eindgroepen) 

Eeuw Volgorde Totaal

 Groen Rood 

13de 0 - 0 - 0

15de 27 100% 0 0% 27

17de 31 94% 2 6% 33

19de 37 88% 5 12% 42

 

In de vier tijdsdoorsneden volgt het hulpwerkwoord meestal op het voltooid deelwoord. De 

groene volgorde staat met andere woorden sterk in de werkwoordelijke eindgroep met een 

voltooid deelwoord. De rode volgorde werd amper in een paar gevallen geattesteerd.  
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b) Met een infinitief als hoofdwerkwoord 

 

Tabel 4.2 De interne volgorde in tweeledige werkwoordelijke eindgroepen met een 
infinitief in de hoofdzin (aantal eindgroepen, aandeel op het totale aantal 
eindgroepen) 

Eeuw Volgorde Totaal

 Groen Rood 

13de 0 0% 29 100% 29

15de 6 15% 33 85% 39

17de 1 2% 43 98% 44

19de 5 8% 56 92% 61

 

In tegenstelling tot het voltooid deelwoord staat de infinitief meestal achter het 

hulpwerkwoord. In de hoofdzin staat de rode volgorde dus het sterkst in werkwoordelijke 

eindgroep met een infinitief. De groene volgorde blijft door de eeuwen heen een zeldzaam 

verschijnsel. 

 

c) Het voltooid deelwoord versus de infinitief  

 

Uit de voorgaande cijfers bleek dat werkwoordelijke eindgroepen met een voltooid deelwoord 

radicaal kiezen voor de groene volgorde, terwijl in eindgroepen met een infinitief de rode 

volgorde overweegt. Zelfs zonder statistische verwerking kan men besluiten dat de volgorde 

in de werkwoordelijke eindgroep afhankelijk is van de vorm van het hoofdwerkwoord. Bij 

deze conclusie rijst onmiddellijk de vraag waarom beide werkwoordsvormen zich zo 

verschillend gedragen. Gezien het kleine aantal attestaties tast ik in het duister naar mogelijke 

verklaringen. 

 

4.2.1.2 De drieledige werkwoordelijke eindgroep  

De drieledige werkwoordelijke eindgroep is in de hoofdzin nog zeldzamer dan de eindgroep 

met twee werkwoorden. Het spreekt voor zich dat een zestal geattesteerde gevallen weinig 

inzicht kunnen geven in de evolutie van de drieledige werkwoordgroep in het Hollands. Ter 

volledigheid geef ik de werkwoordclusters mee. 
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a) Met een voltooid deelwoord als hoofdwerkwoord 

 

In een tekst uit de zeventiende en de negentiende eeuw opent het voltooid deelwoord één maal 

de drieledige werkwoordelijke eindgroep. 

(1) zal X /voltooid deelwoord/ mogen worden 

(2) zal X /voltooid deelwoord/ moeten zijn 

In de connecties die de eindgroep bevat, volgt de structurele kern hierbij telkens op de 

bepaling. Die constructie komt overeen met de groene volgorde in de werkwoordelijke 

eindgroep met twee werkwoorden. In de negentiende eeuw tekende ik echter ook een 

werkwoordelijke eindgroep op waarbij het voltooid deelwoord in het midden van de 

werkwoordcluster stond. 

(3) Zal X moeten /voltooid deelwoord/ worden 

In de connectie tussen het hoofdwerkwoord en worden volgt de structurele kern opnieuw op 

de bepaling. Die connectie vormt opnieuw een bepaling bij de structurele kern moeten. De 

interne volgorde van die connectie is niet de groene volgorde. 

 

b) Met een infinitief als hoofdwerkwoord 

 

In de dertiende-eeuwse teksten heb ik drie maal de volgende drieledige werkwoordelijke 

eindgroep aangetroffen. 

(4) Zullen X mogen doen /infinitief/. 

In die eindgroep gaat de structurele kern steeds aan de bepaling vooraf. De constructie is 

parallel met de rode volgorde in de werkwoordelijke eindgroep met twee werkwoorden. 

 

4.2.1.3 Besluit 

Het onderzoek naar de interne volgorde binnen de werkwoordelijke eindgroep in de hoofdzin 

werd in grote mate bemoeilijkt door een gebrek aan gegevens. Daardoor moest het onderzoek 

zich jammer genoeg beperken tot een beschrijving van het onderzoeksmateriaal. Hierbij 

sprongen vooral de resultaten voor de tweeledige eindgroep in het oog. In alle tijdsdoorsneden 

tekende zich in die eindgroep een hele sterke tegenstelling het voltooid deelwoord en de 

infinitief af. Terwijl het voltooid deelwoord resoluut koos voor de groene volgorde 

vertoonden eindgroepen met een infinitief hoofdzakelijk de rode volgorde.  
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4.2.2 DE VOLGORDE IN DE WERKWOORDELIJKE EINDGROEP IN DE BIJZIN 

4.2.2.1 De tweeledige werkwoordelijke eindgroep 

In tegenstelling tot de hoofdzin telt de bijzin heel wat werkwoordelijke eindgroepen met twee 

werkwoorden. Naast de beschrijving van de onderzoeksresultaten nodigt dat ruime corpus dan 

ook uit tot het zoeken naar verklaringen. In dit onderdeel zal ik concreet de structuralistische 

hypothese van Duinhoven (1998a) toetsen aan mijn onderzoeksresultaten.  

 

a) Met een voltooid deelwoord als hoofdwerkwoord 

 

Tabel 4.3 De interne volgorde in tweeledige werkwoordelijke eindgroepen met een 
voltooid deelwoord in de bijzin. (aantal eindgroepen, aandeel op het totale aantal 
eindgroepen) 

Eeuw Volgorde Totaal

 Groen Rood 

13de 338 82% 74 18% 412

15de 404 94% 28 6% 432

17de 316 74% 110 26% 426

19de 329 76% 102 24% 431

 

Vanaf de eerste tijdsdoorsnede staat de groene volgorde sterk in werkwoordelijke eindgroepen 

met een voltooid deelwoord. In de ambtelijke teksten uit het Corpus Gysseling schommelt het 

percentage groene volgorde rond tachtig procent. De alternatieve volgorde persoonsvorm – 

voltooid deelwoord is goed voor 18 procent. Tegen de vijftiende eeuw is die marginale rode 

volgorde weggezakt naar amper zes procent. De groene volgorde is in de vijftiende eeuw dé 

dominante volgorde bij eindgroepen met een voltooid deelwoord. In de ambtelijke 

documenten uit Dordrecht en Haarlem is de volgorde zelfs de enig mogelijke. Die dominante 

positie van de groene volgorde blijft in de zeventiende eeuw behouden in de Ambachtsbrief 

van de droogscheerders en het werk van Beverwyck, Hooft en Vondel. In de andere teksten 

valt een groeiende voorkeur voor de rode volgorde op. Het totale aandeel groene volgorde 

zakt dan ook in de zeventiende eeuw naar 74%. Die situatie blijft in de laatste tijdsdoorsnede 

ongeveer status quo. Pas na de laatste tijdsdoorsnede zal de rode volgorde een evenwaardige 

werkwoordsvolgorde worden in eindgroepen met een voltooid deelwoord. 



114 

 

Die evolutie kan ook afgelezen worden uit de afhankelijkheidsrelaties die de statistiek legt 

(zie bijlage c, tabel c.9). Uit de globale χ²-test en de partiële tests blijkt dat de interne 

volgorde in werkwoordelijke eindgroepen met een voltooid deelwoord afhankelijk is van de 

tijdsdoorsnede. De volgorde verandert dus in de loop der eeuwen. Enkel wanneer de 

zeventiende en de negentiende eeuw apart beschouwd worden, is de interne volgorde 

onafhankelijk van de tijdsdoorsnede. Dat resultaat komt overeen met de stabiele cijfers van de 

groene en rode volgorde in die tijdsdoorsneden. 

 

Ter volledigheid wil ik mijn resultaten vergelijken met de telgegevens van Burridge (1993). 

Hierbij mag men niet uit het oog verliezen dat de cijfers van Burridge een stuk 

onbetrouwbaarder zijn door het beperkte corpus werkwoordelijke eindgroepen. 

 

Tabel 4.4 De interne volgorde in tweeledige werkwoordelijke eindgroepen met een 
voltooid deelwoord in de bijzin volgens Burridge (1993: 121) (aantal 
eindgroepen, aandeel op het totale aantal eindgroepen) 

Doorsnede Volgorde Totaal

 Groen Rood 

1300 39 81% 9 19% 48

1350 54 81% 13 19% 67

1450 17 85% 3 15% 20

1500 60 90% 7 10% 67

1600 65 93% 2 3% 69

1650 93 99% 1 1% 94

 

Het aandeel groene volgorde in de twee teksten uit de veertiende eeuw is bij Burridge even 

hoog als in mijn eerste tijdsdoorsnede. Vanaf 1450 neemt de volgorde voltooid deelwoord – 

persoonsvorm in het corpus van de linguïste gestaag toe. Het hoge aandeel groene volgorde in 

de tekst uit 1650 komt overeen met enkele teksten uit mijn corpus. De keuze voor één tekst 

per tijdsdoorsnede geeft echter niet de talige realiteit van de zeventiende eeuw weer. Uit mijn 

onderzoek blijkt immers dat heel wat auteurs een groeiende voorkeur vertonen voor de rode 

volgorde.  
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b) Met een infinitief als hoofdwerkwoord 

 

Tabel 4.5 De interne volgorde in tweeledige werkwoordelijke eindgroepen met een 
infinitief in de bijzin (aantal eindgroepen, aandeel op het totale aantal 
eindgroepen) 

Eeuw Volgorde Totaal

 Groen Rood 

13de 188 73% 70 27% 258

15de 237 84% 45 16% 282

17de 75 25% 222 75% 297

19de 128 37% 219 63% 347

 

In de eerste tijdsdoorsnede is de groene volgorde goed voor het gros van de 

werkwoordsvolgordes in de eindgroepen met een infinitief. De rode volgorde vormt hierbij 

een bescheiden alternatief met een aandeel van 27%. Dat percentage loopt terug in de 

vijftiende eeuw tot 16%. Vanuit die marginale positie rukt de volgorde persoonsvorm – 

infinitief in de volgende tijdsdoorsnede op naar driekwart van de werkwoordelijke 

eindgroepen. Bijna alle schrijvers kiezen in de zeventiende eeuw hoofdzakelijk voor de rode 

volgorde bij werkwoordelijke eindgroepen met een infinitief. Enkel een auteur als Hooft blijft 

vasthouden aan de groene volgorde. In de laatste tijdsdoorsnede wordt de voorkeur voor de 

rode volgorde doorgezet door schrijvers als Drost, Vincent Loosjes en Pauw. De andere 

auteurs kiezen in de negentiende eeuw meer voor de groene volgorde. Bij auteurs als Van 

Lennep, Bilderdijk, Kinker en Adriaan Loosjes bedraagt de groene volgorde zelfs vijftig 

procent of meer. Van die heropleving van de groene volgorde is in het hedendaagse 

Nederlands niets meer te merken. Tegenwoordig domineert de rode volgorde stevig de 

werkwoordelijke eindgroep met een infinitief. 

