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WOORD VOORAF

Deze Beknopte ABN-Syntaksis verschijnt aanzienlijk vroeger als oorspronkelijk de bedoeling geweest was.
Na m'n proefschrift Syntactische verkenningen — in uitgebreider vorm verschenen onder de titel Syntaxis, spraakkunst en taalkunde (1955) — was ik van plan
om de taalwetten die ik daarin ontdekt meende te hebben te toetsen en in aantal
uit te breiden in een zeer grote reeks Voorstudies, waarvan m'n proefschrift een
eerste aantal gegeven had.
Zo verschenen achtereenvolgens deel 2 (1958), deel 3 (1960) en deel 4 (1962),
terwijl andere — kleinere — voorstudies in artikelvorm in de NT uitkwamen.
In de Inleiding tot de ABN-Syntaksis (1960) heb ik de beginselen proberen uit te
werken die de grondslag schijnen te vormen van ons taalsysteem en die ons
daarom moeten leiden bij de beschrijving ervan.
Intussen bleek de omvang van het ABN-taalsysteem zo enorm groot dat alleen
een beschrijving van de hoofdzaken ervan enkele eeuwen zou moeten duren bij
het tegenwoordige tempo. Het verschijnen van de grote ABN Spraakkunst die
als rotsvaste ondergrond duizenden voorstudie -heipalen zou hebben, zouden dus
hoogstens de kindskinderen van onze kindskinderen pas beleven. (Een poging
tot samenwerking in groepsverband was intussen mislukt.)
Aan de andere kant ging steeds meer het zeer praktische probleem dringen
van een konsekwente Nederlandse spraakkunst, geschikt om studenten en
MO-kursisten een inleiding te geven in het vak waarin ze als leraar doorkneed
moeten zijn. In overleg niet de uitgever heb ik daarom besloten om nu al deze
Beknopte ABN-Syntaksis te schrijven.
Daarvoor heb ik veel aarzeling moeten overwinnen. Al kun je in een boek als
dit massa's biezonderheden weglaten en al kon ik royaal putten uit de bestaande
Voorstudies, het ontbreken ervan op bepaalde plaatsen zou de gebruiker van dit
boek sterk opvallen. Hij zou de schrijver dus met recht een ongelijkmatigheid
kunnen verwijten die het boek ontsiert.
Ik heb tenslotte gemeend dat ik van twee kwaden het minste moest kiezen. Ik
zal dat overigens voortdurend proberen te verkleinen bij iedere herdruk die dit
boek mag beleven, en waarvoor ik bij voorbaat even dankbaar ben als voor de
kritiek die ik (na die op een gestencilde vooruitgave) op de gedrukte tekst nog
zal krijgen.
P. C. P.
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gestolen heeft
8.11.
Aanvoegende wijs
Vragen en
en oefeningen
Register
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XI

AFKORTINGEN VAN SPRAAKKUNSTTERMEN

EN ONTLEEDTEKENS

aant. = aantonende
aanw. = aanwijzend
ABN = Nederlandse eenheidstaal
= achterzetsel
az
= bepalingaankondigend
bak.
= bepaling, bepaald
bep.
betr.
= betrekkelijk
= bezittelijk
bez.
= bijvoeglijk naamwoord
bn
= bijvoeglijk
bv
= bijwoordelijk)
bw
_ `bijwoordelijk'
`bw'
bwbn = woord dat kern van bwbnpatroon kan zijn

=
geb.=
hoofdtw =
=
lv
=
my
=
my
onbep. =
overtr. =
=
ow
pers.
=
=
pv
rangtw =
=
stell.
ev

enkelvoud
gebiedende
hoofdtelwoord
lijdend voorwerp
meewerkend voorwerp
meervoud
onbepaald
overtreffende
onbepaalde wijs
persoonlijk
persoonsvorm
rangtelwoord
stellende

ww
zn
`zn'

xll

= werkwoord(elijk)
= zelfstandig naamwoord
_ `zelfstandig naamwoord'

(plaatsonderwerp)
(getalsonderwerp)
(persoonsvorm)
{ werkwoordelijke rest van het gezegde;
ow en vd}
[niet -werkwoordelijke rest van het gezegde:
alles wat daarin dus geen pv, ow of vd is]
[groep die bestaat uit te + ow of uit aan
het + ow}
liiclpnd vnnrwern

meewerkend voorwerp
voorzetsel-voorwerp
bijwoordelijke bepa ling
—v

v

<onderschikkend voegwoord>
A: het eerste hoofdzinsdeel als dat geen
Ptct t.I-onderwerp of pv is

= tegenwoordig deelwoord
= tussenwerpsel
= telwoord
tw
uitr.
= uitroepend
= voltooid deelwoord
vd
vergr. = vergrotende
= voornaamwoord
vn
_ `voornaamwoord'
`vn'
vn-bw = voornaamwoordelijk bijwoord
= vragend
vra.
= voorzetsel - voorwerp
vv
vw
= voegwoord
= voorzetsel
vz
= woord dat of vz of az kan zijn
vzaz
wkd. = wederkerend
wkg.
= wederkerig

td
to

In het ww- patroon:

S: het eerste zinsdeel (gek) in bv. gek
dat ie is

Voorbeelden:
(ik) (zal) het morgen over een week aan
V

V

de schilder {zien} [te geven}
(laat) die jongens maar {zingen} van jullie
V

y

In het zn- patroon:
kopbepaling
voorzetsel of achterzetsel
bijvoeglijke voorbepaling
bijvoeglijke nabepaling
Voorbeeld:
ook om die fabriek h een (liepen) (de gasten)
V

V

»

})

«i: --^

„ zn : »

-- * „ zn

VOORWERP EN UITGANGSPUNT VAN DIT BOEK

De gebruiker heeft recht op enkele korte aanwijzingen die misverstand kunnen
voorkomen.
Het voorwerp van deze syntaksis is het idiolekt van de schrijver, d.w.z. de taal
waarvan hij gemakshalve aanneemt dat die uiterst dicht bij het ABN staat: de
gesproken eenheidstaal waaruit syntaktisch, leksikologisch, fonologisch en
grotendeels zelfs fonetisch niet op te maken valt, uit welke streek van ons taalgebied een spreker afkomstig is. Niettemin heb ik voorbeelden die met veel
idiolekten bleken te strijden, zoveel mogelijk door andere vervangen.
Om praktische redenen leek het me nuttig om in het slothoofdstuk in het kort
enkele schrijftaaleigenaardigheden te bespreken die van belang zijn voor de
tekstinterpretatie.
Het uitgangspunt van deze syntaksis is uitsluitend de betekenaar en nooit de
betekenis. Wel heb ik zoveel mogelijk geprobeerd om op basis van die betekenaar-verhoudingen ook die van de betekenissen te beschrijven. Het zou wel
heel dwaas zijn om in de taalbeschrijving voortdurend één helft van de taal — de
betekenis — te negeren.
Natuurlijk is er in deze aanpak een werkhypotese verdiskonteerd: de betekenisstruktuur is gelijk aan die van de betekenaar. In de ruim tien jaar taalstudie waarin ik me daardoor heb laten leiden, heeft hij me nog nooit teleurgesteld; ik heb integendeel van de strakke konsekwentie waartoe hij me gedwongen heeft, steeds groot voordeel gehad.
Gebruikers van dit boek zullen er aanzienlijk meer nut van hebben als ze eerst
de Kleine ABN- Syntaxis met bijbehorend Oefenboek bestuderen.

XIII

Hoofdstuk 1
Inleiding

1.1.

De taalbouw

1.1.1.

Betekenaar en betekenis: een- en tweevlakkigheid

We nemen een willekeurig element uit het ABN: het woord bok. De spelling
gebruikt drie tekens om dat woord vast te leggen (b + o + k) en als we goed
luisteren naar de uitspraak, dan blijken daar inderdaad drie klankelementen
aan die drie lettertekens te beantwoorden. Die drie klanken samen noemen we
de betekenaar. Het is het hoorbare deel van het woord bok.
Maar er is ook een onhoorbare helft: z'n betekenis namelijk. Ook al herhalen
we de betekenaar honderd keer, daarmee hebben we nog niet laten horen wat
die betekenis is: `mannelijk zoogdier met horens en sik':

betekenaar

1

b

j

o

1 1
k

betekenis

Die twee helften van een woord noemen we ook wel de twee vlakken. Een woord
heet een tweevlakkig element. Ook een zin is tweevlakkig, eveneens sommige
woorddelen zoals bv. eende- en -ei in het woord eendeëi. Immers: zoals de betekenis van het wóórd eend 'platsnavelige zwemvogel van : 10 tot 15 cm' is,
zo is de betekenis van eende- `van een eend afkomstig', `tot een eend behorend'.
En het woorddeel -ei heeft eveneens een eigen betekenis: `ei'.
Zulke tweevlakkige woorddelen heten morfemen. Een morfeem is het kleinste
tweevlakkige woorddeel.
Ook de betekenaar alleen kunnen we splitsen: zo bv. de betekenaar bok. We
hebben dat al gedaan door erop te wijzen dat hij uit de drie elementen b + o + k
bestaat. Geen van drieën hebben die betekenis; ze zijn dus inderdaad eenvlakkig.

Bij eendeëi kunnen we de betekenaar eveneens in klanken verdelen, maar daar
ook nog op een andere manier, nl. in lettergrepen. Traditioneel zeggen-nast
we dat een- + -de- + -ei de drie lettergrepen van dat woord zijn. Een lettergreep
is niets anders als een klinker + eventueel één of meer medeklinkers. Als zodanig heeft de lettergreep geen betekenis; hij is dus eenvlakkig net als de klank.
Een- en -de- hebben inderdaad geen betekenis; dat -ei die wel heeft, dankt het
niet aan z'n lettergreepschap maar aan z'n morfeemschap (als ik nu de dingen
even om mag keren).
Hebben twee of meer woorden alleen de betekenaar gemeen (bv. week `zeven
dagen' en week `niet hard'), dan noemen we ze homoniemen, hebben ze alleen
de betekenis ongeveer gemeen (bv. zacht `niet hard' en week `niet hard'), dan
noemen we ze synoniemen.
1.1.2. Grammatikale waarde
De verbinding van woorden tot woordgroepen en van woordgroepen tot grotere
gehelen is aan bepaalde regels gebonden. Die hebben onder andere betrekking
op beperkingen in plaats.
Zo kan ik de twee homoniemen bank 'geldhandelsgebouw' en bank `zitplaats
voor meer als één persoon' allebei gebruiken in een groep als:
die mooie nieuwe bank `geldhandeisgebouw'
die mooie nieuwe bank `zitplaats voor meer als één persoon'

Ze hebben dezelfde verbindbaarheid. Maar met de twee homoniemen week
`zeven dagen' en week `zacht' is dat anders:
een rustige week `zeven dagen' (en nooit `zacht')
een week puddinkje `zacht' (en nooit `zeven dagen')

We drukken dat uit door te zeggen dat bank en bank allebei bij dezelfde woord
horen (het zijn zn), terwijl week `zeven dagen' en week `zacht' niet dezelfde-sort
woordsoort hebben: het eerste is een zn, het tweede een bn. We kunnen het nog
anders uitdrukken door te zeggen dat bank en bank dezelfde grammatikale
waarde hebben en week en week niet.
De grammatikale waarde van een woord (ook een woordgroep heeft grammatikale waarde) is duidelijk waarneembaar; hij hoort dus minstens bij het betekenaarvlak. Is hij eveneens aanwezig op het betekenisvlak ?
Het is duidelijk dat alle zn ook iets in hun betekenis gemeen hebben, al is het ook
iets heel vaags: noem het — tegenover de betekenis van bn — `zelfstandigheid'
tegenover `onzelfstandigheid'. De grammatikale waarde hoort dus voor de
helft inderdaad ook bij de betekenis.
Iets duidelijker is dat bij twee ondergroepen van de pv die we aantonende en
gebiedende wijs noemen:
(kom) (ik) eerst maar bij hem (aantonende wijs)
eerst maar bij hem. (gebiedende wijs)
(kom)

De aantonende wijs betekent `een gebod of geen gebod', de gebiedende `per se
een gebod'.
Een woord bestaat dus uit een grammatikaal deel met betekenaar en betekenis
+ een gewoon deel (dat noemen we leksikologisch deel) met betekenaar en
betekenis. Schematisch ziet dat er als volgt uit:
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b e t e k e n a a r

b

I

I J

k

m

„gebiedende
wijs"
^

O
O

,a?