 

Die veranderingen worden duidelijk uit de statistische verwerking van de 

onderzoeksresultaten (zie bijlage c, tabel c.10). Zowel uit de globale χ²-test als de partiële 

tests blijkt dat de interne volgorde in werkwoordelijke eindgroepen met een infinitief 

afhankelijk is van de tijdsdoorsnede.  

 

Net als bij werkwoordelijke eindgroepen met een voltooid deelwoord wil ik mijn resultaten 

vergelijken met de gegevens van Burridge (1993). 
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Tabel 4.6 De interne volgorde in tweeledige werkwoordelijke eindgroepen met een 
infinitief in de bijzin volgens Burridge (1993: 121) (aantal eindgroepen, aandeel 
op het totale aantal eindgroepen) 

Doorsnede Volgorde Totaal

 Groen Rood 

1300 24 80% 6 20% 30

1350 20 77% 6 23% 26

1450 27 73% 10 27% 37

1500 37 66% 19 34% 56

1600 5 42% 7 58% 12

1650 7 26% 20 74% 27

 

Het aandeel groene volgorde in de veertiende eeuw ligt iets hoger dan in mijn corpus. Van die 

uitgangspositie daalt de volgorde infinitief – persoonsvorm bij Burridge geleidelijk door de 

eeuwen heen. De analyse van de tekst uit 1450 vertoont hierbij geen opleving van de groene 

volgorde in de vijftiende eeuw. Tegen de laatste tijdsdoorsnede is de groene volgorde 

teruggevallen tot het kwart dat ook uit mijn corpus af te lezen was.  

 

c) Het voltooid deelwoord versus de infinitief 

 

In dit onderdeel worden de bevindingen voor de werkwoordelijke eindgroep met een voltooid 

deelwoord naast die voor de eindgroep met een infinitief geplaatst. In de eerste tijdsdoorsnede 

is de groene volgorde zowel bij een voltooid deelwoord als bij een infinitief dominant. Bij de 

infinitief is de rode volgorde weliswaar iets beter vertegenwoordigd. Dat verschil blijft 

behouden bij een stijgende groene volgorde in de vijftiende eeuw. Tegen de zeventiende eeuw 

tekent zich daarentegen een breuk af. Terwijl de werkwoordelijke eindgroep met een voltooid 

deelwoord vasthoudt aan de groene volgorde gaat de rode volgorde doorwegen bij de 

infinitief. Die rode volgorde werd mogelijk aangekondigd door het hogere percentage ervan in 

de vijftiende eeuw. In de negentiende eeuw verandert er niet veel meer aan de situatie. In de 

werkwoordelijke eindgroep met een voltooid deelwoord blijft het aandeel groene volgorde 

status quo. De rode volgorde in de eindgroepen met een infinitief moet daarentegen wat 

terrein prijsgeven. Vandaag is van die verzwakking niets meer te merken. Niet alleen in 

eindgroepen met een infinitief maar ook in eindgroepen met een voltooid deelwoord heeft de 

rode volgorde een flinke opmars gemaakt. 
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De voorgaande veranderingen komen ook naar voren in de resultaten van de χ²-test (zie 

bijlage c, tabel c.11). In elke tijdsdoorsnede is de interne volgorde in de werkwoordelijke 

eindgroep afhankelijk van de werkwoordsvorm. Hierbij valt een breuk op te merken tussen de 

tweede en de derde tijdsdoorsnede. De afhankelijkheid van de twee variabelen is in de twee 

laatste tijdsdoorsneden beduidend significanter dan in het Middelhollands.  

 

d) Een structuralistische verklaring 

 

In het eerste hoofdstuk werden volgordeveranderingen binnen de werkwoordelijke eindgroep 

in de bijzin op een structuralistische manier verklaard. Volgens Duinhoven (1998a) speelt de 

regelcompetitie tussen de volgordeveranderingen in de bijzin en de synthetisering van de 

verbale constituent hierbij een doorslaggevende rol.  

 

In dit onderdeel wil ik die beloftevolle hypothese toetsten aan empirisch materiaal. In het 

vorige onderdeel werd de diachrone ontwikkeling van de rode en groene volgorde in de bijzin 

samengevat. Die gegevens zal ik verder aanvullen met de tellingen van het aantal 

constituenten na de werkwoordelijke eindgroep. In die bijkomende resultaten heb ik een 

onderscheid gemaakt tussen werkwoordelijke eindgroepen met een voltooid deelwoord of een 

infinitief. Daarbinnen werd vervolgens nog eens de groene en de rode volgorde uit elkaar 

gehouden. Samengevat heb ik dus empirisch materiaal verzameld over de interne volgorde in 

de werkwoordelijke eindgroep en per volgordevariant over het aantal constituenten volgend 

op de werkwoordelijke eindgroep. 

 

Volgens de hypothese van Duinhoven houden de twee variabelen op de volgende manier met 

elkaar verband. De groene volgorde is ontstaan door de achteropplaatsing van de 

persoonsvorm in de bijzin. Samen met het subject sluit die persoonsvorm het onvervoegde 

werkwoord en de rest van de constituenten in de tang. Bij de rode volgorde is de 

persoonsvorm daarentegen nog niet volledig naar het einde van de zin verschoven. Het 

onvervoegde werkwoord maar ook andere constituenten vallen in dat geval nog buiten het 

bereik van de tang. De rode volgorde moet volgens de hypothese van Duinhoven dus gepaard 

gaan met een groter aantal constituenten na de werkwoordelijke eindgroep dan de groene 

volgorde. Het geschetste verband wordt op een bepaald moment verstoord door de 

synthetisering van de verbale constituent. Aangezien het vervoegde en het onvervoegde 

werkwoord nu samen de tweede pool van de bijzin vormen, is de verdere achteropplaatsing 
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van de persoonsvorm niet meer nodig. Een nieuwe rode volgorde ontstaat waarbij nu ook nog 

weinig constituenten op de werkwoordelijke eindgroep volgen. Wanneer die evolutie uit de 

onderzoeksresultaten kan worden afgelezen, dan wordt meteen ook de synthetisering van de 

verbale constituent duidelijk. 

 

Ik ga van start met het verband tussen de interne volgorde in werkwoordelijke eindgroepen 

met een voltooid deelwoord en het aantal constituenten achter die eindgroepen. In het vorige 

onderdeel werd besloten dat de groene volgorde door de eeuwen heen domineerde. Hierbij 

steeg de rode volgorde nooit boven een aandeel van 26% uit. Die marginale positie doet 

denken aan de ‘oude’ rode volgorde waarbij de tang de bijzin nog niet volledig insluit. Die 

hypothese zal worden bevestigd wanneer het aantal constituenten achter de werkwoordelijke 

eindgroep groter is bij de rode volgorde dan bij de groene volgorde. In de volgende tabel bied 

ik een overzicht van het gemiddelde aantal constituenten na de eindgroep. 

 

Tabel 4.7 Het gemiddelde aantal constituenten achter de tweeledige werkwoordelijke 
eindgroep met een voltooid deelwoord in de bijzin 

Volgorde Eeuw 

 13de 15de 17de 19de 

Groen 0,74 0,49 0,28 0,19 

Rood 0,92 0,29 0,49 0,09 

Voltooid deelwoord 0,76 0,48 0,35 0,16 

 

Het gemiddelde aantal constituenten na groene werkwoordelijke eindgroepen daalt geleidelijk 

door de eeuwen heen. Die evolutie strookt niet met het veranderende aandeel groene volgorde 

in de verschillende tijdsdoorsneden. Zo stijgt het percentage groene volgorde in de 

zeventiende eeuw niet maar loopt de volgorde terug van 94% naar 74%. Daarnaast reflecteert 

het dalende aantal constituenten na de eindgroep niet de stabiele werkwoordsvolgorde in de 

laatste twee tijdsdoorsneden.  

Tegenover de daling van het aantal constituenten na groene eindgroepen zou men een 

evenredige stijging van het aantal constituenten na rode eindgroepen verwachten. De groene 

en rode volgorde zijn immers complementaire varianten binnen de tweeledige 

werkwoordelijke eindgroep. De tabel vertoont echter een grillige evolutie van het aantal 

constituenten achter de rode werkwoordelijke eindgroep. Hierbij is het aantal constituenten nu 
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eens hoger dan weer eens lager dan het aantal dat volgt op groene eindgroepen. Die 

schommelingen suggereren een continue afwisseling van de oude en de nieuwe rode volgorde 

door de eeuwen heen. Het is een wispelturige ontwikkeling die bij een langzaam proces als 

volgordeverandering hoogst onwaarschijnlijk lijkt. 

 

Samengevat lijkt de interne volgorde van de werkwoordelijke eindgroep geen verband te 

houden met het aantal constituenten achter de persoonsvorm. Die verrassende conclusie wordt 

bevestigd door de statistiek (zie bijlage c, tabel c.12). Voor de eerste, tweede en vierde 

tijdsdoorsnede toont de χ²-test aan dat de interne volgorde onafhankelijk is van het aantal 

constituenten achter de werkwoordelijke eindgroep. In de zeventiende eeuw is de p-waarde 

daarentegen gelijk aan 0,05. In de statistiek wordt in dat geval gewoonlijk tot afhankelijkheid 

besloten. Onafhankelijkheid is echter ook in dat geval niet veraf.  

  

Uit de bespreking van de werkwoordelijke eindgroep met een voltooid deelwoord bleek dus 

dat er geen verband bestaat tussen interne volgorde en het aantal constituenten volgend op de 

persoonsvorm. Misschien bevestigt de bespreking van de infinitief wel de hypothese van 

Duinhoven.   

 

In de werkwoordelijke eindgroep met een infinitief staat de groene volgorde in de 

Middeleeuwen sterk. Hierbij vormt de rode volgorde een bescheiden alternatief zonder echt 

marginaal te worden zoals bij het voltooid deelwoord. Vanuit die bescheiden positie maakt de 

rode volgorde in de zeventiende eeuw een spectaculaire opmars tot driekwart van de 

werkwoordelijke eindgroepen. Die plotse ommezwaai kan een teken zijn van de 

synthetisering van de verbale constituent. Wanneer die hypothese klopt, mag in de 

zeventiende eeuw het aantal constituenten achter rode werkwoordelijke eindgroepen niet 

groter zijn dan achter groene. Die positie moet vervolgens in de laatste tijdsdoorsnede min of 

meer behouden worden.   
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Tabel 4.8 Het gemiddelde aantal constituenten achter de tweeledige werkwoordelijke 
eindgroep met een infinitief in de bijzin 

Volgorde Eeuw 

 13de 15de 17de 19de 

Groen 0,95 0,71 0,42 0,20 

Rood 0,95 0,86 0,35 0,08 

Infinitief  0,95 0,74 0,37 0,14 

 

Door de eeuwen heen daalt het aantal constituenten achter de groene werkwoordelijke 

eindgroep gestaag. Die evolutie strookt echter niet met het dalende aandeel groene volgorde 

na de tweede tijdsdoorsnede. Die breuk valt niet af te lezen uit de tabel.  

Complementair met het dalende aantal constituenten achter de groene werkwoordelijke 

eindgroep moet men volgens de geschetste hypothese een stijging van het aantal constituenten 

achter de rode eindgroep verwachten. Uit de tabel blijkt echter dat ook bij de rode volgorde 

het gemiddelde in de verschillende tijdsdoorsneden daalt. In de dertiende eeuw is het aantal 

constituenten even groot na rode als na groene werkwoordelijke eindgroepen. De tang is dus 

bij beide volgordes in gelijke mate ontwikkeld. Een tijdsdoorsnede later is de tang bij de rode 

volgorde zwakker dan bij de alternatieve groene volgorde. Die verhouding laat zich verbinden 

met de oude rode volgorde. Vanaf de zeventiende eeuw duikt het aantal constituenten na de 

persoonsvorm dan weer onder het aantal dat op de groene werkwoordelijke eindgroepen 

volgt. Die overgang loopt parallel met de plotse opmars van rode volgorde na de tweede 

tijdsdoorsnede. Voor de rode volgorde lijkt de vooropgezette hypothese dus min of meer door 

empirische gegevens ondersteund. 

 

Om de rol van toeval in die mooie conclusie uit te sluiten, heb ik de hulp van statistiek 

ingeroepen (zie bijlage c, tabel c.13). Hierbij toont de χ²-test aan dat de interne volgorde 

binnen de werkwoordelijke eindgroep met een infinitief onafhankelijk is van het aantal 

constituenten volgend op de eindgroep. Dat betekent dat de geschetste verbanden voor 

eindgroepen met een infinitief louter aan toeval te wijten zijn. Niet alleen voor het voltooid 

deelwoord maar ook voor de infinitief wordt de structuralistische verklaring dus niet door 

empirisch materiaal ondersteund. 
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Die onverwachte conclusie wil ik nog verder toetsen door de rol van de werkwoordvorm bij 

het aantal constituenten achter de werkwoordelijke eindgroep te onderzoeken.  

 

Tabel 4.9 Het gemiddelde aantal constituenten achter de tweeledige werkwoordelijke 
eindgroep in de bijzin 

Werkwoordvorm Eeuw 

 13de 15de 17de 19de 

Voltooid deelwoord 0,76 0,48 0,35 0,16 

Infinitief 0,95 0,74 0,37 0,14 

Samen 0,83 0,56 0,36 0,15 

 

Uit de tabel blijkt dat het aantal constituenten achter werkwoordelijke eindgroepen met een 

voltooid deelwoord als met een infinitief geleidelijk daalt. In de eerste twee tijdsdoorsneden 

staat het voltooid deelwoord hierbij 0,2 à 0,3 constituenten meer naar achteren dan de 

infinitief. In de latere periodes is dat verschil echter verwaarloosbaar.  

 

Die gelijklopende evolutie laat vermoeden dat het aantal constituenten achter de 

werkwoordelijke eindgroep nauwelijks beïnvloed wordt door de werkwoordsvorm. Die 

conclusie wordt bevestigd door statistiek (zie bijlage c, tabel c.14). De χ²-test toont voor elke 

tijdsdoorsnede aan dat het aantal constituenten achter de werkwoordelijke eindgroep 

onafhankelijk is van de werkwoordsvorm.  

 

Leg ik ten slotte alle conclusies uit dit onderdeel samen dan moet besloten worden dat er geen 

verband bestaat tussen de interne volgorde van de werkwoordelijke eindgroep en de plaats 

van die eindgroep in de bijzin. Hiermee is de hypothese van Duinhoven nog niet verworpen. 

Het belang van synthetisering bij de volgordeveranderingen in de werkwoordelijke eindgroep 

kwam immers nog niet aan bod. In wat volgt zal ik proberen te achterhalen wat die rol is.  

 

Om te beginnen moet duidelijk worden wanneer de werkwoordelijke eindgroep in de bijzin 

een synthetische constructie werd. In het eerste hoofdstuk reikte Duinhoven hiervoor de 

nodige instrumenten aan. Volgens de linguïst kan analyse van synthese onderscheiden worden 

door woordvolgorde. Hierbij wijst een achtergeplaatste kern altijd op een synthetische 

constructie terwijl de chronologische volgorde zowel bij synthese als analyse voorkomt. 
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Wanneer de werkwoordelijke eindgroep afgesloten wordt door zijn kern dan is de 

werkwoordelijke eindgroep in de bijzin dus gesynthetiseerd.  

 

Vooraleer ik echter de plaats van de kern in de werkwoordelijke eindgroep kan kennen, moet 

ik eerst weten welk werkwoord die kern vormt. Die functie is immers in de geschiedenis van 

het Nederlands van de persoonsvorm door herinterpretatie op het onvervoegde werkwoord 

overgegaan. Jammer genoeg is het tijdstip waarop die overgang plaatsvond onbekend. Dat 

probleem kan echter omzeild worden wanneer men niet de kern van de verbale constituent 

zoekt maar de kern van de zin. Hoewel het tweemaal om hetzelfde werkwoord gaat, is het de 

plaats van de kern in de bijzin immers wel bekend. In de bijzin sluit het subject namelijk 

vanaf de eerste bronnen samen met de zinsrelator het gros van de bijzin in. Hierbij kondigt de 

bindterm als bepaling steeds de kern op het einde van de zin aan. Het laatste element van de 

werkwoordelijke eindgroep is dus de kern van de verbale constituent. 

 

Die conclusie heeft meteen ook gevolgen voor de synthetisering van de werkwoordelijke 

eindgroep. De kern sluit immers altijd de verbale constituent af. De werkwoordelijke 

eindgroep is bijgevolg vanaf de eerste bronnen een synthetische woordgroep. Die conclusie 

strookt niet met de hypothese van Duinhoven dat de synthetisering van de werkwoordelijke 

eindgroep gelijkloopt met de opkomst van de rode volgorde. Die ommezwaai naar de rode 

volgorde vindt immers voor de infinitief pas plaats na de tweede tijdsdoorsnede en voor het 

voltooid deelwoord pas na de vierde periode.  

 

Toch is het denkwerk van Duinhoven en Van de Berg niet zonder waarde. Hun hypothese 

heeft mij immers op het juiste spoor gezet naar een verklaring voor de volgordeverandering 

binnen de werkwoordelijke eindgroep in de bijzin. De beslissende factor voor de verandering 

van de werkwoordsvolgorde is volgens mij niet de synthetisering van de verbale constituent. 

De kern van de werkwoordelijke eindgroep staat immers vanaf de eerste bronnen onveranderd 

op dezelfde plaats. Het is de invulling van die kern die in de geschiedenis van het Nederlands 

verandert. Terwijl de persoonsvorm oorspronkelijk als kern functioneert neemt het 

onvervoegde werkwoord die functie door herinterpretatie over. Die verandering wordt 

zichtbaar in een veranderende werkwoordsvolgorde: het achtergeplaatste vervoegde 

werkwoord of de groene volgorde wordt vervangen door het achtergeplaatste onvervoegde 

werkwoord of de rode volgorde. Wanneer die hypothese klopt, moeten de 
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volgordeveranderingen in de werkwoordelijke eindgroep een inzicht geven in de 

herinterpretatie van het voltooid deelwoord en de infinitief.  

 

In de eerste en de tweede tijdsdoorsnede vormt de persoonsvorm als achtergeplaatst 

werkwoord de kern van de verbale constituent in de bijzin. Vanaf de zeventiende eeuw gaan 

eindgroepen met een voltooid deelwoord en die met een infinitief een verschillende weg op. 

In een bijzin gaat de infinitief in het grootste deel van de gevallen de plaats van de zinskern 

innemen. Die volgordeverandering wijst op de herinterpretatie van het onvervoegde 

werkwoord van bepaling tot kern. In eindgroepen met een voltooid deelwoord verandert de 

situatie weinig tot na de vierde tijdsdoorsnede. Waarschijnlijk kende de taalgebruiker een 

kleinere werkwoordelijke betekenis aan het voltooid deelwoord dan aan de infinitief toe. 

Vanaf de twintigste eeuw keert echter ook het tij voor het voltooid deelwoord. Tegenwoordig 

sluit het voltooid deelwoord ongeveer de helft van de tangconstructies in de bijzin af. Hoewel 

het voltooid deelwoord dus nog steeds vatbaar is voor een nominale interpretatie, lijkt het 

werkwoordelijke aspect langzamerhand de bovenhand te halen. De herinterpretatie van het 

voltooid deelwoord zal waarschijnlijk leiden net als bij de infinitief tot het overwicht van de 

rode volgorde. 

 

4.2.2.2 De drieledige werkwoordelijke eindgroep 

Net als in de hoofdzin worden er in de bijzin zelden meer dan twee werkwoorden in de zin 

gebruikt. In mijn corpus kon ik dan ook weinig attestaties verzamelen van drieledige 

werkwoordelijke eindgroep in de bijzin. Dat gebrek aan onderzoeksmateriaal maakt de 

representativiteit van de steekproef twijfelachtig. Op dergelijke gegevens heb ik dan ook geen 

statistiek toegepast.   
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a) Met een voltooid deelwoord als hoofdwerkwoord 

 

Tabel 4.10 De interne volgorde in drieledige werkwoordelijke eindgroepen met een voltooid 
deelwoord in de bijzin (aantal eindgroepen, aandeel op het totale aantal 
eindgroepen) 

Eeuw Volgorde Totaal

 Pv  Hww1 Vd Pv  Vd  Hww1  Vd  Pv  Hww1  Vd  Hww1 Pv 

13de 3 - 0 - 1 - 0 - 4

15de 0 0% 8 22% 25 69% 3 8% 36

17de 29 34% 18 21% 39 45% 0 0% 86

19de 14 20% 28 40% 28 40% 0 0% 70

 

Voor de dertiende eeuw heb ik enkele drieledige werkwoordelijke eindgroepen aangetroffen 

waarbij het voltooid deelwoord zowel vooraan als achteraan stond. Door een gebrek aan 

gegevens kan niets afgeleid worden over de frequentie van die volgordes. De oogst aan 

drieledige eindgroepen is in de tweede tijdsdoorsnede een stuk rijker. Hierbij kwam het 

voltooid deelwoord hoofdzakelijk aan het begin van de eindgroep voor. Maar ook het 

tussengeplaatste voltooid deelwoord vormt een aardig alternatief met 8 attestaties. Daarnaast 

heb ik in de vijftiende-eeuwse teksten drie maal de volgorde voltooid deelwoord – 

hulpwerkwoord – persoonsvorm aangetroffen. Die volgorde komt volgens Stroop (1970) 

tegenwoordig enkel nog in het Noorden van ons taalgebied voor. Het spiegelbeeld van die 

constructie komt voor het eerst veelvuldig in de zeventiende eeuw voor. De opmars van die 

volgorde gaat ten koste van het achtergeplaatste voltooid deelwoord. Van een stevige 69% 

duikt het achtergeplaatste voltooid deelwoord onder de helft van de gevallen. Die 

verhoudingen worden in de negentiende eeuw opnieuw door elkaar geschud. Evenredig met 

het verlies van het aandeel vooropgeplaatste hoofdwerkwoorden stijgt het tussengeplaatste 

voltooid deelwoord tot twee vijfden van de geanalyseerde eindgroepen. 
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b) Met een infinitief als hoofdwerkwoord 

 

Tabel 4.11 De interne volgorde in drieledige werkwoordelijke eindgroepen met een 
infinitief in de bijzin (aantal eindgroepen, aandeel op het totale aantal 
eindgroepen) 

Eeuw Volgorde Totaal

 Pv  Hww1 Inf Inf  Pv  Hww1  

13de 12 75% 4 25% 16

15de 19 83% 4 17% 23

17de 62 98% 1 2% 63

19de 30 100% 0 0% 30

 

In de eerste tijdsdoorsnede kan de infinitief zowel vóór als achter het paar persoonsvorm – 

hulpwerkwoord geplaatst worden. Hierbij vormen drieledige werkwoordelijke eindgroepen 

met een voorgeplaatste infinitief de minst frequente variant. Die bescheiden positie van de 

voorgeplaatste infinitief kalft in de loop der eeuwen steeds verder af. Tegen de negentiende 

eeuw is de variant met een achtergeplaatste infinitief de enige mogelijke volgorde voor de 

drieledige werkwoordelijke eindgroep met een infinitief.   