^
p^

'zich
gen
ar'

` je moet'

^.

b e t e k e n i s

Het verschil tussen grammatikale en leksikologische betekenis is nog iets verder
duidelijk te maken aan een voorbeeld als:
(kom) eerst maar bij hem
(blijf) eerst maar bij hem
eet) eerst maar bij hem
(kijk) eerst maar bij hem
(

De hier gegeven pv zijn allemaal gebiedende wijzen: ze hebben dus de grammatikale betekenis gemeen `per se gebod'. Maar ze verschillen in leksikologische
betekenis want komen is iets anders als blijven, eten, kijken enz.
1.2. De indeling van de taalbeschrijving
Het woordenboek of leksikon rangschikt de woorden niet naar grammatikale
waarde maar alfabetisch naar de beginletters. Dat is biezonder praktisch maar
tegelijk biezonder antitaalkundig, want die volgorde heeft niets met taal te
maken. Rangschikking naar klanken (of liever nog fonemen) kan wel op een
taalkundige manier gebeuren.
Het woordenboek is zoveel als het register op de spraakkunst. In een spraakkunst
kunnen we uitsluitend tweevlakkige elementen bespreken en beschrijven. Is ons
kleinste element het woord, dan bespreken we de verbindingen en verbindbaar -

heden tussen woorden en tussen woordgroepen. Dat gebeurt in de syntaksis.
Daar is dus de grammatikale waarde biezonder belangrijk.
Is ons kleinste element daarentegen het morfeem, dan bespreken we de verbindingen en verbindbaarheden tussen morfemen en tussen morfeemgroepen. Dat
gebeurt in de morfologie. We kunnen de morfologie ook morfeemsyntaksis
noemen.
Bij voorkeur bespreken we in een spraakkunst geen eenvlakkige elementen,
maar sommige spraakkunsten doen het wel. In elk geval heet zo'n beschrijving
klankleer of foniek. Hij valt uiteen in twee sterk verbonden delen: fonetiek en
fonologie. De eerste wordt vaak als natuurwetenschap opgevat en kent in principe geen kleinste element: in de natuurwetenschap kunnen we ook het kleinste
klankfragmentje weer splitsen. De laatste bestaat uit twee delen: de fonetische
fonologie (met als kleinste element het distinktieve kenmerk) en de , foneemsyntaksis (met als kleinste element het foneem). Zo zal de fonetische fonologie
over de verhouding tussen de fonemen s en z opmerken dat ze door één dis tinktief kenmerk verschillen (nl. door de stem), terwijl de foneemsyntaksis er3

over op zal merken dat de s één plaats meer in het woord in kan nemen als de z.
Want ze kunnen allebei aan het begin en in het midden van het woord staan,
maar aan het eind ervan kan alleen de s voorkomen en niet de z:
/sin/ 'Sien' /zint `zien'
/boeyso/`Buysse' /bceyzo /`buizen'
/vis/ `vies'

In dit boek komt de klankleer niet ter sprake. - Schematisch delen we de
taalbeschrijving in als volgt:
onologie
eenvlakkige elementen: klankleerf
fonetiek

Spraakkunst
Taalbeschrijving

morfemen: morfologie
tweevlakkige elementen J woorden : syntaksis
Woordenboek (uitsluitend tweevlakkige elementen)

1.2.1.

Morfologie of morfeemsyntaksis

De traditionele spraakkunst verdeelt de morfologie eerst in een woordvormingsleer en een woordvormleer. Hij beschouwt de bouw van bv. grootte (diepte,
breedte) als een kwestie van woordvormingsleer: het zn grootte kent twee tweevlakkige delen (groot- en -te) en één daarvan vinden we terug in diep-te, breed-te
enz. Op dezelfde manier heeft vergrootte een apart tweevlakkig element -te (zoals
stap-te, klap-te, haak-te enz.), maar vergroot en vergrootte worden als `twee
vormen van hetzelfde woord' beschouwd en niet als twee verschillende woorden.
Maar wat is `hetzelfde woord'?
Die opvatting is vrij zeker willekeurig; daarmee vervalt het onderscheid tussen

woordvormleer en woordvormingsleer.
Een ander onderscheid levert als resultaat samenstelling en afleiding. Draagbaar zn, `draaginstrument' bestaat volgens de traditionele opvatting uit twee
elementen die elk apart `als woord' voor kunnen komen en is daarom een samenstelling. Draagbaar bn, `kunnende gedragen worden' bestaat volgens die opvatting uit twee elementen waarvan wel draag `als woord' voor kan komen,
maar -baar `kunnende ge... worden' niet. Daarom heet dit draagbaar een afleiding. Ook blijft, stapte of gezien zijn in deze opvatting afleidingen.
Het ontbreekt ons aan een algemene teorie over de woordvorming en het ziet
er niet naar uit dat die er vlug zal komen. Primair blijkt namelijk overal het
woordgeheel. Soms is de grens tussen de delen in de betekenaar vaag: hoe wil
men bv. glazenier indelen? In /glaz/ + /o/ + /nir/? Of in /glazo/ + /nir/? Of
in /glazon/ + /ir/? Hoe wil men met dorpskerk doen? Is de /s/ hier een apart
element in betekenaar én betekenis? Zijn boterbloem en paardebloem samenstellingen zoals boterspaan en paardestal?
Een andere reeks problemen hangt hiermee samen: die rondom de vraag wat
één woord is. Niemand zal twijfelen aan het woordkarakter van bv. hogeschool
of dommekracht. Daarvan kan de spelling oorzaak zijn.
Iets minder duidelijk is evenwel waarom de spelling woorden uit de volgende
reeksen zo ongelijk behandelt:
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vandaag
vannacht
van de week
van 't jaar
van 't najaar
van 't voorjaar

totdat
nadat
voordat
omdat
zonder dat
tegen dat

ertegen
daartegen
waartegen
overal tegen
nergens tegen
ergens tegen

Bij allerlei gradaties van vaste uitdrukkingen rijst dezelfde vraag: zo onderscheiden sommige mensen ten slotte `aan het slot' van tenslotte `als je het goed
bekijkt'. Een ander geval is:
het tekort
we hebben mensen te kort
een te kort draadje

Opvallend is hier onze spelgewoonte bij de scheidbaar samengestelde ww.
Ik geef een reeksje voorbeelden met aankomen:
de trein (komt) om acht uur aan
om acht uur aankomt
als de trein
de trein (zal ) om acht uur aankomen
de trein (blijkt) om acht uur aan te komen
de trein (is ) om acht uur aangekomen
om acht uur aan zou komen
als de trein

Hier vertoont onze spelling een willekeur die waarschijnlijk beter opgeheven
kon worden door een konsekwente tweewoordige spelling.
Vooral de syntaksis zelf moet ons de bewijzen leveren voor een- of meerwoorwoordigheid. Zo bezien is een sterke ontwikkeling van de syntaksis grondvoorwaarde voor de begrensbaarheid van de kategorieën woord en woordgroep
en dus ook — eventueel — van de kategorie woorddeel en dus ook van syntaksis
en morfologie. Tenslotte blijft er het probleem van de identiteit van woorddelen met woorden. Konkreet: is het woorddeel paarde- in paardestal en paardebloem identiek met het woord paard? Of is het woorddeel paard- van paardestal en paardebloem identiek met het woord paard? Volledig zijn die identiteiten
in geen geval; ze zijn hoogstens gedeeltelijk.
De verhouding tussen domme en kracht in dommekracht bespreekt de morfologie en niet de syntaksis; die tussen domme en jongen in domme jongen bespreekt
de syntaksis en niet de morfologie. Maar in moeilijke gevallen als van de week
kan er meningsverschil zijn over de plaats waar de verhouding tussen van, de en
week aan de orde moet komen.
In overeenstemming met z'n titel beperkt dit boek zich verder tot de gewone
syntaksis; de morfeemsyntaksis blijft dus buiten beschouwing.
1.2.2.

Syntaksis

1.2.2.1.

Syntagma

Elke meerwoordige zin heet syntagma, zo ook elk meerwoordig zinsdeel, elk
meerwoordig zinsdeelstuk, elk meerwoordig zinsdeelstukdeel enz. De volgende
zin is dus in z'n geheel een syntagma:
(de voordeur van die huizen die pas gebouwd zijn) (klemt) de laatste tijd iets erger

Alles wat hoogstens voor de pv kan staan is één zinsdeel; dat geldt dus voor:

de voordeur van die huizen die pas gebouwd zijn
de laatste tijd
iets erger

Deze drie zinsdelen zijn meerwoordig: het zijn dus eveneens syntagma's. Het
onderwerp bestaat weer uit de delen:
de
voordeur
van die huizen die pas gebouwd zijn

Alleen het laatste is meerwoordig, alleen dit is dus een syntagma. Binnen dit
syntagma onderscheiden we weer de delen:
van
die
huizen

die pas gebouwd zijn

Alleen dit laatste is meerwoordig, alleen dit is dus een syntagma. Van de overgebleven zinsdelen zijn alleen de laatste tijd en iets erger meerwoordig: alleen
die twee zijn dus nog syntagma's. De totale syntagma-inventaris van de genoemde zin ziet er dus als volgt uit:
1. (de voordeur van die huizen die pas gebouwd zijn) (klemt) de laatste tijd iets erger
v
vv
v
van die huizen die pas gebouwd zijn
2.
die pas gebouwd zijn
3.
de laatste tijd
4.
iets erger
5.

In plaats van de pv klemt hadden we ook klemt en knelt kunnen nemen; in dat
geval was ook de pv een syntagma geweest.
Het is duidelijk dat de syntagma's volgens bepaalde wetten tot grotere syntagma's verbonden kunnen worden; de taak van de syntaksis is dus o.m. tweeledig 1. de types syntagma's zien te vinden die er zijn; 2. de wetten formuleren
die zulke verbindingen beheersen.
Een synoniem van syntagma is patroon.
1.2.2.2.

Paradigma

Ik herhaal het laatste syntagma:
iets erger

Het blijkt nu mogelijk om zowel iets als erger door andere woorden te vervangen; ook door andere woordgroepen trouwens:
iets
veel
een beetje

enz.

erger

iets erger

minder
vlugger
te erg
te weinig
te vlug

enz.
Zulke rijtjes noemen we paradigma's. Twee paradigmaleden kunnen nooit
zonder meer naast elkaar voorkomen, wél meestal in verbindingen met en, of
e.d. Daarom is bv. nog geen lid van het paradigma van iets:
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iets
nog

nog
nog
nog

iets
en iets

of iets

erger
erger (onjuist)
erger
erger
erger j (uitgesloten; geen nevenschikking)

Nemen we dezelfde proef met iets en veel, dan blijkt dat die wél leden van
hetzelfde paradigma zijn. Die kunnen zonder nevenschikking niet naast elkaar
staan en met nevenschikking wél:
veel iets

veel of iets

erger (uitgesloten)
erger

Hier blijkt tevens een verband tussen syntagma en paradigma: leden van een
paradigma sluiten elkaar uit in een syntagma, tenzij dat nevenschikkend is.
Anders gezegd: nevenschikking vertaalt het paradigma in het syntagma.
Syntagmatiek heet het deel van de syntaksis dat vooral syntagma's beschrijft,
paradigmatiek het deel dat zich vooral met paradigma's bezig houdt.
1.2.2.3.

Binnenbouw

Ik herhaal opnieuw het laatste besproken syntagma:
iets erger

Daarin kunnen de twee elementen maar in één volgorde voorkomen; beslist
onmogelijk is:
erger iets (uitgesloten)

Datzelfde geldt ook voor de andere leden van de twee paradigma's:
beter iets
erger een beetje
erger veel
te erg een beetje
enz.

(uitgesloten)

J

De paradigmaleden komen overeen in syntagmatische eigenschappen.*
Naast die eerste syntagmatische eigenschap van het paradigma iets en het paradigma erger (onverwisselbaarheid) is er nog een tweede: we kunnen geen enkel
* Soms telt één paradigma groepen van leden die naast overeenkomsten ook verschillen vertonen. Voorbeeld: de zg. tegenwoordige tegenover de zg. verleden tijd:
toen ik het (zag)
toen ik het (zie)
wist
weet
deed

doe

merkte
begreep

(uitgesloten)
merk
begrijp

enz.

enz.

Daarentegen zijn allebei de paradigmadelen mogelijk in bv.:
ik (zie) het
omdat ik het (zie)
zag
zag
weet
weet
wist
wist
enz.

enz.
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ander paradigma ertussen zetten. Dat is een kwestie van toevoegbaarheid (negatieve toevoegbaarheid). Wel kunnen we een paradigma achter erger zetten:
iets erger als ik gedacht had

Dat is dus een positieve toevoegbaarheid.
Al zulke kwesties gaan over de verhouding tussen leden van het syntagma iets
erger; verhoudingen binnen dat syntagma dus. Ze betreffen de binnenbouw, en
wel de syntagmatiek ervan. Om precies te zijn: de binnenbouw van een syntagma
betreft de verhouding tussen elk paradigma en het geheel en die tussen alle
paradigma's onderling.
Maar het voorbeeld uit de noot onderaan de vorige bladzij heeft ons laten zien
dat er ook verhoudingen te bespreken zijn tussen delen van paradigma's. Zulke
kwesties behoren — vanuit het standpunt van het syntagma — tot de binnenbouw,
paradigmatiek.
Ook hier zijn natuurlijk verbanden tussen syntagmatiek en paradigmatiek,
zoals het voorbeeld uit de noot bij enige studie al duidelijk maakt. Maar we
kunnen het ook aan iets erger demonstreren. Daar kunnen we een syntagma
met als wel verbinden met de groep erger, minder, vlugger enz., maar niet met
de groep te erg. te weinig, te vlug enz. Met syntagmatische middelen kunnen we
dus paradigma's indelen en omgekeerd.
1.2.2.4.