 

c) Het voltooid deelwoord versus de infinitief  

 

In de vroegste bronnen van het Hollands bestaan zowel voor drieledige eindgroepen met een 

voltooid deelwoord als met een infinitief verschillende volgordevarianten. Die verschillende 

plaatsingsmogelijkheden nemen bij de infinitief af tot één mogelijke volgorde. Tegenover die 

reductie staat de blijvende verscheidenheid bij het voltooid deelwoord in de Hollandse 

teksten.   

 

4.2.2.3 De vierledige werkwoordgroep 

De vierledige werkwoordelijke eindgroep is in de bijzin nog zeldzamer dan de eindgroep met 

drie werkwoorden. Enkel vanaf de zeventiende eeuw werden in mijn Hollandse teksten vier 

werkwoorden gebruikt. Die geïsoleerde voorbeelden kunnen dan ook niet veel leren over de 

evolutie van de vierledige werkwoordgroep in het Hollands. Ter volledigheid geef ik de 

werkwoordclusters mee. 
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a) Met een voltooid deelwoord als hoofdwerkwoord 

 

Tabel 4.12 De interne volgorde in vierledige werkwoordelijke eindgroepen met een voltooid 
deelwoord in de bijzin (aantal eindgroepen, aandeel op het totale aantal 
eindgroepen) 

Eeuw Volgorde 

 Pv  Hww2 Hww1 Vd Pv  Hww2 Vd  Hww1 Vd  Pv  Hww2 Hww1   

17de 6 5 2 

19de 1 3 0 

 

Net als bij de drieledige werkwoordelijke eindgroep met een voltooid deelwoord kunnen ook 

hier drie volgordevarianten onderscheiden worden. Bij het achtergeplaatste en het 

vooropgeplaatste voltooid deelwoord valt de parallel met de drieledige eindgroep gemakkelijk 

te maken. Opnieuw neemt het hoofdwerkwoord vóór of achter het cluster van 

hulpwerkwoorden plaats. Bij het tussengeplaatste voltooid deelwoord moet een andere 

analyse toegepast worden. Het voltooid deelwoord en het erop volgende hulpwerkwoord 

vormen een connectie met een groene volgorde. Die twee werkwoorden vormen op hun beurt 

een connectie met het voorgaande hulpwerkwoord. Hierbij volgt de structurele kern echter op 

de bepaling. Die rode volgorde wordt nog eens herhaald wanneer de persoonsvorm een 

verbinding aangaat met de nieuwe connectie. 

 

b) Met een infinitief als hoofdwerkwoord 

 

In tegenstelling tot de volgorderijkdom bij het voltooid deelwoord staat de vaste volgorde bij 

de vierledige werkwoordelijke eindgroep met een infinitief. Zoals bij de drieledige eindgroep 

bevindt de infinitief zich steeds op het einde van het werkwoordcluster persoonsvorm – het 

tweede hulpwerkwoord – het eerste hulpwerkwoord. De achtergeplaatste infinitief werd in de 

zeventiende en de negentiende eeuw respectievelijk drie en twee keer geattesteerd. 

 

4.2.2.4 Besluit 

In de bijzin was de oogst aan samengestelde werkwoordelijke eindgroepen beduidend hoger 

dan in de hoofdzin. Door de talrijke attestaties stond hierbij het onderzoek van de tweeledige 
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werkwoordelijke eindgroep centraal. In dit besluit zal ik de belangrijkste resultaten van dat 

onderzoek op een rijtje zetten. 

 

In Middeleeuwse tijdsdoorsneden scoorde de groene volgorde in alle tweeledige eindgroepen 

sterk. Tegen de zeventiende eeuw is die volgorde echter bij eindgroepen met een infinitief 

resoluut vervangen door de rode volgorde. Die nieuwe volgorde blijft dominant tot in het 

moderne Nederlands. In eindgroepen met een voltooid deelwoord blijft de achtergeplaatste 

persoonsvorm daarentegen tot de negentiende eeuw domineren. Pas na de vierde 

tijdsdoorsnede begint de rode volgorde bij het voltooid deelwoord aan een opmars.  

 

Na de beschrijving van de onderzoeksresultaten heb ik een structurele verklaring voor de 

volgordeveranderingen gezocht. Hierbij heb ik mijn empirische gegevens geconfronteerd met 

de hypothese van Duinhoven (1998a). Om te beginnen toonde de statistiek aan dat de interne 

volgorde in de tweeledige eindgroep onafhankelijk is van de plaats van de eindgroep in de 

bijzin. Daarnaast werd ook door redeneren weerlegd dat de synthetisering van de verbale 

constituent een rol speelde in de veranderende werkwoordsvolgorde. De hypothese waarbij de 

regelcompetitie tussen de ontwikkeling van de tang in de bijzin en de synthetisering van de 

verbale constituent de werkwoordsvolgorde in de bijzin bepaalt, werd bijgevolg verworpen.  

 

Als alternatieve hypothese heb ik in dit hoofdstuk de rol van de herinterpretatie bij de 

veranderende werkwoordsvolgorde naar voren geschoven. Om te beginnen heb ik 

beargumenteerd dat de werkwoordelijke eindgroep in de bijzin steeds door zijn kern 

afgesloten wordt. Hierbij functioneerde de persoonsvorm oorspronkelijk als kern van de 

verbale constituent. Die structuur komt overeen met de groene volgorde in de 

werkwoordelijke eindgroep. Door herinterpretatie werd de functie van de kern echter op een 

bepaald moment door het onvervoegde werkwoord waargenomen. Die ontwikkeling wordt in 

de werkwoordsvolgorde zichtbaar door versteviging van de rode volgorde. Wanneer die 

hypothese klopt dan is de opkomst van de rode volgorde een teken van de herinterpretatie van 

het onvervoegde werkwoord. Die ommezwaai kan daadwerkelijk uit het onderzoek afgelezen 

worden in de derde tijdsdoorsnede. Van een marginale positie in de vijftiende eeuw stoot de 

rode volgorde in werkwoordelijke eindgroepen met een infinitief door naar driekwart van de 

gevallen. Na de tweede tijdsdoorsnede moet de infinitief bijgevolg als een hoofdwerkwoord 

zijn geïnterpreteerd. De opkomst van het achtergeplaatste voltooid deelwoord laat 

daarentegen op zich wachten na het begin van de negentiende eeuw. Het nominale karakter 
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van het voltooid deelwoord kan hiervoor een verklaring zijn. Aangezien de herinterpretatie 

van het voltooid deelwoord vandaag nog steeds doorgaat, zal de vrije volgordevariatie bij het 

voltooid deelwoord waarschijnlijk verdwijnen ten voordele van de rode volgorde. 

 

4.2.3  HOOFDZINSVOLGORDE VERSUS BIJZINSVOLGORDE IN DE EINDGROEP 

Bij het onderzoek naar de interne volgorde in de werkwoordelijke eindgroep heb ik een 

onderscheid gemaakt tussen eindgroepen in de hoofdzin en de bijzin.  In het eerste hoofdstuk 

werd echter gesuggereerd dat de interne volgorde binnen de werkwoordelijke eindgroep gelijk 

is voor hoofd- en bijzin. De statistische verwerking van mijn onderzoek bewijst het tegendeel 

(zie bijlage c, tabel c.15). De χ²-test toont voor elke tijdsdoorsnede aan dat de 

werkwoordsvolgorde afhankelijk is van het soort zin. Hierbij is de afhankelijkheid van de 

twee variabelen in het Middelnederlands weliswaar significanter dan in de laatste twee 

tijdsdoorsneden. Dat wijst er misschien op dat werkwoordsvolgorde in de hoofd- en bijzin 

door de eeuwen heen naar elkaar toegroeit. Die mogelijke evolutie verklaart meteen ook 

waarom de ANS (1997) geen onderscheid maakt tussen de werkwoordsvolgorde in de hoofd- 

en bijzin. Of die aanname statistisch onderbouwd is, wordt nergens in de vakliteratuur 

expliciet vermeld.  

 

 

4.3 EMPIRISCH ONDERZOEK VAN HOLLANDSE TEKSTEN VERSUS BRABANTSE TEKSTEN 

In deze derde paragraaf wil ik onderzoeken of de besproken interne volgorde in de 

werkwoordelijke eindgroep uitsluitend voor het Hollands geldt of ook voorkomt in het 

Brabants. Daartoe zal ik mijn gegevens over Hollandse teksten vergelijken met de resultaten 

van De Meersman (1990) voor het Brabants. Meer dan Burridge (1993) heeft De Meersman 

immers een representatieve steekproef van werkwoordelijke eindgroepen in het Brabants 

onderzocht. Net als in het vorige hoofdstuk is het mogelijk dat de vergelijking van het 

Hollandse en het Brabantse dialect in de Middeleeuwen weinig verschillen oplevert. In dat 

geval zijn de plaatsingregels voor de werkwoordelijke eindgroep van beide dialecten zonder 

probleem geïntegreerd in de zeventiende-eeuwse standaardtaal. De onderzoeksresultaten voor 

het Hollands kunnen echter ook afwijken van die voor het Brabants. In dat geval moet er een 

breuk tussen de beide dialecten en de standaardtaal aangenomen worden. Bij de vorming van 

de standaardtaal werd bijgevolg een selectie gemaakt uit de bestaande regionale 



129 

volgordevarianten. Die selectie kan de keuze voor één bepaalde regionale variant zijn. 

Sommige linguïsten opperen ook dat de standaardtaal twee verschillende systemen in zich kan 

opnemen. Die bijzondere selectie zou dan ook de hedendaagse vrije volgordevariatie 

verklaren bij tweeledige werkwoordelijke eindgroepen met een voltooid deelwoord. 

 

In het volgende vergelijkend overzicht wordt enkel de interne volgorde in de tweeledige 

werkwoordelijke eindgroep in de bijzin besproken. Nadat eindgroepen met een voltooid 

deelwoord aan bod zijn gekomen, zal ik ook de onderlinge volgorde van de persoonsvorm en 

de infinitief behandelen.  

 

Tabel 4.13 Het aandeel groene volgorde in de tweeledige werkwoordelijke eindgroep met 
een voltooid deelwoord in de bijzin 

Streek Eeuw 

 13de 14de 15de 16de 17de 19de 

Holland 82% - 94% - 74% 76% 

Brabant 75% 98% 89% 90% - - 

 

In de dertiende eeuw volgt de persoonsvorm bijna even vaak het voltooid deelwoord in de 

Brabantse als in de Hollandse documenten. De groene volgorde wordt in de vroegste bronnen 

van beide dialecten in zo’n driekwart van de eindgroepen gebruikt. In de Brabantse teksten 

wordt de keuze voor die volgorde nog meer uitgesproken in de veertiende eeuw. De volgorde 

voltooid deelwoord – persoonsvorm is bijna de enige voorkomende plaatsingsmogelijkheid 

voor beide elementen. De alleenheerschappij van de groene volgorde zwakt in de vijftiende 

eeuw weer wat af. Toch blijft de achtergeplaatste persoonsvorm een negentigtal procent van 

de gevallen uitmaken in zowel Brabantse als Hollandse teksten. Ook in de zestiende eeuw 

houdt de groene volgorde in het Brabants goed stand. Pas in de zeventiende eeuw valt de 

volgorde terug naar het oorspronkelijke driekwart van de eindgroepen. Die verhouding met de 

rode volgorde wordt in de negentiende eeuw behouden voor het Hollands.  
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Tabel 4.14 Het aandeel groene volgorde in de tweeledige werkwoordelijke eindgroep met 
een infinitief in de bijzin 

Streek Eeuw 

 13de 14de 15de 16de 17de 19de 

Holland 73% - 84% - 25% 37% 

Brabant 71% 92% 79% 36% - - 

 

In de dertiende eeuw komt de groene volgorde bijna even frequent voor in Brabantse als in 

Hollandse eindgroepen. De volgorde infinitief – persoonsvorm vormt hierbij een klein 

driekwart van de gevallen. Dat ruime aandeel stijgt in de volgende eeuw verder tot een 

negentigtal procent in de Brabantse teksten. In de vijftiende eeuw krijgt die dominantie in het 

Brabants een flinke knauw. Net als in het Hollands wordt de persoonsvorm in zo’n tachtig 

procent van de gevallen achter de infinitief geplaatst. De Meersman merkt in zijn artikel op 

dat de groene volgorde vooral vanaf het einde van de zestiende eeuw in de verdrukking komt. 

De genadeslag voor de groene volgorde volgt voor het Brabants in de zestiende eeuw. De 

achtergeplaatste persoonsvorm moet resoluut plaats ruimen voor de rode volgorde. Die zelfde 

ommezwaai kan men ook uit de zeventiende-eeuwse Hollandse teksten aflezen. De 

dominantie van de achteropgeplaatste infinitief leeft tot vandaag door. 

 

Samenvattend verschilt de interne volgorde in de tweeledige werkwoordelijke eindgroep 

nauwelijks in Hollandse en Brabantse teksten. De werkwoordsvolgorde in de standaardtaal is 

dus een naadloze voortzetting van de situatie in beide Middelnederlandse dialecten. De 

huidige vrije variatie in de werkwoordelijke eindgroep met een voltooid deelwoord is dan ook 

geen gevolg van de opname van twee regionale volgordevarianten in de standaardtaal.  

 

 

4.4 DE TAALTYPOLOGISCHE EVOLUTIE VAN HET NEDERLANDS 

Naast de plaats van de verbale constituent in de zin kan ook de interne volgorde in de 

werkwoordelijke eindgroep volgens Greenberg (1966) bijdragen tot een betere typologische 

klassering van een taal. In deze laatste paragraaf zal ik de volgordeveranderingen bij de 

tweeledige eindgroep in de bijzin verbinden met de typologische evolutie van het Nederlands.  

 



131 

Volgens het universal 16 van Greenberg verschilt de onderlinge plaatsing van de 

persoonsvorm en het hoofdwerkwoord naargelang van het taaltype:  “In languages with 

dominant order VSO1, an inflected auxiliary always precedes the main verb. In languages 

with dominant order SOV, an inflected auxiliary always follows the main verb.” (1966: 85). 

De onderlinge volgorde van het vervoegde en het onvervoegde werkwoord in de bijzin werd 

in de vorige paragrafen onderzocht. Die gegevens kunnen volgens het universal van 

Greenberg een aanwijzing geven over het taaltype waartoe het Nederlands behoort.  

 

In de Middeleeuwse documenten ging het onvervoegde werkwoord meestal aan het vervoegde 

werkwoord vooraf in de bijzin. Volgens de hypothese van Greenberg vertoonde de bijzin dus 

een SOV-volgorde. Na de tweede tijdsdoorsnede gaan tweeledige eindgroepen met een 

infinitief echter resoluut kiezen voor de tegengestelde volgorde. Eindgroepen met een 

voltooid deelwoord houden daarentegen aan de groene volgorde vast. Die tweedeling in de 

twee laatste tijdsdoorsneden suggereert dat bijzinnen met een infinitief in de eindgroep de 

SVO-volgorde aannemen terwijl bijzinnen met een voltooid deelwoord SOV blijven. Na de 

vierde tijdsdoorsnede begint de rode volgorde ook in eindgroepen met een voltooid deelwoord 

aan een opmars. Het ziet er dan ook naar uit dat de SVO-volgorde in alle bijzinnen zal gaan 

heersen.  

 

Die geschetste typologische evoltie van het Nederlands komt niet overeen met het beeld uit 

het vorige hoofdstuk. Nochtans beschouwt Greenberg zowel de interne als de externe 

volgorde van de verbale constituent als parameters van een taaltype. In dit hoofdstuk werd 

echter statistisch aangetoond dat beide variabelen onafhankelijk van elkaar zijn in de 

Hollandse bijzin. Dat betekent dat één parameter voor het Nederlands niet zal gelden. 

Aangezien een taaltype benoemd wordt op grond van de plaats van de verbale constituent lijkt 

het onwaarschijnlijk dat die factor niet in het Nederlands meespeelt. Veeleer zal de onderlinge 

volgorde van werkwoorden niets te maken hebben met het taaltype van het Nederlands. Het is 

immers onwaarschijnlijk dat een verschillende werkwoordsvorm niet alleen een verschillende 

werkwoordsvolgorde veroorzaakt maar ook een verschillend taaltype binnen de bijzin.   

 

 

 

                                                 
1 In de vakliteratuur wordt deze volgorde voor het Nederlands gelijkgesteld met SVO. 
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BESLUIT 
 

In mijn empirisch onderzoek stond de veranderende plaats van werkwoorden in Hollandse 

teksten centraal. In het derde hoofdstuk kwam de plaats van werkwoorden in de zin aan bod 

terwijl in hoofdstuk vier geconcentreerd werd op de onderlinge volgode van de werkwoorden. 

In beide hoofdstukken heb ik om te beginnen de geattesteerde volgordevariaties in tabellen 

weergeven en nauwkeurig beschreven. Waar mogelijk werden die beschrijvingen vervolgens 

aangevuld met een verklarend onderdeel. Hierbij vertrok ik meestal van beloftevolle 

hypotheses uit de vakliteratuur. Die theorieën probeerde ik zo kritisch mogelijk te verifiëren 

met mijn empirische onderzoeksresultaten. Vaak bevestigde het taalgebruik uit mijn corpus 

het intuïtief inzicht van een linguïst. Soms strookte de verklaring uit de vakliteratuur echter 

niet met de talige realiteit uit het verleden. In die gevallen ben ik zelf op zoek gegaan naar een 

passende verklaring voor de plaatsing van de werkwoorden. Tenslotte werden al die 

onderzoeksresultaten voor de binnen- en de buitenbouw apart op een rijtje gezet in het derde 

en het vierde hoofdstuk. In dit laatste hoofdstuk zal ik beide niveaus proberen te integreren in 

een totale plaatsingsgeschiedenis van werkwoorden in Hollandse teksten. Hierbij zal ik een 

onderscheid maken tussen de plaats van vervoegde en onvervoegde werkwoorden. 

 

In het corpus verschilt de plaats van het vervoegde werkwoord in de hoofd- en bijzin. In de 

hoofdzin staat de persoonsvorm vanaf de eerste bronnen bijna altijd op de tweede zinsplaats. 

De persoonsvorm onderhoudt als zinsrelator met het subject een nauwe relatie wat blijkt uit 

de inversie van het subject. In de bijzin zijn de persoonsvorm en het subject daarentegen niet 

altijd samengeplaatst. Het subject hecht zich vanaf de eerste bronnen immers vast aan de 

bindterm aan het begin van de bijzin. Die vaste plaats maakt inversie bijgevolg onmogelijk. 

De afwezigheid van inversie betekent echter niet dat er in de bijzin geen band bestaat tussen 

het subject en het vervoegde werkwoord. De sterke relatie van het subject en de zinsrelator 

blijft immers ook bestaan wanneer beide constituenten niet samengeplaatst zijn. Ze vormen 

een tangconstructie waarbij het subject als bepaling de persoonvorm aankondigt. Vanaf de 

eerste attestaties is de werking van de tang af te lezen uit het kleine aantal constituenten achter 

de persoonsvorm.  

 

Het onvervoegde werkwoord werd aan het einde van de zin aangetroffen in zowel de hoofd- 

als de bijzin. Het werkwoord zal echter pas de zin volledig afsluiten wanneer het deel 
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uitmaakt van een tangconstructie. De ontwikkeling van die tangconstructie verloopt in de 

hoofdzin anders dan in de bijzin. De bijzin wordt al vanaf de eerste tijdsdoorsnede ingesloten 

door de tang van de bindterm en de persoonsvorm. Het onvervoegde werkwoord kan pas tot 

die tang behoren als het werkwoord tot de verbale constituent hoort. Die synthetisering lijkt al 

vanaf de eerste bronnen van het Hollands een feit. Om te beginnen staan het vervoegde en het 

onvervoegde werkwoord in de bijzin meestal bij elkaar. Die samenplaatsing wijst er al sterk 

op dat de werkwoordgroep gesynthetiseerd is. Die hypothese wordt niet tegengesproken door 

de talrijke doorbrekingen van de werkwoordelijke eindgroep vanaf de zeventiende eeuw. Niet 

de zwakke band tussen de twee werkwoorden maar de herinterpretatie van het onvervoegde 

werkwoord bleek immers verantwoordelijk voor de tussengeplaatste constituenten. Een 

sterker argument voor de synthetisering van de verbale constituent ligt in de interne volgorde 

van werkwoordelijke eindgroep. Aan de hand van woordvolgorde kan men immers besluiten 

of een constructie analytisch dan wel synthetisch is. In de bijzin sluit de zinkern niet alleen de 

tang maar ook de werkwoordelijke eindgroep af. Die achtergeplaatste kern wijst 

ondubbelzinnig op een synthetische constructie. Het vervoegde en het onvervoegde 

werkwoord vormen dus vanaf de eerste bronnen samen de tang van de bijzin. In de 

Middeleeuwse documenten sluit de persoonsvorm meestal de eindgroep en dus ook de tang 

af. Die situatie wijzigt voor eindgroepen met een voltooid deelwoord nauwelijks tot in de 

negentiende eeuw. De infinitief gaat daarentegen na de vijftiende eeuw de plaats van de 

zinskern innemen. Die ommezwaai naar de rode volgorde wijst op de herinterpretatie van de 

infinitief tot hoofdwerkwoord. Vandaag lijkt die ontwikkeling volop aan de gang voor het 

voltooid deelwoord. Het valt te verwachten dat de huidige vrije variatie tussen de groene en 

de rode volgorde zal verdwijnen ten voordele van het achtergeplaatste voltooid deelwoord. 