Buitenbouw

Ik herhaal de hele zin nog even waarin we iets erger gezet hebben:
(de voordeur van die huizen die pas gebouwd zijn) (klemt) de laatste tijd iets erger

Behalve de verhoudingen tussen iets erger en z'n delen (binnenbouw) zijn er ook
tussen iets erger en z'n kollega-zinsdelen en tussen iets erger en de hele zin. Die
laatste twee groepen verhoudingen vatten we samen onder de naam buitenbouw.
Ook hier vinden we een syntagmatiek; daaronder valt bv. de kwestie op welke
plaatsen iets erger wel of niet in de zin kan staan:
iets erger (klemt) (de deur van die huizen die pas gebouwd zijn) de laatste tijd
de laatste tijd (klemt) iets erger (d- deur van die huizen die pas gebouwd zijn) (uitgesloten)

Naast die syntagmatiek staat weer een paradigmatiek; daaronder valt bv. het
feit dat we iets erger kunnen vervangen door o.a. zoals ie nog nooit gedaan heeft.
Hier hebben we een vervanging door een totaal ander type syntagma dat in
eerste instantie niet te herleiden is tot iets erger. Was het daartoe wél te herleiden geweest, dan hadden we te maken gehad met paradigmatiek binnenbouw,
met een reeks vervangingen als bv.:
een beetje minder

iets
iets

minder
erger

Zoals er samenhang is tussen paradigmatiek en syntagmatiek, zo is er ook een
tussen binnen- en buitenbouw. Zo kan iets erger bv. niet achter een vd staan,
maar zoals ie nog nooit gedaan heeft wel:
(die deur) (had) de laatste tijd iets erger { geklemd}
{geklemd} iets erger (uitgesloten)
(die deur) (had) de laatste tijd
{geklemd} zoals ie nog nooit gedaan heeft
(die deur) (had) de laatste tijd

zoals ook
geklemd komen.
Omgekeerd
met zoals
ook niet
niet voor geklemd
komen. lets
Omgekeerd kon
kon de
de groep
groep met
Iets erger
en
en de
de zoals-groep
zoals-groep hebben
hebben dus
dus bepaalde eigenschappen
eigenschappen gemeen
gemeen maar
maar daarnaast
verschillen ze.
ze. Dat
Dat geldt
geldt voor
voor binnenbinnen- en
en buitenbouw.
verschillen
1.2.2.5.

Beperkingen

Vier
Vier verhoudingen
verhoudingen bepalen
bepalen dus
dus een
een syntaktisch
syntaktisch element:
element: binnenbouw,
binnenbouw, buitenbouw, syntagmatiek
syntagmatiek en
en paradigmatiek. Tussen
Tussen die
die vier
vier bestaan samenhangen.
bouw,
we door
door een
Hoe
Hoe sterk
sterk die
een tweetaI
tweetal schijnbaar gelijke syntagma's
die zijn, bewijzen we
een klein
klein beetje
elkaar te
te vergelijken,
nl. een
bij twee
met
vergelijken, nl.
beetje bij
buitenmet elkaar
twee verschillende
verschillende buitenbouwen:

a. een
een klein
klein beetje (wil) (ik) wel II b.
een klein
klein beetje
beetje erger
erger
a.
b. een
a. heeft meer plaatsmogelijkheden;
1. buitenbouw syntagmatiek:
syntagmatiek: a.
plaatsmogelijkheden;
b. heeft
b.
een;
heeft er maar één;
paradigmatiek: a.
a. is vervangbaar door
door wat
wat jij
jij hebt,
hebt, b.
paradigmatiek:
b. niet;
binnenbouwsyntagmatiek: a.a. kan
kan een nabepaling krijgen:
klein beetje
2. binnenbouwsyntagmatiek:
krijgen: een
een klein
zelf mee
mee kan
kan nemen
nemen (wil)
(wil) (ik)
weI;
dat
ik zelf
dat ik
(ik) wel;
b. niet;
b.
paradigmatiek: a.a. kunnen we vervangen
vervangen door een klein eendje;
paradigmatiek:
b.
b. niet.
vier de
de onderdelen
De verschillen
verschillen in
in alle
alle vier
De
onderdelen komen
komen hierop
hierop neer
neer dat
dat b.
b. altijd
altijd een
beperking vertoont tegenover a.
Hele sterke
we in
in vaste
vaste uitdrukkingen;
uitdrukkingen; dat
dat is
Hele
sterke beperkingen
beperkingen vinden
vinden we
is overigens
wezenlijk. Als
Alsvoorbeeld
voorbeeld neem
neem ik
ik met
met het
het oog
oog Ope
op. Ik
Ik verdeel
verdeel de
wezenlijk.
de beperkingen
in syntagmatische en paradigmatische en beperk me tot de binnenbouw omdat
met het oog op maar twee syntagmatische mogelijkheden kent bij z'n buitenbouw:

t

met het
het ene
ene
oog op
op je gezondheid
met
oog
geZOndheid}
met het
het
blauwe
je gezondheid
gezondheid (uitgesloten)
(uitgesloten)
met
blauwe oog
oog op
op je
met
dit
op je
oog op
gezondheid
di
0 he uitb °dO
met
dit
oog
je
gezondheid
}
(0
1
)
paradigmatische
uitbreidingen:
para igmatisc e uit
rer mgen: met
met het
je gezondheid
gezondheid Ç (uitgesloten)
uitges oten
het oor
oor op
op je

syntagmatische uitbreidingen:
syntagmatische
uitbreidingen:
o

0

0

0

0

Hier
delen dus
dus niet eens een paradigma. -— Ook
Hier hebben verschillende
verschillende delen
nu gaan
Ook nu
syntagmatische en
en paradigmatische
syntagmatische
paradigmatische beperkingen
beperkingen weer
weer samen;
zelfs de
samen; zelfs
de graad
ervan vertoont
vertoont gelijkenis.
gelijkenis.
Naarmate
worden, naarmate
naarmate dus
dus het
Naarmate de
de beperkingen tot verstarring
verstarring worden,
het normale
norrnale
spel
spel van
van syntagmatische
syntagmatische en
en paradigmatische
paradigmatische verweving
verweving onmogelijk
onmogelijk wordt
wordt
vormen
vormen de elementen in kwestie meer en meer een
één woord
woord zodat de syntaksis er
steeds
minder belangstelling voor heeft.
steeds minder
heeft.
1.2.2.6.
1.2.2.6.

Patroonindeling naar binnenbouw
binnenbouw

Uit enkele
hiervoor zijn de
enkele beschrijvingen
beschrijvingen hiervoor
de sterke
sterke verbanden gebleken
gebleken tussen
tussen
de vier verhoudingen die een syntaktisch element bepalen:
bepalen: syntagmatiek, paradigmatiek,
digmatiek, binnenbinnen- en
en buitenbouw.
buitenbouw. Zo
bezien lijkt
het vrij onbelangrijk,
onbelangrijk, op
Zo bezien
lijkt het
wat voor kriterium onze eerste
eerste patroonindeling berust. Om
am praktische redenen
redenen
kies ik de binnenbouw —
- omdat
omdat veel
veel syntagma's,
syntagma's, vooral
vooralveel
veelzinnen,
zinnen, de buitenbuitenbouw missen
envan
van die binnenbouw de syntagmatiek omdat het
-, en
het syntagma
missen —,
met
op het
met een
een variant
variant op
het bekende
bekende gezegde
gezegde van de
de Saussure
Saussure minstens
minstens voor een
een
deel
deel aanwezig
aanwezig is,
is, terwijl
terwijl de
de paradigma's
paradigma's hoogstens
hoogstens maar
door één
een lid ververmaar door
tegenwoordigd zijn.
zijn.
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Op basis van de binnenbouw syntagmatiek krijgen we nu de volgende patroontypes:
1. ww-patronen, d.w.z. patronen waarvan de delen kunnen zijn: onderwerp,
pv, lv, mv, vv, niet-ww rest, ww rest, bw bep. en vw. In hoofdstuk 2 bespreek
ik hun bouw in biezonderheden. Nu volsta ik met de algemene mededeling — die
voor alle patronen geldt — dat lang niet alle patroondelen in elk patroon gerealiseerd hoeven te zijn. Er zijn bv. ww-patronen die enkel uit onderwerp en
pv bestaan:
(ik (kom)
(blijf) (jij)

2. zn-patronen, d.w.z. patronen waarvan de delen kunnen zijn: kopbepaling,
vzaz, vzaz-patroon, 1V, hoofd- en rangtw, bwbn-patroon, zn enz., nabepaling
enz. In hoofdstuk 3 bespreek ik hun bouw in biezonderheden. Ook hier hoeven
lang niet alle delen altijd gerealiseerd te zijn:
die kleine uit de bovenste bak
zulke kinderen

3. bwbn-patronen*, d.w.z. patronen waarvan de delen kunnen zijn: voorbepaling,
bwbn en nabepaling. Enkele voorbeelden zijn:
iets langer als ik gedacht had
heel erg klein
te groot om mee te nemen

Het bwbn moet per se gerealiseerd zijn. — In hoofdstuk 4 bespreek ik de bouw
van de bwbn-patronen.
4. vzaz- patronen, d.w.z. patronen waarvan de delen kunnen zijn: voorbepaling
en een of meer vzaz. Eén vzaz moet per se gerealiseerd zijn:
een klein stukje onder ... door
... door
een klein stukje
onder .. .

... door
In hoofdstuk 5 bespreek ik de bouw van de vzaz-patronen.
5. vw-patronen, d.w.z. patronen waarvan de delen kunnen zijn: voorbepaling
en vw. Dat laatste moet per se gerealiseerd zijn:
een kwartiertje nadat .. .
nadat .. .

In hoofdstuk 6 bespreek ik de bouw van de vw-patronen.
Vn-patronen (bv. iemand als hij of jij met je praatjes) en vn-bw-patronen (bv.
ergens vlak naast, hier bij, waar tegen) zijn varianten van zn-patronen; daarom
komen ze in 3.5.19.4 vv. ter sprake en niet in een afzonderlijk hoofdstuk. Zn- en
vn-patronen samen kunnen we desnoods zelfstandigwoord-patronen noemen.
1.2.2.7.

Patroonindeling naar buitenbouw

Ik heb de buitenbouw als tweede kriterium genomen, zoals gezegd. Een reden
was het feit dat veel patronen wel een binnen-, maar geen buitenbouw hebben.
* In 4.2.1 bespreek ik de vraag waarom het nodig was om dit begrip in te voeren.
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Een tweede is dat de buitenbouw soms zulke moeilijk te trekken grenzen geeft.
1. Onzelfstandige taaluitingen noem ik alle patronen die patroondeel zijn ofwel
die in nevenschikking verbonden zijn met 'kollega's'. Het ligt voor de hand dat
we de eerste groep indelen als:
a. ww-patroondelen;
b. zn-patroondelen;
c. bwbn-patroondelen;
d. vzaz- patrnnndelen;
e. vw-patroondelen.
De tweede groep — die met nevenschikking — kunnen we indelen naar het type
nevenschikking dat gebruikt is: die met of zonder samentrekking. De verschillende types samentrekking kunnen volgende indelingskriteria vormen, maar over
die zaak weten we nog bar weinig. In 7.5 vv. zal ik er iets over zeggen.
2. Hal fzel fstandige taaluitingen ofwel verbandzinnen noem ik alle overblijvende
types die geen zelfstandige taaluiting zijn. Deze scheiding is buitengewoon
moeilijk, zeker zolang ons nog zoveel voorstudies op dit gebied ontbreken.
Volkomen duidelijk is het verbandzinkarakter van bv. antwoordzinnen:
misschien de volgende week
over een kwartiertje als ik dan tijd heb
ja zeker meneer

Zulke zinnen kunnen een mededeling per se nooit beginnen, wel besluiten.
Anders staat het met een verbandzin als:
ik loop vorige week langs het kanaal

Die kan een mededeling wel beginnen maar beslist nooit besluiten; er moet
nog minstens één zin achter komen.
Een derde type verbandzin is:
toen wij als

de bliksem achter die kerel aan

Die kan als type een mededeling noch beginnen noch besluiten.
Dit zijn zinnen die door hun type per se verbandzin moeten zijn. Daarnaast zijn
er andere die door hun type wel geschikt zijn om zelfstandige taaluiting te zijn,
maar die door een bepaald woord per se verband met een andere zin moeten
hebben:
hij is knap en toch kan ie onze moeilijkheid niet oplossen
hij is knap en daardoor kan ie onze moeilijkheid oplossen

Zulke woorden worden wel voegwoordelijk genoemd in de klassieke spraak
-kunst.
Natuurlijk zijn er graden van zelfstandigheid; dat maakt ons probleem juist zo
lastig. Zoëven hebben we enkele antwoordzinnen kunnen vergelijken met andere
(ik loop ... en toen wij.. Vergelijken we daarmee de vraagzinnen die aan de
antwoordzinnen voorafgegaan zijn en beschouwen we — zoals men terecht algemeen doet — vraag en antwoord als één geheel, dan blijkt daaruit dat ook de
vraag niet volkomen zelfstandig is, al is hij ongetwijfeld zelfstandiger als het antwoord. Dat blijkt syntaktisch doordat een vraag zonder antwoord wel mogelijk
is, maar het omgekeerde niet: niemand kan een zin gebruiken als misschien de
volgende week tenzij daar op z'n minst één andere zin aan voorafgegaan is.
Vraagzinnen vormen dus een vijfde type verbandzin.
In het volgende nummer kom ik nog op deze kwestie terug.
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3. Zelfstandige taaluitingen. Die hebben we in zinnen die noch door hun type
noch door een woord dat ze gebruiken enig verband met andere zinnen nodig
hebben:
Jan Pieterszoon Coen is een van de grootste Nederlanders van alle tijden
de tweede wereldoorlog eindigde met de nederlaag van Duitsland en Japan

1.2.2.7.1. Taalverband en situatieverband
De kwestie van de zelfstandigheidsgraad wordt nog ekstra bemoeilijkt doordat
situatieverband soms dezelfde taalmogelijkheden geeft als taalverband. Een
zin als:
daar moet een mooi schilderij komen

is als taaluiting alleen onbegrijpelijk zolang we niet weten wat er met dat daar
bedoeld wordt. 'Syntaktisch' gezegd: hij komt nooit voor tenzij er nog een
andere zin bijkomt die dat daar verduidelijkt of tenzij er een gebaar bijkomt
dat hetzelfde doet:
in zaal 8 van ons museum heb je een kale wand; daar moet een mooi schilderij komen

Staan er twee mensen in die zaal, dan hoeft de spreker maar naar de wand in
kwestie te wijzen om daar ... komen tot een taaluiting te maken die geen andere
zin meer nodig heeft.
1.2.2.8.