Samenvattend hoort het onvervoegde werkwoord dus al vanaf de eerste tijdsdoorsnede tot de 

tang. Bijgevolg sluit het onvervoegde werkwoord samen met de persoonsvorm de zin vanaf 

de eerste tijdsdoorsnede meestal af. Het onvervoegde werkwoord in de hoofdzin bevindt zich 

daarentegen meer naar het begin van de zin. Pas in de zeventiende eeuw neemt het 

onvervoegde werkwoord dezelfde vaste positie aan het einde van de zin in als dat werkwoord 

in de dertiende-eeuwse bijzin. Het onvervoegde werkwoord lijkt dan ook een tang te vormen 

met de persoonsvorm op de tweede zinsplaats. Men mag echter pas van een tangconstructie 

spreken als de twee werkwoorden een synthetische constructie vormen met een 

achtergeplaatste kern. Als de verbale constituent in de hoofdzin gelijk ontwikkelde als in de 

bijzin dan is die situatie bereikt tegen de zeventiende eeuw. Die hypothese kan in verder 

onderzoek worden getoetst door de veranderende plaatsing van inherente constituenten.  
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De geschetste plaatsingsgeschiedenis van werkwoorden kan ingepast worden in een 

taaltypologische evolutie van het Nederlands. Hierbij stap ik af van het model van Gerritsen 

(1980). De volgende alternatieve hypothese beschrijft volgens mij de volgordeveranderingen 

in het Nederlands immers juister en eenvoudiger. In de Middeleeuwse documenten vormde de 

persoonsvorm het structurele en het semantische zwaartepunt van de zin. De plaats van het 

vervoegde werkwoord bepaalt bijgevolg de oriëntatie van de andere constituenten. In de 

hoofdzin trof ik de persoonsvorm vanaf de eerste bronnen op de tweede zinsplaats. De eerste 

zinsplaats werd prototypisch door het subject ingevuld hoewel inversie ten allen tijde 

mogelijk bleef. De hoofdzin vertoonde met andere woorden een SVO-volgorde. In de bijzin 

daarentegen bevond de persoonsvorm zich aan het einde van de zin. Samen met de bindterm 

en het subject sloot het werkwoord immers de rest van de zin in een tang. De code SOV 

beschrijft dan ook uitstekend de bijzinsvolgorde. In de eerste bronnen kan de persoonsvorm 

ook nog onmiddellijk het subject volgen. Men kan die volgorde als een restant beschouwen 

van een oorspronkelijke SVO-volgorde van de bijzin. Die optie leidt bijgevolg de 

bijzinsvolgorde van de hoofdzinsvolgorde af. Tegen de zeventiende eeuw verschuiven de 

semantische verhoudingen in de verbale constituent. Eerst de infinitief later het voltooid 

deelwoord wordt geherinterpreteerd als het semantische zwaartepunt van de zin. 

Waarschijnlijk bracht die ontwikkeling een veranderende oriëntatie van de andere 

constituenten met zich mee. Verder onderzoek kan de precieze loop van die evolutie 

blootleggen. In de typologische karakterisering van de bijzin verandert die ontwikkeling niet 

veel. Het hoofdwerkwoord sluit immers samen met de persoonsvorm de zin af. In de hoofdzin 

daarentegen moet de code SVO vervangen worden door SOV. Het Nederlands is 

samenvattend van een SVO-taal  naar een SOV-taal geëvolueerd. 

 

Aan het einde van dit empirisch onderzoek zijn heel wat vragen uit het eerste hoofdstuk 

beantwoord. Toch bleven enkele leemtes in onze kennis door de beperkte opzet van dit werk 

jammer genoeg open. Zo heb ik geen aandacht kunnen besteden aan het sociolinguïstische 

aspect van taalverandering. Nochtans lijkt die invalshoek bijzonder interessant bij  

bijvoorbeeld een gedetailleerde studie van de herinterpretatie van de infinitief rond de 

zestiende eeuw. Misschien blijkt die taalverandering wel dezelfde kenmerken te hebben als de 

hedendaagse vrije variatie in eindgroepen met een voltooid deelwoord. Er is dus nog leven ná 

dit onderzoek. 
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BIJLAGE A – DE GEBRUIKTE SYMBOLEN 
 

 

 

V   werkwoord(en) 

Vf   vervoegd werkwoord 

O   object(en) 

S   subject 

X   constituent(en) anders dan S en O 

T   getopicaliseerde constituent 

B   bindterm 

 

 

 

Pv   persoonsvorm 

Vd   voltooid deelwoord  

Inf   infinitief  

Hww1   eerste hulpwerkwoord bij het hoofdwerkwoord 

Hww2   tweede hulpwerkwoord bij het hoofdwerkwoord 

 



B 1 

BIJLAGE B – DE GEËXCERPEERDE TEKSTEN 
 

In het hoofdstuk over methodologie heb ik het tekstbestand dat de basis vormt van dit 

onderzoek stap voor stap afgebakend. De lijst van de geselecteerde teksten is in deze bijlage 

opgenomen.  

 

Vanzelfsprekend geef ik voor elk werk bibliografische gegevens als auteur, titel en de 

geraadpleegde druk of uitgave mee. Daarnaast leek het me ook nuttig wat gegevens over de 

auteur te vermelden. Zo kan immers worden nagegaan hoe elk document in het corpus past. 

De geboorteplaats van een schrijver bijvoorbeeld geeft zekerheid over de dialectherkomst van 

zijn tekst. De geboorte- en sterfdatum van een auteur in combinatie met het moment van de 

eerste publicatie van zijn of haar tekst laten toe het document in het juiste tijdsvak te 

klasseren. Individuele kenmerken van de tekst worden ten slotte duidelijk uit enkele 

bijzonderheden uit het leven van de schrijver. Vele van die gegevens komen uit Van Bork & 

Verkruijsse (1985) en Lissens e. a. (1986), twee recente lexica van Nederlandstalige 

schrijvers. Voor minder bekende auteurs bood het Biographisch woordenboek van Van der Aa 

(1852-1878) de nodige informatie.  

 

In de lijst worden de teksten ingedeeld volgens het tijdvak waartoe ze behoren. Daarbinnen 

geeft hun volgorde aan tot welke stijl ze horen. De teksten zijn geordend van formeel over 

neutraal naar informeel.  

 

 

EERSTE TIJDSDOORSNEDE VAN 1275 – 1300 

 

GYSSELING, M. (1977) Corpus van Middelnederlandse teksten (tot en met het jaar 1300). 

Reeks I: ambtelijke bescheiden. 

Uitgegeven door het Instituut voor Nederlandse Lexicologie (1998) CD-ROM 
Middelnederlands. 
Gysseling heeft in zijn corpus alle in het Middelnederlands geschreven teksten van vóór 1301 
verzameld. Het corpus bevat onder andere 2000 ambtelijke bescheiden (zoals oorkondes, 
rekeningen, boedelbeschrijvingen) waarin Gysseling verschillende handen onderscheidt.  
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Van twee klerken uit Dordrecht zijn voldoende teksten bewaard voor syntactisch onderzoek. 
Ik heb de volgende teksten van hun hand geanalyseerd: 
1) Nr. 233, 399, 513, 529, 532, 534, 542, 547, 558, 675, 809, 849, 859, 923, 980,  1021, 

1188, 1339, 1399, 1445, 1532, 1545, 1624, 1641 en de dorsale notitie op nr. 1225.  
2) Nr. 1009, 1139, 1154, 1284, 1295, 1391 en 1439. 
 
In de grafelijke kanselarij waren er zes klerken werkzaam van wie voldoende documenten 
voorhanden zijn: 
3) Nr. 308a, 548, 556, 617, 715, 734, 740, 757, 758, 759, 767, 778, 787, 807, 844, 846,892, 

914, 922, 977, 979, 996, 1001, 1005, 1113b, 1114a partim, 1116, 1116a, 1116b, 1119, 
1119a, 1133, 1136, 1137, 1149 partim, 1184, 1185,1367, 1489 en 1507. 

4) Nr. 308b, 327, 367, 411, 623, 626, 627, 832, 893, 913, 915, 918, 926, 927, 928, 946, 
1221a en 1224a. 

5) Nr. 824a, 1100a, 1114a, 1149, 1225, 1240, 1293, 1318a, 1398, 1416, 1451, 1460, 1496a, 
1619, 1628, 1630,1632, 1633 en 1637. 

6) Nr. 1446, 1464, 1623, 1631, 1634b, 1675, 1676, 1687, 1688, 1690. 
7) Nr. 1729, 1763, 1764, 1765, 1788a, 1788b, 1793, 1798d en 1813.  
8) Nr. 1806a, 1808, 1809, 1873 en 1873a.  
 

 

TWEEDE TIJDSDOORSNEDE VAN 1450 – 1475 

 
ANONIEM (1450-1475) Rechtshandelingen te Dordrecht uit de akteboeken  

Uitgegeven door J. A. Fruin (1882) De oudste rechten der stad Dordrecht en het baljuwschap 
van Zuidholland. Tweede deel. 
 

ANONIEM (1450-1475) Rechtsbronnen der stad Haarlem. 

Uitgegeven door J. Huizinga (1911) 
 

ANONIEM (1450-1475) Noord-Hollandse charters. 

Uitgegeven door H. Vangassen (1964) Bouwstoffen tot de historische taalgeografie van het 
Nederlands. Noordhollandse charters.  
 

DELFT, Dirc van (1404) Tafel van den kersten ghelove.  

Uitgegeven door het Instituut voor Nederlandse Lexicologie (1998) CD-ROM 
Middelnederlands. 
De tekst werd gebaseerd op gezaghebbende Latijnse werken maar volgt de bronnen niet 
slaafs. Ook het taalgebruik van Dirc van Delft is geen vertaling van het oorspronkelijke Latijn 
maar autenthiek Middelnederlands. 
Delft ca. 1365 - ? 
Geestelijke, theoloog, staatsman 
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POTTER, Dirc (ca. 1475-1495) Melibeus.  

Uitgegeven door het Instituut voor Nederlandse Lexicologie (1998) CD-ROM 
Middelnederlands. 
De tekst volgt vrij slaafs het Franse origineel. In het handschrift waarin Melibeus bewaard 
werd, vormen de beginletters van de diverse hoofdstukken het acrostichon ‘Diric Potter 
vander Loo vten Hage heeft mi gemaect God s/i es gneloeft endi ghebenedyit van als amen.’ 
Holland ca. 1370 – 1428 
Ambtenaar bij Hof van Holland, heer van Loo 
 

 

DERDE TIJDSDOORSNEDE VAN 1625 – 1650 

 

ANONIEM (1638) Keuren ende ordonnantie op ‘t stuck van de draperye ende redinge der 

laeckenen, carsayen ende stametten ende voornamenlick belangende het visiteren van deselve 

ter raeuwe persse. Ten bevele van die van de gerechte der stadt Leyden gedruckt bij de 

weduwe ende erfgenamen van wylen Jan Claesz. Van Dorp, 1638. 

Uitgegeven door N. W. Posthumus (1914) Bronnen tot de geschiedenis van de Leidsche 
textielnijverheid. Vierde deel: 1611-1650. 
 

ANONIEM (1646) Ambachtsbrief belangende de droogscheerders ende lakenbereyders der 

stad Leyden. Ten bevelen van die van de gerechte der voorschreven stede gedruckt in den 

jaere 1646. 

Uitgegeven door N. W. Posthumus (1914) Bronnen tot de geschiedenis van de Leidsche 
textielnijverheid. Vierde deel: 1611-1650. 
 

ANONIEM (1641)  

Uitgegeven door J. G. van Dillen (1974) Bronnen tot de geschiedenis van het bedrijfsleven en 
het gildewezen van Amsterdam. Derde deel: 1633-1672. 
 

DE GROOT, Hugo (1631) Inleydinghe totde Hollandsche rechts-geleeryheydt.  

Druk uit 1639, Haarlem.  
Delft 1583 – Rostock, Duitsland 1645 
Jurist, theoloog, filoloog, historicus, staatsman 
 

BOR, Pieter Christiaensz. (1621-1631) Oorspronck, begin ende vervolgh der Nederlantsche 

oorlogen, in XVIII boecken waerachtelijck en onpartijdelijck beschreven.  

Druk uit 1621, Leiden & Amsterdam. 
Utrecht 1559- Haarlem 1635 
Notaris in Haarlem, historicus 
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VAN BEVERWYCK, Johan (1640) ‘t Begin van Hollant in Dordrecht. Mitsgaders der eersten 

stede beschrijvinge, regeringe, ende regeerders: als oock de gedenckwaerdighste 

geschiedenissen aldaer gevallen. 

Druk uit 1640, Dordrecht. 
Dordrecht 1594 – Dordrecht 1647 
Arts 
 

ORLERS, Jan Janszoon (1614) Beschrijvinge der stad Leyden. Inhoudende etc. 

Tweede verbeterde druk uit 1641, Leiden. 
Leiden 1570 – Leiden 1646 
Boekhandelaar, stadsambtenaar 
 

BURCHOORN, Isaac Jacobsz. (1641) Nieuwe werelt vol gecken, op-gepronckt met een selfs-

bedriegelijck onverstandt door den belagchelijcken Duyvel: aen-wijsende den handel der 

geveynsde schijn-heyligen, hoof-aerdige weet-nieten, gierige in-dockers, faem-roovers, 

liegers ende bedriegers, etc. 

Druk uit 1641, ‘s-Gravenhage. 
Leiden ca. 1600 – ‘s-Gravenhage 1655 
Drukker, uitgever van vlugschriften 
 
VONDEL, Joost van den (1639-1640) Opdracht en samenvatting van de inhoud bij de 

treurspelen Maeghden (1639), Gebroeders (1640), Joseph in Dothan (1640) en Joseph in 

Egypten (1640).   

Uitgegeven door J. Van Lennep (z. j.) Herzien en bijgewerkt door J. H. W. Unger. De werken 
van J. van den Vondel. Deel: 1637-1640. 
Keulen uit Antwerpse ouders 1587 – Amsterdam 1679 
In 1597 vestiging in Amsterdam. 
Kousenhandelaar, lid van de Brabantse rederijkerskamer in Amsterdam, schrijver 
 

BREDERO, G. A. (1617-1618) Opdracht, voorwoord en samenvatting van de inhoud bij de 

blijspelen Moortje (1617) en Spaanschen Brabander (1618). 

Uitgegeven door P. Minderaa & C. A. Zaalberg (1984) G. A. Bredero’s Moortje. Waar in hy 
Terentii Eunuchum heeft Nae-ghevolght  
Uitgegeven door C. F. P. Stutterheim (1974) G. A. Bredero’s Spaanschen Brabander.  
Amsterdam 1585 – Amsterdam 1618 
Rederijker, toneelschrijver 
 

HOOFT, Pieter Corneliszoon. Brieven van Hooft aan Joost Baek..  

Uitgegeven door H. W. Van Tricht (1976) De briefwisseling van Pieter Corneliszoon Hooft. 
Amsterdam 1581 – ’s-Gravenhage 1647 
Hoog stadsambtenaar, dichter 
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BONTEKOE, Willem Ysbrantszoon (1646) Iovrnael ofte gedenckwaerdige beschrijvinghe 

vande Oost-Indische reyse van Willem Ysbrantsz. Bontekoe van Hoorn. Begrijpende veel 

wonderlijcke en gevaerlijcke saecken hem daer in wedervaren. Begonnen den 18. December 

en vol-eynt den 16. November 1625.  

Uitgegeven door Eggink, C. (1957)  
Hoorn 1587 – Hoorn? na 1630 
Zeeman 
 

 

VIERDE TIJDSDOORSNEDE VAN 1800 – 1825 

 

ANONIEM (1785-1794)  

Uitgegeven door N. W. Posthumus (1922) Bronnen tot de geschiedenis van de Leidsche 
textielnijverheid. Zesde deel: 1703-1795. 
 

LOOSJES, Vincent (1824) Gedenkschriften wegens het vierde eeuwgetijde van de uitvinding 

der boekdrukkunst door Lourens Janszoon Koster, van stadswege gevierd te Haarlem den 10 

en 11 Julij 1823. 

Druk uit 1824, Haarlem 
Haarlem 1787 - ? 1841 
Boekhandelaar, dichter 
 
BILDERDIJK, Willem. (1821) Korte ontwikkeling der gronden van het natuurrecht. Eerste 

vertoog. 

Druk uit 1821, Leiden. Verhandelingen, ziel-, zede-, en rechtsleer betreffende. 
Amsterdam 1756 – Haarlem 1831 
Jurist 
 

GEEL, Jacob (1840) Het proza. 

Uitgegeven door C. G. N. de Vooijs (1911) Jacob Geel. Onderzoek en fantasie. Gesprek op 
den Drachenfels. Het proza. 
Amsterdam 1789 – ’s-Gravenhage 1862 
Schrijver, filoloog 
 

DORST, Aernout (1835) Hermingard van Eikenterpen. Een oud vaderlands verhaal. 

Uitgegeven door J. van der Wiel (1991) 
Amsterdam 1810 – Amsterdam 1834 
Schrijver 
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LOOSJES, Adriaan Pzn. (1808) Het leven van Maurits Lijnslager.  

Herdrukt naar de derde druk van 1823, Leiden. 
Den hoorn, Texel 1761 – Haarlem 1818 
Boekhandelaar 
 

KLIJN, Hendrik Harmen (1814) Jan Frederik Helmers, geschetst in een redevoering, 

uitgesproken in de maatschappij: Felix Meritis, den 25 November, 1814. 

Uitgegeven door het Taelminnend Genootschap ‘De Schelde’ (1844) De volledige 
dichtwerken van J. F. Helmers. 
Amsterdam 1773 – 1856 Amsterdam 
Suikerraffinadeur, dichter 
 
LENNEP, Jacob van (1823) Nederland in den goeden ouden tijd; zijnde het dagboek van 

hunnen reis te voet, per trekschuit en per diligence van Jacob van Lennep en zijn vriend Dirk 

van Hogendorp door de Noord-Nederlandsche provintiën in den jare 1823.  

Uitgegeven door E. Kluit (1942)  
Amsterdam 1802 – Oosterbeek 1868 
Jurist, politicus 
 

KINKER, Johannes. Brief aan B. Nieuhoff, Hoogleeräar in de Wijsbegeerte, te Harderwijk, 

door J. Kinker. 

Uitgeven door A. J. Hanou & G. J. Vis (1992) Briefwisseling. 
Nieuwer-Amstel 1764 – Amsterdam 1845  
Jurist, arst 
 

COSTA, Isaac Da (1830-1835) Brieven van Mr. Isaac Da Costa. 

Uitgegeven door Groen van Prinsterer (1872) Eerste deel: 1830 – 1849. 
Amsterdam 1798 – Amsterdam 1860 
Doctor in de letteren en wijsbegeerte, schrijver 
 

PAUW, Abraham Cornelis (1804-1812) Enige brieven van de koopman Pauw te Odessa aan 

het handelshuis Koene te Amsterdam. 

Uitgegeven door J. G. Nanninga (1966) Bronnen tot de geschiedenis van den Levantschen 
handel. Vierde deel: 1765-1826. Tweede stuk. 
Delft 1780 – Odessa 1833 
Koopman 
 

DEKEN, Aagje (1800-1802) Brieven van Deken. 

Uitgegeven door. P. J. Buijnsters (1987) Briefwisseling van Betje Wolff en Aagje Deken. 
Tweede deel. 
Amstelveen, ged. 1741 – 's-Gravenhage 1804 
Burgerdame 
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BEETS, Nicolaas (1833 – 1836) Het dagboek van de student Nicolaas Beets 1833-1836.  

Uitgegeven door P. van Zonneveld (1983) 
Haarlem 1815 – Utrecht 1903 
Doctor in de theologie, schrijver 
 



C 1 

BIJLAGE C – DE STATISTISCHE VERWERKING VAN DE ONDERZOEKSGEGEVENS 
 

 

STATISTIEK IN HOOFDSTUK 3 

 

Tabel c.1 De afhankelijkheid van de variabelen ‘aantal constituenten vóór de 
persoonsvorm’ en ‘tijdsdoorsnede’ in de hoofdzin  

Eeuw Afhankelijkheid df χ2 p 

13de - 15de Afhankelijk 2   19,536 < 0,001 

15de - 17de Afhankelijk 3   35,943 < 0,001 

17de - 19de Afhankelijk 3   25,297 < 0,001 

Alle Afhankelijk 9 185,167 < 0,001 

 

Tabel c.2 De afhankelijkheid van de variabelen ‘aantal constituenten – zonder bijzinnen en 
bijwoordelijke verwijswoorden – vóór de persoonsvorm’ en ‘tijdsdoorsnede’ in 
de hoofdzin  

Eeuw Afhankelijkheid df χ2 p 

13de - 15de Onafhankelijk 1   0,045 0,833 

15de - 17de Afhankelijk 3 10,824 0,013 

17de - 19de Onafhankelijk 3   6,956 0,073 

Alle Afhankelijk 9 27,099 0,001 

 

Tabel c.3 De afhankelijkheid van de variabelen ‘aantal constituenten – zonder bijzinnen en 
bijwoordelijke verwijswoorden – vóór de persoonsvorm’ en ‘tijdsdoorsnede’ in 
de hoofdzin met aangepaste gegevens voor de zeventiende eeuw  

Eeuw Afhankelijkheid df χ2 p 

13de - 15de Onafhankelijk 1 0,045 0,833 

15de - 17de Onafhankelijk 2 1,059 0,589 

17de - 19de Onafhankelijk 2 1,083 0,582 

Alle Onafhankelijk 6 3,263 0,775 
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Tabel c.4 De afhankelijkheid van de variabelen ‘samenplaatsing van het subject en de 
persoonsvorm’ en ‘tijdsdoorsnede’ in de hoofdzin zonder bijzinnen en 
bijwoordelijke bijwoorden 

Eeuw Afhankelijkheid df χ2 p 

13de - 15de Onafhankelijk 1    0,302 0,583 

15de - 17de Onafhankelijk 1    0,042 0,837 

17de - 19de Onafhankelijk 1 < 0,001 0,995 

Alle Onafhankelijk 3    0,317 0,957 

 

Tabel c.5 De afhankelijkheid van de variabelen ‘aantal constituenten achter het 
onvervoegde werkwoord’ en ‘tijdsdoorsnede’ in de hoofdzin  