Kombinatie van binnen- en buitenbouw

Syntagmatische bepaling van een patroon is eenvoudiger als paradigmatische
omdat de syntagmatiek met een kleiner aantal eenheden werkt: het aantal
syntagma's is beperkt zoals we weten. Aan een paar voorbeelden zien we hoe
zo'n volledige syntagmatische bepaling eruit komt te zien:
Ia. ik kom straks wel, zei die
b. de mededeling ik kom straks wel
c. ik kom straks wel

De binnenbouw van de schuin gedrukte stukken is in eerste instantie hetzelfde:
het zijn ww-patronen. Hun buitenbouw is duidelijk anders; zo kunnen we de
drie types dus bepalen als:
la. ww-patroon als ww-patroondeel;
b. ww-patroon als zn-patroondeel;
c. ww-patroon als zelfstandige taaluiting.

Een ander reeksje voorbeelden betreft een bwbn-patroon:
2a. hij werkt heel erg lang
b. een heel erg lang brood
c. heel erg lang nadat

Hier moeten we de drie types bepalen als:
2a. bwbn-patroon als ww-patroondeel;
b. bwbn-patroon als zn-patroondeel;
c. bwbn-patroon als vw-patroondeel.
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Zo kunnen we allerlei traditionele begrippen in eerste instantie onderling beter
bepalen door een vertaling in dit type termen:
bw bijzin = ww- patroon als ww-patroondeel;
bv bijzin = ww- patroon als zn-patroondeel enz.
Om precies te zijn: er zijn nog verdere verfijningen nodig: niet elk ww-patroondeel is een bw bep. Maar het ging nu in eerste instantie om een konsekwente
en gelijknamige patroonindeling, niet om de fijnste details ervan. Die komen in
de volgende hoofdstukken uitvoerig ter sprake.
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Hoofdstuk 2
Hoofdstuk
Het ww-patroon
ww-patroon en
delen
en z'n delen

2.1.

Ww-patroonindeling naar
naar binnenbouw
binnenbouw

In 1.2.2.6
1.2.2.6 is gebleken
ww-patroon gebaseerd was
binnenwas op de binnengebleken dat het begrip ww-patroon
we het
het nu
nu verder in.
delen we
bouw. Op
bouw.
Op grond van datzelfde kriterium delen
Een patroon
dat elementen
elementen kon
kon bevatten
bevatten als
als onderwerp,
onderwerp, pv, lv, mv enz., hebben
patroon dat
al die elemenww-patroon £11
we ww-patroon leren noemen. Nu kan bijna elk type ww-patroon
ten bevatten; vw
evenwel typische uitzonderingen.
vw en
en betr.
betr. woorden zijn evenwel
lv, mv
Bijna
type ww-patroon
ww-patroon heeft
heeft voor
voor onderwerp,
onderwerp, lv,
mv enz.
enz. ook dezelfde
dezelfde
Bijna elk
elk type
een karakteristieke
karakteristieke uitzondering.
uitzondering.
de pv
pv vormt een
plaatsmogelijkheden; alleen de
vw of
zin een
Tussen
twee feiten
een nauwe samenhang:
samenhang: bevat de
een vw
feiten bestaat een
de zin
Tussen die
die twee
een
'eerste of tweede zinsdeel' zijn; hij
hij
woord, dan kan de
de pv
pv onmogelijk `eerste
een betr. woord,
voor pv is dan
staat dan per se 'ergens
`ergens achteraan'
achteraan' in de zin.
zin. Anders gezegd:
gezegd: een
een voor-pv
achter pv:
uitgesioten,
een achter-pv:
uitgesloten, er is dan per se een
(zouden)
[zijn}
(voor-pv)
dat koncert dan
dan op tijd {gekomen}
{zijn} (voor
-pv)
(zouden) (we) gisteravond op
op dat
}(achter -pv)
(zouden) {zijn
< als >
{gekomen} (zouden)
{zijn}(achter-pv)
dat koncert dan
dan op tijd {gekomen}
> (we) gisteravond op dat

Depv
zinsdeeI; dat blijkt
blijkt ook
ookuit
uitz'n
z'ndubbele
dubbeleverbondenverbondendus een centraal zinsdeel;
De pv is
is dus
zin. Zo ligt
heid: die met
met het
het onderwerp en die met de andere ww-vormen in de zin.
indelingskriterium van
van ww-patronen.
ww-patronen.
de pv
pv te maken tot indelingskriterium
de hand om de
het voor de
kriterium te maken.
eerste kriterium
lets
precieser: om
maken.
realiseerbaarheid ervan
ervan tot
tot eerste
om de
Iets precieser:
de realiseerbaarheid
als eerste
eerste indeling:
indeling:
We
We krijgen dan als
A. ww-patronen
met pv (of met
met realiseerbare pv);
ww- patronen met
B. ww-patronen
zonder pv
pv.. de beknopte bijzinnen.
ww- patronen zonder

-pv)
Type A is weer in te delen in zinnen met voor-pv (of met
voor-pv)
met realiseerbare voor
wel
dit zinsdeel
nog weI
voor dit
en
die met
zinsdeel nog
voor-pv kunnen
kunnen v66r
met voor-pv
zinnen met
met achter-pv;
achter-pv; die
en zinnen
of niet
ander gerealiseerd
gerealiseerd hebben.
hebben.
niet een ander
gebruikt: de pv. Willen
Tot dusver hebben we nog maar één
een indelingskriterium gebruikt:
kriterium gaan nemen, bv.
by.
we nog
een tweede kriterium
we een
verder indelen,
indelen, dan moeten we
we
nog verder
aanwezigheid van het zo verwante vw. Zo krijgen we dan schematisch:
A. wwww-patronen
met pv (of met realiseerbare pv);
patronen met
a.
met voor-pv
voor-pv);
-pv);
realiseerbare voor
voor -pv (of realiseerbare
a. met
1.
ander zinsdeel
zinsdeel gerealiseerd;
gerealiseerd;
voor de pv een ander
1. met voor
2. met voor
zinsdeel gerealiseerd;
gerealiseerd;
voor de pv geen ander zinsdeel
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(I)
(1)
(II)

b. met achter -pv
1. met vw;
2. zonder vw (maar met betr. of indirekt vra. woord);
B. ww- patronen zonder pv
1. met vw en met te + ow (beknopte bijzinnen)
2. zonder vw maar met ow (de ow -geb. wijs)

(III)
(IV)
(V)
(VI)

Een aantal voorbeelden ter verduidelijking; de Romeinse cijfers verwijzen naar

de types:
{krabben}
gister
(wou) (die hond) de grond natuurlijk weer [weg]
de grond natuurlijk weer [weg]
{krabben} ( I)
(die hond) (wou)
de grond natuurlijk weer [weg]
{krabben}
(die hond)
(wou) (die hond) de grond natuurlijk weer [weg]
{ krabben} (II)
<dat> (die hond) de grond
weer [weg] (wou) { krabben
vlug
}l (III)
weer [weg] (wou) ( krabben} j
<als> (die hond) de grond
de grond
weer [weg] (wou) {krabben} (IV)
(welke hond)
<om>
[te krabben} (V)
de grond natuurlijk weer [weg]
de grond
[weg]
{krabben} (VI)

Drie types hebben een variant in de plaatsing van het onderwerp, nl. die waarin
dat geen eerste zinsdeel is, dus I (soms), II en III. Dat kan nl. door bepaalde
types bw bep. van de pv (resp. het vw enz.) gescheiden worden:
{krabben} ( I)
daarom (wou) gister (die hond) de grond weer [weg]
{krabben} (II)
(wou) gister (die hond) de grond weer [weg]
<als> gister (die hond) de grond weer [weg] (wou) (krabben} (III)
Deze varianten beperken overigens het onderwerp, want ze zijn uitgesloten als
het een onbeklemtoond pers. vn is:
daarom (wou) gister (i
e) de grond weer [weg]
{krabben} (uitg.)
Ook type IV kent die variant zodra het onderwerp daar geen eerste zinsdeel is:
gister (die hond) de grond
waarmee
weer weg (wou) krabben (IV)
gister (die hond)
weer weg (wou) krabben (IV)
wat
De beknopte bijzin bespreek ik in 2.19.1.3, de ow-geb. wijs in 2.8.

2.1.1.
Enkele namen
Type I noemen we de rechte woordorde, type II inversie. Is in type I niet het
plaatsonderwerp eerste zinsdeel, dan heet dit zinsdeel het driehoekje (o). Voorbeelden van het driehoekjestype zijn:
die mensen (zie) (ik) zelden
{ gezien } (heb) (ik) hem niet
{ weten } (doe) (ik) het niet

Volledig onbruikbaar is de term vragende woordorde voor het inversietype. Die
naam is ontleend aan een betekeniseigenaardigheid van dat type. We zullen in
2.1.2.2 zien welke bezwaren dat geeft.

2.1.2.

Enkele betekenisopposities tussen ww- patronen

Zonder grote aantallen voorstudies is een verantwoord systematisch overzicht
van betekenisopposities tussen ww- patronen niet mogelijk, dunkt me. Voor
twee types opposities maak ik een uitzondering, bij het tweede was m'n hoofd bedoeling om op een heersende onjuistheid te wijzen.

15

2.1.2.1.

De betekenisoppositie tussen ww- patronen met voor- en die met
achter -pv

Ww- patronen met voor-pv kunnen al dan niet een zelfstandige taaluiting zijn,
ww- patronen met achter -pv kunnen hoogstens maar een onzelfstandige taaluiting zijn.
Zijn het bijzinnen dan hebben ze de minste zelfstandigheid, zijn het hoofdzinnen
dan bereiken ze voor hun doen de hoogste graad van zelfstandigheid:
omdat je het toch (durft), ...enz.
ww- patroon met achter-pv als bijzin:
je het toch (durft)!
ww- patroon met achter-pv als hoofdzin: als
Volledig zelfstandig is die laatste zin als type nooit: geen enkele mededeling
kan uitsluitend uit een dergelijke zin bestaan, wel uit een zin met een voor -pv:
de verzekeringsmaatschappijen (verhogen) hun tarieven vanaf 1 januari 1962
Als die zin omgezet zou worden in een `dreigzin' met als, dan zouden we krijgen:
als de verzekeringsmaatschappijen hun tarieven toch vanaf 1 jan. 1962 (verhogen)!
Daarachter verwachten we in elk geval toch een zin als ik zal ze! of ik betaal
geen enkele premie meer.

2.1.2.2.

De betekenisoppositie tussen ww-patroon I en II

In geen geval heeft deze oppositie iets te maken met 'niet -vragend'/'vragend'
want type I kan even goed als type II vragen bevatten:
(je) (komt) toch morgen
(wie) (komt) morgen bij ons
(kom) (je) morgen

(I)
(II)

Maar omgekeerd hoeft II helemaal niet per se een vraag te betekenen; er zijn
ook andere mogelijkheden:
(kom) (je) morgen 's hier (vraag)
(II)
(kom) (jij) morgen 's hier (gebod, verzoek)
(wens)
(kwam) (ie) maar
(kwam) (ie), dan...

(voorwaarde)

Type II moet dus per se een onwerkelijkheid betekenen, type I kan of een werkelijkheid of een onwerkelijkheid betekenen:
(je) (komt) toch morgen (onwerkelijkheid)
(je) (moest) 's komen
(je) (komt) er elke dag
(werkelijkheid)
(je) (hebt) het gezien

Zo wordt de betekenisoppositie dus deze: I : II = `werkelijkheid of onwerkelijkheid' : `per se onwerkelijkheid'.