Eeuw Afhankelijkheid df χ2 p 

13de - 15de Afhankelijk 7   35,982 < 0,001 

15de - 17de Afhankelijk 5   39,468 < 0,001 

17de - 19de Afhankelijk 2   16,425 < 0,001 

Alle Afhankelijk 21 202,557 < 0,001 

 

Tabel c.6 De afhankelijkheid van de variabelen ‘aantal constituenten achter het 
onvervoegde werkwoord’ en ‘werkwoordsvorm’ in de hoofdzin  

Eeuw Afhankelijkheid df χ2 p 

13de Onafhankelijk 7 6,870 0,443 

15de Onafhankelijk 5 5,402 0,369 

17de Onafhankelijk 2 2,184 0,336 

19de Onafhankelijk 2 2,770 0,250 

 

Tabel c.7 De afhankelijkheid van de variabelen ‘aantal constituenten achter de 
persoonsvorm’ en ‘tijdsdoorsnede’ in de bijzin  

Eeuw Afhankelijkheid df χ2 p 

13de - 15de Afhankelijk 7   20,622    0,004 

15de - 17de Afhankelijk 5   26,240 < 0,001 

17de - 19de Afhankelijk 3   11,093    0,011 

Alle Afhankelijk 21 131,382 < 0,001 
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Tabel c.8 De afhankelijkheid van de variabelen ‘aantal constituenten achter het 
onvervoegde werkwoord’ en ‘zinstype’  

Eeuw Afhankelijkheid df χ2 p 

13de Afhankelijk 7 155,285 < 0,001 

15de Afhankelijk 6   79,586 < 0,001 

17de Afhankelijk 3   36,960 < 0,001 

19de Afhankelijk 2     9,524    0,009 

 

 

STATISTIEK IN HOOFDSTUK 4 

 

Tabel c.9 De afhankelijkheid van de variabelen ‘interne volgorde’ en ‘tijdsdoorsnede’ bij 
werkwoordelijke eindgroepen met een voltooid deelwoord in de bijzin  

Eeuw Afhankelijkheid df χ2 p 

13de - 15de Afhankelijk 1 26,156 < 0,001 

15de - 17de Afhankelijk 1 59,441 < 0,001 

17de - 19de Onafhankelijk 1   0,535    0,465 

Alle Afhankelijk 3 64,346 < 0,001 

 

Tabel c.10 De afhankelijkheid van de variabelen ‘interne volgorde’ en ‘tijdsdoorsnede’ bij 
werkwoordelijke eindgroepen met een infinitief in de bijzin  

Eeuw Afhankelijkheid df χ2 p 

13de - 15de Afhankelijk 1   10,037    0,002 

15de - 17de Afhankelijk 1 201,199 < 0,001 

17de - 19de Afhankelijk 1   10,036    0,002 

Alle Afhankelijk 3 277,964 < 0,001 
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Tabel c.11 De afhankelijkheid van de variabelen ‘interne volgorde’ en ‘werkwoordsvorm’ 
in de bijzin  

Eeuw Afhankelijkheid df χ2 p 

13de Afhankelijk 1     7,908    0,005 

15de Afhankelijk 1   16,692 < 0,001 

17de Afhankelijk 1 168,448 < 0,001 

19de Afhankelijk 1 123,419 < 0,001 

 

Tabel c.12 De afhankelijkheid van de variabelen ‘aantal constituenten achter de 
persoonsvorm’ en ‘interne volgorde in werkwoordelijke eindgroepen met een 
voltooid deelwoord’ in de bijzin  

Eeuw Afhankelijkheid df χ2 p 

13de Onafhankelijk 7 10,824 0,147 

15de Onafhankelijk 4   0,774 0,942 

17de Afhankelijk 2   5,993 0,050 

19de Onafhankelijk 1   0,522 0,470 

 

Tabel c.13 De afhankelijkheid van de variabelen ‘aantal constituenten achter de 
persoonsvorm’ en ‘interne volgorde in werkwoordelijke eindgroepen met een 
infinitief’ in de bijzin  

Eeuw Afhankelijkheid df χ2 p 

13de Onafhankelijk 4 3,239 0,519 

15de Onafhankelijk 4 6,217 0,184 

17de Onafhankelijk 2 1,313 0,519 

19de Onafhankelijk 1 0,630 0,427 

 

Tabel c.14 De afhankelijkheid van de variabelen ‘aantal constituenten achter de 
persoonsvorm’ en ‘werkwoordsvorm’ in de bijzin  

Eeuw Afhankelijkheid df χ2 p 

13de Onafhankelijk 7 13,029 0,071 

15de Onafhankelijk 5   8,579 0,127 

17de Onafhankelijk 2   1,927 0,382 

19de Onafhankelijk 1   0,051 0,822 
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Tabel c.15 De afhankelijkheid van de variabelen ‘interne volgorde’ en ‘zinstype’ voor 
hoofd- en bijzin  

Eeuw Afhankelijkheid df χ2 p 

13de Afhankelijk 1 91,990 < 0,001 

15de Afhankelijk 1 81,398 < 0,001 

17de Afhankelijk 1   4,379    0,036 

19de Afhankelijk 1 11,951    0,001 

 



D 1 

BIJLAGE D – EEN LIJST VAN GEËXERPEERDE BIJZINNEN MET DOORBREKING 

VAN DE WERKWOORDELIJKE EINDGROEP  
 

 

ZINNEN UIT DE EERSTE TIJDSDOORSNEDE 

 

(1) Ende waer dat sake dat die abbet vander does hem daer af woude gracie doen […] 

(2) Waer oec dat sake, dat enech man van desen voerghenoemden borghen, alzoe gescepen 

stoede, dat hi doer noets wille, ofte doer comanscap, ene corte wile moeste vit wesen […] 

(3) En waer dat sake dat hijt of sine ouders hadden wech ghegheuen of vercorft ofte verleent 

[…] 

(4) Ende dit ghelt zullen ghelden alle die amboche die gheleghen binnen den damme toet 

openisse int bisscopdoem zijn vtgheset alle die arfnesse die die voergheneomde ecclesie 

lcghende heeft binnen den damme. 

 

ZINNEN UIT DE TWEEDE TIJDSDOORSNEDE 

 

(1) […] datsi mochten te Gode comen en sinen hemel stormen. 

(2) […] want reden betughen dat ieghen Gode niemant en mach raet noch werc bestaen. 

(3) […] mit voirwaerden dat Willem Heel voirsz. desen oert voirsz. tot ewigen dagen sall 

altoes well bewaren. 

(4) […] darom, als du hebst dijnen vrient verloren, soe troest dy met enen anderen te 

vercrigen. 

 

ZINNEN UIT DE DERDE TIJDSDOORSNEDE 

 

(1) Hier sult ghy sien de groote stouwtheyt van een slechte Amstelredammer de 

vrymoedichheyt ghebruycken dat hy die van u allen ghepresen Terentius derf inde 

handen nemen en dwingen dien suyverlychen Latinist niet alleen mal Hollantsch maer 

Amsterdams te prevelen. 

(2) […] daer de stadt van Rotterdam soude na genoemt zijn. 

(3) […] dat en de outheyt sulcx moste toe-geven als sy de beginselen van haer lants-luyden 

wat te hoogh verhieven. 
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(4) […] dat alle vrye meester als de supplianten in desen sijn sullen mogen niet meer gasten 

op haer winckel hebben dan 6 met een leerknecht voor den tijd dat hy hem doet 

inschryven in welcken gevalle hy sijn leertijt sal mogen uytleren by de weduwe onder 

een vry meesterknecht. 

(5) […] alsoo het ghebedt van alle mans over alle wijven niet als verwarringhe konde 

inbrengen. 

(6) […] om dat de opbrenghinghe van de kinderen niet en soude onvoltrocken blijven. 

(7) […] dat de meenichte niet sonder onghemack en konde by een komen om over de 

ghemeende saecke te beraetslaghen. 

(8) […] dat tot vermijdinghe van tweedracht ende ander swarigheden de machte aen een 

mensch is over ghelaten. 

(9) […] dat oock bejaerde luyden door verscheyde ghebreecken konden onbequaem zijn om 

haer selven of hare saken te bestieren. 

(10) […] dat oock dese in saecken van sware misdaet by haer selven moeten te recht staen. 

(11) […] welck onderscheyt in dese landen noch binnen de drie hondert jaeren is bekent 

gheweest. 

(12) […] behalven dat hy in weghen de Albanische tyrannie vanden jaren 1569 tot den jare 

1573 tot heeft moeten niet alleene sijnen dienst maer ooc sijn vaderlant verlaten ende in 

andere landen hem selven erneren. 

(13) […] dat tgunt daermede sal connen bewesen ende staende gehouden worden. 

(14) Het schijnt oft Vankrijk ende Sweeden den Caisar hadden laten ten einde zijn aedem 

loopen om hem dan op ’t lijft te vallen. 

(15) Het schijnt datmen met vertooninge van ’t groot getal der liefhebberen in Amsterdam op 

dat pas, de parthije der Edelen hebben ’t hart onder den riem willen steken, ende d’andere 

verbluffen. 

(16) […] dat de vruchten daer van soo hoogh doet op-stijgen. 

(17) […] datter een groote menigte ziele-toetsers dickwils onder hare schaduwen in stilte 

moeten heen wandelen. 

(18) De sotte kuren die werden aen-genomen […]. 

(19) Het valt beswaerlijck van de menscheydt ‘t ont-aerden: in welcke gelegentheyt den hoog-

dreavenden poeet eer-tijts dit volgende versjen heeft aen den dagh gebracht. 

(20) […]dat se schier al de wijsheydt des werelts hebben in-gesogen! 

(21) […] dat d’ voorn. Pierre Priou terstondt ende metten allereersten sich sal gereet houden 

omme met sodanige commoditeyt van schepen te vertrecken naar Moscoviën.  
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(22) […] als waeraf hem Jean Frasy het monster alrede is ter handt gestelt. 

 

ZINNEN UIT DE VIERDE TIJDSDOORSNEDE 

 

(1) Toen onder de zegenrijke vaandels van den dapperen Maurits op het strand bij 

Nieuwpoort, het machtige Spanje eene der beslissendste nederlagen werd toegebracht 

[…]. 

(2) […] want in sooverre dunkt ons moet dit bij die leeden werden in’t oog gehouden. 

(3) Ieder der weefgetouwen, dat in de stad een rond jaar word aan de gang gehouden […]. 

(4) […] welke aan de belangrijkheid der zake mogten evenredig geacht worden. 

(5) Doch wy hebben met de eigenlijk beteekenis der woorden niet noodig, maar met die 

beduiding welke zy in het algemeen gebruik hebben aangenomen, en hier inzonderheid, 

met die, welke haar in de wetenschap zelve is toegeeïgend. 

(6) […] dat hij niet kan intomen. 

(7) […] welke zich zoo hebben kunnen staande houden. 

(8) […] dat deze zig met uw Eudaemonisme zeer wel laat overëenbrengen. 

(9) […] dan aan den anderen kant, de zedelijkheid, als een noodzakelijk voorwerp van 

begeerte voor de redelijken mensche, doen voorkomen. 

(10) […] hoe zedenlijk en verfijnd Gij u dezelve moogt voorstellen. 

(11) […] dat een huisgezin ’t welk ons gesticht heeft spoedig in elkander van gezondheid 

bloozende aangezichten moogen aanschouwen. 
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