2.2.

Ww-patroonindeling naar buitenbouw

Bij de patroonindeling naar buitenbouw in 1.2.2.7 heb ik in hoofdzaak wwpatronen als voorbeeld gegeven. Door een eerste — ruwe! — indeling kregen
we dus ook bij de ww-patronen drie types: zelfstandige, halfzelfstandige en
onzelfstandige taaluitingen. In dit nummer wil ik volstaan met een verdere
indeling van de laatste groep: de ww-patronen dus als patroondeel.
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1. Ww-patronen als ww-patroondeel. Verreweg de meeste bijzinnen horen
hier natuurlijk toe. Van alle ww-patroondelen kunnen alleen onderwerp, niet ww rest, lv, mv, vv en bw bep. een ww-patroon zijn; geen enkel ww of vw heeft
een ww- (of ander) patroon in z'n paradigma.
Ik geef enkele voorbeelden van onderwerp-, lv- en bw bijzinnen, schuin gedrukt:
(wie het weet) (mag) het zeggen
(dat ie z'n best doet) (verandert) niets aan de zaak
onderwerp:
(of ie er zal komen) (hangt) van z n ij ver af
(het) (viel) niet mee (om het hoofd boven water te houden)
(hij) (weet) wat ie waard is
(ik) (zie) dat het goed is
lv: (hij) (weet) of het goed is
(hij) (vraagt) om te mogen blijven

als u wilt (kunnen) (we) vertrekken
door hard te werken (komen) (we) op tijd klaar
bw bep " al is ie knap, (hij) (zal) het niet klaarspelen
is ie knap, dan (zal) (ie) het wel klaarspelen

Uit de aard van de zaak heb ik vooral bij de bw bep. maar een kleine keus
kunnen doen uit alle mogelijkheden: onbeperkte en beperkte bijzinnen met en
zonder pv. Wat die laatste soort betreft, verwijs ik naar een aantal types uit
2.18 vv.
2. Ww-patronen als zn-patroondeel. Hier kan een ww-patroon hoogstens nabepaling zijn. Enkele voorbeelden; de bedoelde ww-patronen zijn schuin gedrukt:
(die man die het weet) (moet) het maar zeggen
de vraag waar ie blijft (kan) (ik) niet beantwoorden
reden om kwaad te zijn (had) (ie) niet

3. Ww-patronen als bwbn-patroondeel. Ook zulke ww-patronen kunnen hoogstens nabepaling zijn; ze zijn schuin gedrukt in de volgende voorbeelden:
(hij) (werkt) te hard om het lang vol te kunnen houden
[bang dat ze zou vallen] (was) (ze) wel een beetje
Vzaz- of vw-patroondeel kan een ww-patroon nooit zijn.
In het algemeen heeft het ww-patroon als patroondeel als voorkeurplaats de
eerste en de laatste. Bij 2 en 3 is er uiteraard geen keus, bij 1 wel. Welnu:
sommige ww-patronen kunnen nooit anders als vooraan staan (bv. het laatste
voorbeeld van punt 1: is ie knap), andere nooit anders als voor- of achterop
(bv. het voorlaatste voorbeeld van punt 1: al is ie knap), nog andere hebben
enkel voorkeurplaatsen en geen verplichte:
als u wilt, dan (kunnen) (we)
vertrekken
voorop:
als u wilt (kunnen) (we)
vertrekken
achterop:
vertrekken als u wilt
(we) (kunnen)
middenin:
(we) (kunnen) als u wilt vertrekken (vrij zeldzaam)
Zelfs bijzinnen van nummer 2 en 3 hebben soms voorkeur voor de eerste of
laatste plaats van de zin waarvan het grote zn- of bwbn-patroon een deel is:
(ik) (kan) de vraag waar ie blijft niet beantwoorden 1
(geen voorkeur)
(ik) (kan) de vraag
niet beantwoorden waar ie blijft j
(ze) (was) bang dat ze zou vallen geweest
(uitgesloten)
(ze) (was) bang
geweest dat ze zou vallen
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2.2.1.

Iets over de verhouding tussen binnen- en buitenbouw bij ww-patronen

1. Ww-patronen met voor-pv kunnen onbeperkt of beperkt zijn. Voorbeelden
zijn respektievelij k :
daarom (moeten) jullie direkt naar huis gaan
(moeten) jullie direkt naar huis gaan,...
al

In het eerste voorbeeld kan jullie ook voor moeten staan; ook paradigmatisch
is er niets biezonders aan de hand. Maar in het tweede voorbeeld kan jullie
niet voor moeten en kunnen we al door geen enkel ander element vervangen.
(De komma achter gaan betekent natuurlijk: we hebben met een bijzin te maken.)
Nu zijn onbeperkte ww-patronen met voor-pv praktisch altijd zelfstandige
taaluitingen. Een uitzondering vormt de `direkte rede', d.w.z. `de letterlijke weergave van wat iemand gezegd heeft'; een ww-patroon met voor-pv kan als direkte
rede een onzelfstandige taaluiting zijn en wel onderwerp-, 1v-zin of bv bijzin:
:

(dat komt later wel) (was) bijna het enigste wat ie zei
hij (zei) : dat komt later wel
het antwoord `dat komt later wel'

Beperkte ww-patronen met voor-pv kunnen geen zelfstandige taaluiting zijn,
maar wel bv. aanloop en soms ook uitloop:
al ben je laat, ik zal je helpen
ik zal je helpen, al ben je laat
blijft ie hier, dan is alles in orde

Ik kom in 2.18.3 en 2.18.7 nog op deze types terug.
2. Ww-patronen met achter pv zijn bijna nooit zelfstandige taaluitingen. Types
als de volgende hebben betrekkelijk nog de grootste mate van zelfstandigheid:
als je het toch (durft)
wat ie nou toch weer van plan (is)
heerlijk dat ik hier geslapen (heb)

3. Ww-patronen zonder pv zijn zelden zelfstandige taaluitingen. Beknopte bijzinnen zijn het nooit, de ow-geb. wijs heeft een aanzienlijk grotere mate van
zelfstandigheid.
even je jas { vastmaken}
niet te veel naar de grond {kijken}
niet zo {lopen} [te kletsen} op die drukke weg

Nu levert bij de buitenbouw het probleem van de graad van zelfstandigheid
zulke ontzaglijke moeilijkheden, dat het ook hierom goed is dat we de buitenbouw als indelingskriterium van patronen niet voorop gezet hebben.
2.2.2.

Enkele namen

Als we afzien van enkele weinig frekwente types als de nominale zinnen (bv.
wat een vreselijk onweer), dan kunnen we het begrip zin definiëren als wwpatroon. Die laatste term is overigens ondubbelzinnig en dus beter.
Een hoofdzin is een ww-patroon dat zelf geen patroondeel is, een bijzin een
ww-patroon dat patroondeel is. Niet elke hoofdzin heeft natuurlijk een voorpv, niet elke bijzin een achter-pv, zoals we gezien hebben.
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Volkomen onjuist en heel inkonsekwent is de definitie van het begrip hoofdzin
als `iets dat met één of meer bijzinnen samen een zin vormt'. Volgens die verkeerde opvatting heet bv. verzwijgt een hoofdzin in:
(wie het weet) (verzwijgt) wat ie gezien heeft

Immers — zegt men —: als we uit de grote zin de twee bijzinnen verwijderen,
blijft alleen verzwijgt over. Maar een bijzin is niet iets naast een hoofdzin, maar
iets erin.
2.3.

Groepen ww-patroondelen: eerste overzicht

De ww-patroondelen zijn niet allemaal op dezelfde manier tot een geheel verbonden en evenmin rechtstreeks, als kralen aan een ketting dus. Afgezien van de
`franje' van aan- en uitloop treffen we drie groepen ww-patroondelen aan:
begin-, midden- en eindgroep. Begin- en eindgroep - zijn het meest verwant;
daarom bespreken we die het eerst. Het zijn de twee groepen die de eigenlijke
zin begrenzen; wat ertussen staat heet middengroep.
Om de zaak niet te moeilijk te maken, geef ik in dit eerste overzicht alleen de
hoofdzaken; bijzaken behandel ik in een tweede overzicht: dat van 2.19.
2.3.1.

Begingroep

Stel, we hebben deze zin:
om die reden (zou) (ie) 't 'm na de les nog op willen laten zeggen

Tussen de schuin gedrukte zinsdelen kan geen enkel ander staan: ze zijn ondoordringbaar en vormen dus een aaneengesloten geheel:
om die reden na de les (zou) (ie) 't 'm nog op willen laten zeggen
om die reden (zou) na de les (ie) 't 'm nog op willen laten zeggen (uitgesloten)
om die reden (zou) (ie) na de les 't 'm nog op willen laten zeggen
om die reden (zou) (ie) 't na de les 'm nog op willen laten zeggen

Dat ondoordringbare geheel heet begingroep; hij kan uit twee ondergroepen
bestaan:
1. de groep eerste zinsdeel, pv, (ev. onderwerp); in ons voorbeeld dus om die
reden zou ie;
2. de groep van de onbeklemtoonde pers. vn die geen onderwerp zijn; in ons
voorbeeld dus 't 'm.
Dat was de begingroep in zinnen met een voor-pv; in die met een achter-pv
treffen we in de begingroep natuurlijk geen pv, maar wel kan op de plaats
daarvan een vw staan:
<als> (ie) 't 'm na de les nog op (zou) willen laten zeggen
Nu vormt als ie dus het eerste stuk van de begingroep en 't 'in het tweede.
In een zin met een achter-pv kan de begingroep behalve een groep met een vra.
woord ook een groep met een betr. woord bevatten:
om welke reden (ie) 't 'm na de les nog op (zou) willen laten zeggen
om welke reden of (ie) 't 'm na de les nog op (zou) willen laten zeggen

We hebben in 2.1 al gezien dat het onderwerp los kan komen van de begingroep
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als het geen onbeklemtoond pers. vn is; in 2.19.1 kom ik op die kwestie terug.
Eindgroep

2.3.2.

Ik herhaal een zin van het vorige nummer, maar nu is een andere groep zinsdelen schuin gedrukt:
als ie 't 'm na de les op (zou) willen laten zeggen

Die noemen we de eindgroep; hij is net als de begingroep ondoordringbaar en
vormt dus een aaneengesloten geheel:
als ie 't 'm op na de les zou willen laten zeggen
als ie 't 'm op zou na de les willen laten zeggen
als ie 't 'm op zou willen na de les laten zeggen (uitgesloten)
als ie 't 'm op zou willen laten na de les zeggen

Ook hier onderscheiden we een eerste deel (in ons voorbeeld door op vertegenwoordigd) en een tweede deel: de ww-vormen. Dat laatste telde in onze l maar
vier woorden: een pv en drie ow. Hij kan evenwel aanzienlijk veelsoortiger en
groter zijn:
0

1

2

3

4

5

6

als ie er
te spreken geweest (zou) schijnen te zijn
als ie er op aan het spelen
geweest (zou) schijnen te zijn
als ie er
aan het zingen
(was)
als ie het
gezien (had)
als ie het
gezien (zou) hebben
als ie het
gezien (zou) schijnen te hebben
als ie er
te zien
geweest (zou) schijnen te zijn
als je het toe
(wilt) geven
als ik
in
(wil) proberen te schenken

We noemen op, toe, in enz. — dus het eerste deel — ook wel de niet-ww eindgroep
en de ww de ww eindgroep. Niet elke niet -ww rest is automatisch niet -ww eindgroep; de onbeklemtoonde vn als niet -ww rest zijn het bv. per se niet: die vormen het tweede deel van de begingroep:
(ben) (jij) ['m]

2.3.3.

Middengroep

Alles wat tussen begin- en eindgroep staat vormt zoals gezegd de middengroep.
Onder bepaalde voorwaarden kunnen we bijna alle delen vanuit de middengroep naar het o verplaatsen: soms is bovendien verplaatsing naar de uitloop
mogelijk:
a

uitloop
(zegt) (ie) het na de les [op]
na de les (zegt) (ie) het
[op]
(zegt) (ie) het
[op] na de les
(zegt) (ie) het m o o i op
m o o i (zegt) (ie) het niet
op
op mooi (uitgesloten)
(zegt) (ie) het

Vijf elementen horen typisch tuis in de middengroep, d.w.z. dat ze op die
plaats de minste beperkingen veroorzaken. Het zijn: het zn- patroon als lv en
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my (zonder vzaz als deel), als niet-ww rest, en als getalsonderwerp* en het
bwbn-patsoon als bw bep.
1. en 2. Het zn-patroon als lv en mv (zonder vzaz als deel). Het mv met aan of
voor vertoont in plaatsmogelijkheden veel overeenkomst met het zn-patroon
als bw bep. doordat ze allebei als uitloop mogelijk zijn:
uit 1 o o p
zn- patroon met aan of voor als mv: (heb) (je) het { gegeven} aan die mensen
zn- patroon als bw bep.: (heb) (je) {gewerkt} bij die mensen
Daarentegen komt het zn-patroon zonder aan of voor in plaatsmogelijkheden
sterk overeen met het zn-patroon als lv. Dat laatste kan in principe geen vzaz
als deel hebben. Allebei kunnen ze o zijn en zonder toevoeging van een `voorlopig Iv of mv' kunnen ze geen van tweeën uitloop worden**:
A

uitloop
(heb) (je) die jongen meteen die mand gegeven

die mand (heb) (je) die jongen meteen

lv

(heb )(je) die jongen meteen

gegeven
gegeven die mand (uitgesloten)

(heb) (je) die jongen meteen die mand gegeven

mv

zonder die jongen (heb) (je)

meteen die mand gegeven

vzaz

meteen die mand gegeven die jongen (uitgesloten)

(heb) (je)

Dit laatste voorbeeld zondigt tegen de regel dat het zn-patroon als mv zonder
aan of voor geen uitloop kan zijn. Het zondigt nog tegen een andere regel, nl.
dat ze buiten het o altijd een vaste onderlinge volgorde hebben. Ofschoon ze
gescheiden kunnen worden, moet altijd het mv voorop staan en het lv achteraan:
(heb) (je) die mand die jongen gegeven (uitgesloten)

Ook deze regel gaat niet op bij toevoeging van aan of voor aan het mv:
(heb) (je) die mand meteen aan die jongen gegeven

3. Het zn-patroon als niet-ww rest kan o zijn en deel van de middengroep
maar nooit uitloop. Dat geldt altans voor het zg. naamw. deel van het gezegde
en voor een aantal zn-patronen die deel uitmaken van een ww uitdrukking. Van
allebei de types geef ik reeksen voorbeelden:
A

uitloop
geweest
(is) (ie) bij jou nooit de beste geweest
(is) (ie) bij jou nooit
geweest de beste (uitgesloten)

de beste (is) (ie) bij jou nooit

in huis (is) (ie) niet

(is) (ie) niet in huis
(is) (ie) niet

geweest
geweest
geweest in huis

(uitgesloten)

op z'n poot (heeft) (ie) niet

gespeeld
(heeft) (ie) niet op z'n poot gespeeld
(heeft) (ie) niet
gespeeld op z'n poot (uitgesloten)

4. Het getalsonderwerp (zie 2.5.2.1) kan o zijn en deel van de middengroep
maar nooit uitloop:
* Vgl. voor dit begrip 2.5.2.1.
** Zinnen met een geb. wijs sluit ik even buiten.
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uitloop

A

(een muis) (heeft) (er) weer achter het behang gelopen
(heeft) (er) weer (een muis) achter het behang gelopen
(heeft) (er) weer achter het behang gelopen (een muis) (uitg.)

5. Het bwbn-patroon als ww-patroondeel kan L' zijn en deel van de middengroep
maar nooit uitloop:

o

uitloop

heel hard (heeft) (ie) wel gelopen
(heeft) (ie) wel heel hard gelopen
(heeft) (ie) wel gelopen heel hard (uitgesloten)

Zinsdelen die deel van de middengroep en uitloop kunnen zijn, zijn minder
centraal als zinsdelen die wel deel van de middengroep maar geen uitloop kun nen zijn. De laatste zijn soms ook onweglaatbaar.

2.3.4.

Aanloop

We hebben nu drie groepen behandeld die samen de `eigenlijke zin' vormen
ofwel de `zin in engere betekenis'. Samen met aan- en uitloop vormen ze de
`zin in wijdere betekenis'.
Wat is nu precies een aanloop? We weten dat het onderwerp in een zin met een
voor -pv om die pv kan 'cirkelen': het kan er direkt voor en direkt achter. Welnu:
alles wat nog voor het onderwerp kan staan als dat voor de pv staat, noemen we
aanloop:
wat rustiger zijn
die kleine kinderen, (die) (moeten)
(moeten) (die) wat rustiger zijn
die kleine kinderen,

Ik kan het ook anders omschrijven: een aanloop is alles wat voor een pv -geb.
wijs kan staan:
die kleine kinderen,

(geef) die 's wat speelgoed

Bovendien heeft een aanloop bijna altijdeeen verwijswoord in de eigenlijke zin.
In bovenstaande voorbeelden is dat wijd gedrukt. Meestal kan de aanloop het
verwijswoord vervangen:
(geef) die kleine kinderen 's wat speelgoed

Is een aanloop door een aanspreking of een tussenwerpsel bv. van de eigenlijke
zin gescheiden, dan vertoont die zin vrijwel geen beperkingen. Maar volgt die
eigenlijke zin er direkt op, dan kan die hoogstens voor z'n pv een zinsdeel
hebben met het verwijswoord erin of met een vra. woord of helemaal geen
zinsdeel:
die (moet) (je)
die arme mensen,
wie (wil)
die arme mensen,
(wil) (je)
die arme mensen,
(je) (moet)
die arme mensen,
die arme mensen, zeg, Jan, (je) (moet)

's wat geven
die 's wat geven
die 's wat geven
die 's wat geven (uitgesloten)
die 's wat geven

Er zijn twee uitzonderingen op de regel dat een verwijswoord na een aanloop
verplicht is:
1. als de aanloop met al + voor -pv begint:
22

al doe je je best, (je) (komt) er toch niet
niet
al doe je je best, (je) (komt) er

2. als de aanloop een zin is met wie.., ook, waar

...

ook, enz.:

wie er ook belt, (ik) (doe) toch niet open
niet open
wie er ook belt, (ik) (doe)

In deze twee gevallen gaat ook de regel van zoëven niet op over de beperkingen
van het zinsdeel voor de pv, na een aanloop. Dat blijkt uit de twee groepen voorbeelden van zoëven.
2.3.5.

Uitloop

Alles wat achter de eindgroep staat heet uitloop. Is de eindgroep door geen enkel
lid in de zin vertegenwoordigd, dan heet alles uitloop wat achter die plaats
staat waar de spreker zulke eindgroepleden zou zetten, bv. als hij van een voorpv een achter-pv zou maken:
't je
na de koffie
(na de koffie is uitloop)
a 1 s (ik) 't je (vertel.) na de koffie
(ik) (vertél)
't je na de kó ffi e
(na de ko tJ^ie is een deel van de middengroep)
a 1 s (ik) 't je na de koffie (vertel) J

(ik) (vertel)

Uit 2.3.3 weten we dat zn-patronen als lv, mv zonder vzaz als deel, getalsonderwerp of niet-ww rest nooit uitloop kunnen zijn, tenzij er een verwijswoord
binnen de eigenlijke zin staat; een bwbn-patroon kan in principe geen verwijswoord krijgen en is dus als uitloop uitgesloten. Voor de gevallen vroeger en
later verwijs ik naar 4.4.2.2.2, 4e.
Voorbeelden met verwijswoorden zijn:
uitloop
(heb) (je)'m gezien , die jongen van Kees
gezien , die jongen van Kees (uitgesloten)
(heb) (je)

lv

mv zonder vzaz:

(heb) (je) 't'm gegeven, die jongen van Kees
(heb) (je) ' t
gegeven, die jongen van Kees (uitgesloten)

plaatsonderwerp: (hij)
(is)

(is) geslaagd
geslaagd

(zou) (hij) dat zijn
(zou) (hij)
zijn

niet -ww rest:

, die jongen van Kees
, die jongen van Kees (uitgesloten)
,

soldaat

,

soldaat

(uitgesloten)

Tot slot geef ik nog een voorbeeld van een grote zin waarin alle vijf de behandelde elementen gerealiseerd zijn:
midden groep
u i t l o op
als je dat denkt, dan (zal) (ik) 't 'm nog wel ' s zeggen dat ie te veel rookt
begingroep
eind-

aan1oop

groep

2.4.

Pv

Het zinsdeel dat afgezien van de ww eindgroep, in konkrete zinnen hoogstens
eerste of tweede kan zijn, noemen we de persoonsvorm (pv):
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(zingen) (z'n broertjes) de hele dag erg hard (eerste zinsdeel)
(z'n broertjes) (zingen)
de hele dag erg hard (tweede zinsdeel)
(z'n broertjes) de hele dag (zingen)
erg hard (derde zinsdeel)
erg hard (z'n broertjes) de hele dag (zingen)
(vierde zinsdeel)

1 (uitg.)
J

Dat betekent niet dat elke pv in elke konkrete zin zomaar allebei die plaatsen
in kan nemen. Aan de eerste is hij bv. gebonden bij een pv-geb. wijs, aan de
tweede bij een zin met een vra. woord:
(geef) het toch even hier
toch (geef) het
even hier )
hier (geef) het toch even
(uitgesloten*
hier
even (geef) het toch

2.4.1.

bij wie (zijn) (jullie)
(zijn) (jullie) bij wie (uitgesloten)

Verbinding met andere zinsdelen

Naar twee kanten kan de pv met andere zinsdelen verbonden zijn: met het
onderwerp en met andere ww-vormen.
De plaats van de voor-pv benadrukt sterk de verwantschap tussen pv en onderwerp, want het onderwerp staat of direkt voor een voor-pv of bij voorkeur
direkt erachter. De plaats van de achter-pv benadrukt sterk de verwantschap
tussen pv en andere ww-vormen, want samen daarmee vormt de achter-pv de
ww eindgroep. Vgl. resp. 2.17.1 en 2.3.1.
De verbindingen van de pv met andere zinsdelen komen niet in dit nummer ter
sprake maar bij de bespreking van die andere zinsdelen.
2.4.2.

Binnenbouw, syntagmatiek

De pv kent net als alle andere ww-vormen hoogstens maar één mogelijkheid
tot groepsvorming in de binnenbouw, nl. nevenschikking:
(z'n broertjes) (zingen en roepen)
de hele dag
de hele dag (zingen en roepen) (z'n broertjes)
(zingen en roepen) (z'n broertjes) de hele dag
1
a
s (z'n broertjes) de hele dag (zingen en roepen)

Behalve met en is nevenschikking ook mogelijk met of, maar niet met want en
maar:
(z'n broertjes) (zingen of roepen) de hele dag
(z'n broertjes) (zingen maar roepen )de hele dag
hele dag (uitgesloten)
(z'n broertjes) (zingen want roepen) de

Een achter-pv kent behalve en en of ook als bij nevenschikking van een speciaal
type:
<o m d a t> (z'n broertjes) liever (zingen als roepen)
(z'n broertjes) (zingen als roepen) liever (uitgesloten)

2.4.3.

Binnenbouw, paradigmatiek

Per ww heeft alleen de pv een paradigma; daarin verschilt hij van alle andere
* In sommige idiolekten kan o.a. dan voor een pv -geb. wijs staan; dat is voor mij per se uitgesloten:
dan (kom) maar hier, jongen (uitgesloten)
24

ww- vormen. Aan een konkreet voorbeeld gedemonstreerd: alle ww- vormen
van komen verschillen enkel syntagmatisch; alleen de pv ervan verschillen

vooral paradigmatisch:
we (komen) te laat
(kwamen) te laat
{ komen}
ow: we (kunnen) te laat
te laat
vd: we (zijn)
{gekomen}
te laat [aan het komen}
aan het + ow: we (zijn)
te + ow: we (proberen) te laat
[te komen}
V.

Nu hebben we in het voorbeeld met de pv het onderwerp niet laten veranderen.
Doen we dat wel, dan wordt het pv- paradigma groter:
we (komen) te laat
we (kwamen) te laat
ik (kom)
te laat
ik (kwam) te laat
jij (komt) te laat

Binnen één ww kunnen we soms drie paradigmatische groeperingen onderscheiden: die van de hoofdvorm (de `tijd'), het getal en de wijs. Daarbij zal
blijken dat syntagmatische kriteria paradigmatische indelingen kunnen geven.
Ook de ww zelf kunnen we volgens syntagmatische kriteria paradigmatisch
indelen. Zo verkleinen we het pv- paradigma tot de vormen van hebben, zijn en
worden als we de een pv syntagmatisch uitbreiden met een vd:
het (heeft) getimmerd
is
wordt

Syntagmatische uitbreiding van de pv gaat dus samen met paradigmatische inkrimping.
2.4.3.1.

Hoofdvorm

2.4.3.1.1. Vormleer

Bij een onveranderd onderwerp is het pv- paradigma altijd tot twee vormen
beperkt; dat noemen we de twee hoofdvormen:
we (komen) te laat
kwamen
kom 1
kwam
(uitgesloten)
komt

ik (ben)
was
bent
is
zijn
waren

weg

(uitgesloten)

Komen hoort hier dus bij één hoofdvorm, kwamen is z'n pendant bij de ander.
Zo ook kom tegenover kwam; de twee mogelijkheden als ik onderwerp is. We
moeten nu laten zien dat kom, komt en komen eerste hoofdvorm zijn bij de
pv van dit ww, en kwam en kwamen tweede. Daarvoor kunnen we o.a. de volgende syntagmatische begrenzing gebruiken: tweede hoofdvorm noemen we
alle pv die passen in het syntagma:
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toen ik het (—), ..

In dit syntagma moet toen onveranderd blijven; overigens mag alles er veranderen als de achter-pv z'n plaats maar houdt. Alles wat in het pv-paradigma hier
niet past, noemen we eerste hoofdvorm:
toen ik het (schrijf), .. .1
I
zie

toen ik het (schreef), .1
zagI
. .

deed
wist
snapteI
bestudeerde

(tweede hoofdvorm)

doe

(uitgesloten;

weet

Ieerste hoofdv.)

snap

J

bestudeer

Aan de pv zelf is niet alleen het pv-schap zelf niet per se af te lezen (vgl. alle eerste
hoofdvormen, meervoud die gelijk in vorm zijn aan de bijbehorende ow:
zijn, lopen, kunnen enz.), maar ook per se niet welke hoofdvorm het is. Vgl.
gevallen als:
we (zagen) het hout ('bewerken het met een zaag' of `hebben het gezien')
daar (waren) spoken rond het huis ('bewegen zich' of `bevonden zich')
ze (braken) maar de hele tijd ('geven over' of `waren aan het breken')

Syntagmatische en paradigmatische werkelijkheden én mogelijkheden maken
een woord tot pv, tot eerste of tweede hoofdvorm enz.
2.4.3.1.2. Betekenisleer
De betekenisoppositie tussen de twee hoofdvormen is vooral subjektief. Verder
moeten we bedenken dat het hier gaat om twee syntaktische kategorieën met
veel varianten. Ik kom daar straks nog op terug, maar geef nu alvast enkele
voorbeelden:
(kwam) (ie) gister
(kwam) (ie) maar

(kom) (je) altijd hier
(kom) (je) morgen hier
(kom)
hier
's

Welke betekeniselementen voor rekening komen van de pv, welke voor de
plaats ervan in de zin, welke voor begeleidende woorden, dat is allemaal niet zo
makkelijk vast te stellen. Zo is het nodig om een enigszins vage omschrijving te
geven van de betekenisoppositie tussen de twee hoofdvormen, die ruimte over
laat voor nadere precisering van betekenissen van speciale gevallen: onder
-afdelingv
eerste en tweede hoofdvorm dus.
De eerste hoofdvorm betekent `de spreker ziet de genoemde werking enz. als
een scherp beeld', de tweede `hij ziet die als een vaag beeld'.
Ik heb niet gezegd dat deze betekenisoppositie enkel subjektief was, maar wel
dat hij het vooral was. Objektieve feiten kunnen soms de basis vormen voor de
keus tussen eerste en tweede hoofdvorm. Ik geef nu twee reeksjes voorbeelden.
1. Iemand loopt op straat met een vriend; die vraagt `wat doe jij hier ?' Antwoord:
ik (ga) naar de bakker

Nu omschrijft ga iets wat gebeurt op het ogenblik van spreken. Ging is hier
uitgesloten. — Maar datzelfde ga kan ook een toekomstig feit noemen:
ik (ga) morgen naar de bakker
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Dit tweede ga heeft geen beperking t. o. het eerste of omgekeerd. Ook hier is
ging uitgesloten. De eerste hoofdvorm heeft dus o.a. het vermogen om een

feit uit het heden en een uit de toekomst uit te drukken. Zo blijkt de naam tegenwoordige tijd dus even zinloos als toekomende tijd. Dit hele onderscheid is
vreemd aan het ABN, altans in ww-kategorieën.
Een eerste hoofdvorm kan ook een handeling weergeven die op geregelde tijden
gebeurt, als tenminste de laatste handeling uit die reeks zover bekend niet in
zicht is:
ik (ga) liefst zaterdags naar de bakker

Is die laatste handeling wél afgelopen, dan is de tweede hoofdvorm vereist en de
eerste uitgesloten (zoals ook omgekeerd):
ik (ging) liefst zaterdags naar de bakker

Welke mogelijkheden van de betekenis van de eerste hoofdvorm in onze drie
voorbeelden gerealiseerd wordt, dat blijkt uit omgevende woorden of uit de
situatie; dat is dus niet specifiek voor de betekenis van deze konkrete gevallen
van eerste hoofdvormen.
Hebben de tot dusver genoemde gevallen van eerste hoofdvormen geen syntaktische beperking, het nu volgende voorbeeld heeft die wel:
gister (loop) ik op straat

Dit is een typische verbandzin en wel een waarin nog minstens één ww-patroon
moet volgen. Dat hangt samen met de kombinatie van de eerste hoofdvorm
(loop) met een woord als gister. De hele zin betekent `begin van een reeks levendig voorgestelde gebeurtenissen uit het verleden'.
Was hier een tweede hoofdvorm gebruikt, dan was die syntaktische beperking
er niet geweest en semantisch had de levendigheid in de voorstelling ontbroken:
gister (liep) ik op straat

Dit kan het eind van een verhaal zijn en ook bv. het antwoord op een vraag als
`wat heb jij gister gedaan ?'
De vraag is nu welke betekeniselementen precies samengaan met bv. de syntaktische beperking en welke niet. Een feit is in elk geval dat de eerste hoofdvorm in principe een handeling kan weergeven die afgelopen is. Dat is een reden
te meer om namen als tegenwoordige en verleden tijd niet te gebruiken: ze zijn de
ergst denkbare.
In 2.4.3.3 vv. zal nog blijken dat de pv-geb. wijs betekenis -beperkingen kent
die samengaan met vormbeperkingen. In zo'n geb. wijs kan de eerste hoofdvorm nooit een verleden of een heden betekenen maar enkel een toekomst:
(ga) 's naar de bakker
Er is een tweede betekenisbeperking (`je moet'), maar die heeft evenmin iets
met de eerste hoofdvorm als zodanig te maken.
2. Nu een reeksje voorbeelden met de tweede hoofdvorm. Het eerste:
het (was) een hele sympatieke jongen

Het betreft hier een opmerking van een leraar over een jongen die nog volop
in leven is, die hij zelfs elke week ziet maar die sinds een uur van school gegaan
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is. De jongen is nog altijd sympatiek; het verschil met vroeger is alleen dat hij
niet meer geregeld deel van de schoolgemeenschap uit zal maken. Hij is voor de
spreker als leraar minder centraal in z'n belangstelling komen te staan.
In dezelfde gespreksituatie kan de spreker ook is gebruiken tegen een kollega,
maar dan legt hij meer de nadruk op het blijven voortbestaan van z'n betrekkingen met hem, ofwel: hij wil graag met de jongen in betrekking blijven.
Tweede voorbeeld:
de schilder (kwam) morgen wel even langs
Het wordt gezegd door iemand die juist op informatie geweest is en nu de woorden van de schilder of die z'n vrouw overbrengt. Hij had hetzelfde kunnen doen
door de mededeling:
de schilder (komt) morgen wel even langs
Maar dat geeft een typisch verschil in betekenis: met komt drukt de spreker uit
dat de mededeling van de schilder (of die z'n vrouw) hem geloofwaardig lijkt,
met kwam distantieert hij er zich van, maakt hij het voorbehoud dat de schilder
z'n woord wel 's niet zou kunnen houden. In elk geval houdt de spreker zich met
kwam meer op de vlakte.
Ik hoef er wel niet op te wijzen, hoe dwaas hier het gebruik zou zijn van de
termen tegenwoordige en verleden tijd. Het betreft een handeling in de toekomst.
Een derde geval doet door z'n beperkingen enigszins denken aan de pv-geb. wijs:
(kwam) die schilder morgen maar even langs
Hier is komt uitgesloten, evenmin kan er een ander zinsdeel voor de pv staan.
De betekenis van dit speciale type is `wens'.
Een vierde voorbeeld bevat eerste en tweede hoofdvorm onder elkaar:
als die schilder nou morgen maar even langs (komt)
als die schilder nou morgen maar even langs (kwam)
In allebei de gevallen is er sprake van een wens, maar dat hangt samen met
syntagmatische eigenaardigheden, o.a. met het feit dat we een hoofdzin met

achter-pv hebben. Dat wenskarakter heeft dus niets met de pv te maken. Het
betekenisverschil is dat de spreker met komt te kennen geeft dat de kans op
vervulling van z'n wens groter is als bij kwam.
Uit dit beperkte aantal voorbeelden van eerste en tweede hoofdvormen blijkt
dat hun betekenis soms elementen bevat van wat we traditioneel `tijd' noemen
maar soms ook elementen van wat met een twijfelachtige term wel `modaliteit'
heet. Soms ook zijn geen van de twee elementen in de betekenis aanwezig.
Na de talloze onoverkomelijke bezwaren tegen de brokken tegenwoordige en
verleden, komen er dus nu ook tegen het brok tijd uit de traditionele termen.
Er is dus alle reden om bij alle gerechtvaardigde huiver voor nieuwe namen bij
oude begrippen, in het geval van de tijden resoluut het voorstel te steunen van
van Haeringen die de betere termen eerste en tweede hoofdvorm voorgesteld
heeft*. Ze zijn juist zo bruikbaar omdat ze niets suggereren aangaande de
betekenis van de begrippen die ze aanduiden. Ze sluiten elk vooroordeel uit.
2.4.3.2. Getal
Als we zeggen dat een element getal heeft, d.w.z. enkel- of meervoud, wat be* NT 43.20-28.
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doelen we daar dan mee? Bij een zn is dat niet zo'n probleem: maken we het
`kern' van een onderwerp, dan kunnen we het enkelvoudig noemen als het hele
onderwerp bv. met de pv is te verbinden is, en meervoudig als het met de pv
zijn te verbinden is. We laten ons dan niet uit over de vraag of de pers. vn getal
hebben. Die kwestie is overigens niet zo makkelijk op te lossen.
Maar hebben nu ook de pv getal? In elk geval niet in de zin waarin zn of znpatronen het hebben, want pv zijn niet met is of zijn te verbinden. Natuurlijk
kunnen we de dingen omkeren en alle pv die met een enkelvoudige onder
te verbinden zijn, enkelvoudig noemen en die met een meervoudige-werps`kn'
onderwerps-'kern' te verbinden zijn meervoudig. Maar allereerst wreekt zich
nu dat de kwestie van het getal bij de pers. vn niet opgelost is: hoe kunnen we
nu aannemelijk maken dat ben en bent een getal hebben en zo ja, welk is dat dan?
Verder is er de vraag naar het verschil tussen `getal hebben' en `andermans
getal aanduiden'. Bij het genus is de kwestie vrij duidelijk: het zn is de drager
van een genus, maar bijvoeglijke woorden duiden dat genus aan. In de volgende voorbeelden dus: kind heeft het het-genus en jongen het de-genus, maar
aan die woorden zelf is dat niet te zien, wel aan de bijvoeglijke woorden klein/
kleine en dat/die bv.:
een klein kind dat kleine kind
een kleine jongen die kleine jongen

Op de derde plaats is er het probleem: als de pv enkel getalsáánduider is, geeft
hij dan het getal aan van het hele onderwerp als zodanig of alleen van wat we
gemakshalve wel de `kern' ervan noemen?
Ik zal die problemen hier niet oplossen — ze zijn te ingewikkeld voor een boek
als dit — en voorlopig uitgaan van de veronderstelling dat de pv een eigen getal
heeft. Zou dat waar zijn, dan mogen we het begrip getalskongruentie gebruiken
in dit verband.
2.4.3.2.1. Getalskongruentie
Stel: we hebben het volgende voorbeeld:
(de bankier) (gaf) die klant de rekening
ev
ev
ev
ev
De drie zn uit die zin hebben onderling hetzelfde getal, en eveneens hetzelfde
getal als de pv. Maar die gelijkheid in getal noemen we geen getalskongruentie.
Zoals zo vaak in de taalkunde moeten we niet enkel rekenen met de werkelijkheden, maar bovendien met de mogelijkheden. Welnu: die zijn bij de drie zn
niet gelijk. Zolang de pv gaf blijft kan wel klant door klanten vervangen worden
en wel rekening door rekeningen, maar niet bankier door bankiers. M.a.w.: in
ons zinnetje is de getalsovereenkomst tussen bankier en gaf verplicht, die tussen
klant en gaf en die tussen rekening en gaf niet. En alleen een verplichte overeenkomst in getal tussen twee of meer woorden heet getalskongruentie.
Niet alleen bestaat er als de pv een eigen getal heeft — meestal getalskongruentie met `het onderwerp' maar een enkele keer is er een dergelijke kongruentie
met de 'niet-ww rest':
(m'n broers) (zijn) [de grootste soldaten van het regiment]
(m'n broer) (is) [de grootste soldaat van het regiment]
De eerste getalskongruentie bespreek ik bij het onderwerp (2.5.2.3.1), de tweede
bij de niet-ww rest (2.14).
—
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2.4.3.3.Wijs
2.4.3.3.1. Vormleer
We onderscheiden allereerst aantonende en gebiedende wijs (Die laatste heet
pv-geb. wijs ter onderscheiding van de ow-geb. wijs zoals we die hebben in
oppassen kinderen, niet naar buiten kijken e.d.). De splitsing van de pv in
wijzen is net als die in twee hoofdvormen, paradigmatisch en syntagmatisch uit
te voeren; bovendien gemengd paradigmatisch en syntagmatisch: een pv-geb.
wijs is een pv die het onderwerpsparadigma beperkt tot pers. vn van de
tweede persoon. Ook een pv zonder onderwerp noemen we geb. wijs:
(komen) (jullie) maar 's
(komt ) ( u ) maar 's
(kom ) ( jij ) maar 's
(kom ) ( — ) maar 's
(kom ) ( ik ) maar 's 1
(uitgesloten)
(komt ) ( ie ) maar 's j'

enz.

Ook van één ww laten is een pv-geb. wijs mogelijk:
(laten) (jullie) dat maar zitten, enz.

Maar van een tweede — zeer beperkt — ww laten is die pv-geb. wijs uitgesloten;
meer nog: dit ww duldt niets voor zich en duldt als onderwerp juist alles behalve
die van de geb. wijs:
(laat ) (ik ) maar 's komen
(laat ) (jij ) maar 's komen
(laat ) ( — ) maar 's komen (uitgesloten)
(laat ) (u ) maar 's komen
(laat) (hij ) maar 's komen
(laat) (ie ) maar 's komen
(laat) ( zij ) maar 's komen
(laat) (ze ) maar 's komen
(laat) ( Jan) maar 's komen, enz.
(laten) ( wij)) maar 's komen
(laten) we ) maar 's komen
(laten) (jullie) maar 's komen
(uitgesloten)
(laten) ( zij ) maar 's komen, enz.

In vorm- en betekenisleer lijkt dit laten op de geb. wijs: deze pv kunnen geen
ander zinsdeel voor zich realiseren, ze beperken het onderwerp en ze kennen
maar één hoofdvorm: liet en lieten zijn hier evengoed uitgesloten als bij de pvgeb. wijs de tweede hoofdvorm.
En zoals de betekenis van de pv-geb. wijs een gebod of een wens is, zo is die van
dit ww laten een aansporing.
Zoals al gezegd: de pv-geb. wijs verdraagt geen tweede hoofdvorm en zo is hij
ook zuiver-paradigmatisch te definiëren. Wel zijn had enz. en tinas mogelijk,
maar dan moeten ze door een vd vergezeld zijn of door twee of meer ow:
(had) maar geen griep
l (uitgesloten)
(was) maar wat vriendelijker J
(had) maar even { gewacht}
{blijven kijken}
(had) maar
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(was) maar
(was) maar

{gekomen}
{komen kijken}

Omgekeerd is hier de eerste hoofdvorm uitgesloten; in dat opzicht doen deze
gevallen denken aan een wensende wijs:
(kwam) (de burgemeester) nou maar

(gaf) (ie) zich maar wat meer moeite

Ook syntagmatisch hebben pv-gebiedende en wensende wijs iets gemeen: ze
dulden geen ander zinsdeel voor zich.
Het ww zijn heeft in de pv-geb. wijs vormen die niet in de aant. wijs voorkomen
en omgekeerd:
(wees) ( — ) maar niet bang
(wees) ( jij ) maar niet bang

(weest) ( u ) maar niet bang
(wezen) (jullie) maar niet bang

(ben) ( —) maar niet bang
(ben) jij ) maar niet bang
(bent) ( u ) maar niet bang
(zijn) (jullie) maar niet bang
(

Ui

ges

De pv-geb. wijs is op twee manieren paradigmatisch nog beperkt binnen de
eerste hoofdvorm: regen, sneeuw, hagel, waai, vries, dooi e.d. kunnen er hoogstens voorkomen in verbinding met een niet-ww rest als bv. nat, onder e.d.:
(regen )
(regen ) maar niet
(sneeuw)
(sneeuw) maar niet
(uitgesloten)
(hagel )
(hagel ) maar niet
(waai )
(waai ) maar niet

maar niet [nat]
maar niet [onder]
maar niet [onder]
maar niet [ondersteboven]

Dat hangt natuurlijk samen met andere beperkingen: de pv-geb. wijs beperkt
het onderwerp tot de tweede persoon, maar pv van regenen, sneeuwen enz.
beperken het tot het woord het.
Een tweede beperking van het pv-geb. wijs-paradigma vormen woorden als
zul, mag, kun, zal, moet, schijn en blijk:
(zul) maar niet te veel werken
(mag) maar wat meer

1 (uitgesloten)

2.4.3.3.2. Betekenisleer

De aantonende wijs kan een gebod of wens betekenen of geen gebod of wens;
de pv-geb. wijs daarentegen alleen een gebod of wens. Bovendien kan de pv-geb.
wijs enkel op een toekomst slaan en niet bovendien ook op een heden (of een
— levendig voorgesteld — verleden) zoals de overeenkomstige pv van de aantonende wijs.
Het type was maar gekomen geeft een onvervulbare wens, tegenover het type
kom maar dat een vervulbare wens uitdrukt.
Het type kwam ie maar geeft eveneens een vervulbare wens; de juiste vorm- en
betekenisverhoudingen vergen hier een nader onderzoek.
2.4.3.4.

Persoon

Zoals zoveel andere is ook de spraakkunstterm persoonsvorm heel ongelukkig,
altans voor het ABN. In het Latijn is uit de pv altijd duidelijk op te maken,
over welke persoon het gaat. Maar in het ABN geeft de pv uiterst zelden de
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persoon aan. Bij komt bv. kan dat net zo goed een tweede (jij, je, u) als een
derde zijn (hij, ie, zij enz.), bij kom even goed een eerste (ik) als een daarop
volgende tweede (jij, je) .
Hoogstens kunnen we bij is en heeft van een derdepersoonsaanduiding spreken
bij mensen die u heeft en u is niet gebruiken. Bij bent en hebt is duidelijk een
tweedepersoonsaanduiding: u, jij of je moeten hier onderwerp zijn. Wie nooit
zegt je kan of je zal heeft ook in kan, kun, zal en zul persoonsaanduiding.
In het algemeen duidt de pv in het ABN dus geen persoon aan.

2.5.

Onderwerp

Het onderwerp is dat zinsdeel dat bij vervanging door een onbeklemtoond pers.
vn en bij plaatsing achter een voor -pv, een onverbrekelijke eenheid daarmee
vormt. Gaat het om ww- patronen met een achter -pv, dan blijkt uit een dergelijke eenheid met een vw (of een groep met een vra. of betr. woord) dat we met
een onderwerp te maken hadden.
Enkele voorbeelden:
nou (heeft) me (die luie jongen) z'n werk toch weer niet afgemaakt
z'n werk toch weer niet afgemaakt
nou (heeft) (ie) me
't 'm toch duidelijk vertellen
(zal) (ie) 't 'm toch duidelijk vertellen

(Kees) (zal)

<als> dan (de inspekteur) 's komt kijken
's komt kijken
<als> (ie) dan
met welke trein morgen (oom Piet) komt
komt
met welke trein (ie) morgen

Er zijn dus twee onderwerpstypes: één sluit zich ook als het achter de pv staat

onafscheidelijk daarbij aan (het onbeklemtoonde pers. vn), één staat bij voor-

keur direkt naast de pv, maar is ervan te scheiden als de pv ervoor staat. Welke
zinsdelen dan pv en onderwerp kunnen scheiden, dat is een kwestie die nu niet
aan de orde is. In hoofdzaak zijn het bw bep. van bepaalde types: zn- patronen,
vn - patronen e.d., maar geen bwbn-patronen. (Bij zinnen met een achter -pv
geldt hetzelfde weer voor vw enz. en onderwerp.)
Door z'n plaats verraadt het onderwerp dus z'n sterke verwantschap met de pv
(met de voor -pv). Het kan nooit uitloop zijn, en dat bewijst dat het een centraal
zinsdeel is:
nou (heeft) me z'n werk toch weer niet [af], (die luie jongen) (uitgesloten)

Z'n onweglaatbaarheid wijst trouwens op hetzelfde.

2.5.1.

Aan- en uitlooponderwerp

Wel is er een uitlooponderwerp mogelijk als een verwijswoord in de eigenlijke
zin het eigenlijke onderwerp is:
nou (heeft) (ie) me z'n werk toch weer niet [af], (die luie jongen)
, (dat ie z'n werk goed doet)
niet te ontkennen
(het) (is)
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Hier zijn ie en het dus verwijswoorden en wel als zinsdeel de eigenlijke onder
-werpn.
Iets anders is dat een bijvoeglijke nabepaling van het onderwerp soms in z'n
eentje uitloop kan zijn:
(die fléssen die ik klaar gezet heb) (moeten) binnen {staan}
) (moeten) binnen {staan} die ik klaar gezet heb
(die fléssen

Nu vormt de bv nabepaling één zinsdeel met de rest van het onderwerp. Maar
een eigenlijk + het uitlooponderwerp vormen niet één zinsdeel maar twee,
zoals de eenzinsdeelproef bewijst:
(het dat ie z'n werk goed doet) (is) niet te ontkennen (uitgesloten)

Evenmin vormt een aanlooponderwerp één zinsdeel samen met een eigenlijk
onderwerp (verwijswoord) :
(die luie jongen),
(die) (heeft) z'n werk toch weer niet af
(dat ie z'n best doet) (dat) (is) niet te ontkennen
(heeft) (die luie jongen die) z'n werk toch weer niet af
(is) (dat ie z'n best doet dat) niet te ontkennen

2.5.2.

(uitgesl.)

Binnenbouw van het onderwerp

Het onderwerp kan hoogstens een zn- (een vn-) of een ww-patroon zijn. Een
`zn'- of `vn'-patroon kunnen nooit onderwerp wezen en evenmin een bwbn-,
een vzaz- of een vw-patroon. Het onderwerp kan zelfs nooit een vzaz als deel
hebben. Een schijnuitzondering is:
in de kast (stonden) (van die aardige poppetjes)

Van heeft hier geen paradigma; ook om andere redenen kunnen we het geen
vzaz noemen.
Het onderwerp kan evenmin ooit een logisch verbindend vw bevatten, wel een
grammatikaal verbindend: dat, of en om. Dan is er het aan- of uitlooponderwerp
met als dat nooit eigenlijk onderwerp kan worden (vgl. 2.18.5):
(als je een werkster hebt) (dat) (is) prettig

(als je een werkster hebt) (is) prettig (uitgesloten)

Een ww-patroon als eigenlijk onderwerp begint altijd met een grammatikaalverbindend vw (dat, of of om) of met een betr. woord zonder antecedent ofwel
het bevat een direkte rede:
(dat ie knap is)
(wie het weet)

(is) een feit
(mag) het zeggen
(kom maar binnen) (werd) (er) gezegd

De zelfnoemfunktie is met het laatste type natuurlijk nauw verwant. We spreken
daarvan als een woord of woordgroep als betekenis een woord of een woordgroep heeft:
slordig) (is) niet zo'n vleiend onderschrift
(ik kom direkt) (stond) (er) in het telegram

(heel

Een ww-patroon als onderwerp kan zelden achter de pv staan; dat is het verband met de buitenbouw ervan:
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(mag) (wie het weet) het zeggen (uitgesloten)

Een zn- en een ww-patroon als onderwerp kunnen met ook, zelfs e.d. beginnen:
(ook de sekretaris) (kwam) even kijken
(zelfs wie niets geeft) (is) welkom
Alle soorten vn kunnen in principe onderwerp zijn (niet alle konkrete vn: mij
en ons bv. niet). Onbeklemtoonde pers. vn kunnen als onderwerp zelfs eerste
zinsdeel zijn, in tegenstelling tot zulke vn als niet-onderwerp:
(je) (moet) maar 's terugkomen Ije (heb) (ik) niet gezien 1
(uitgesloten)
ze (heeft) (ie) niet gegroet J
(ze) (kunnen) er goed mee overweg
(ik) (heb) je niet gezien
(hij) (heeft) ze niet gegroet
2.5.2.1.

Er als onderwerp

De mogelijkheden en moeilijkheden met er zijn zo talrijk dat het goed lijkt om
eerst enkele ervan te noemen.
1. Er kan samen met een vzaz een groep vormen : erop, ernaast, erin enz. De
twee elementen er en op enz. zijn volgens bepaalde regels scheidbaar.
2. Er kan zonder vzaz voorkomen, maar afhankelijk zijn o.a. van een hoofdtw
dat geen zn achter zich heeft; het verwijst daar dan naar:
ik (heb) vier boeken
ik (heb) er vier
we (zien) een paar vogels
we (zien) er een paar
ik (hoor) enkele klokken*
ik (hoor) er enkele
3. Er kan verwijzen naar een eerder genoemde plaats:
hij woont in Zutfen maar ik kom er zelden

4. De drie voorafgaande er's hebben gemeen dat ze nooit eerste zinsdeel kunnen
zijn. Dit geval doet denken aan andere onbeklemtoonde woorden, nl. pers. vn
die evenmin ooit eerste zinsdeel kunnen zijn, tenzij... als onderwerp, zoals
we gezien hebben. Nu kan een vierde er wél eerste zinsdeel zijn:
(er) (liep) gisteravond bij ons toch op een gegeven ogenblik (een muis) op tafel
Ik heb het hier tussen haakjes gezet, niet alleen omdat het zulke sterke banden
heeft met een muis (die muis is hier bv. uitgesloten), maar ook omdat vervanging
van een muis door ie enkel mogelijk is als tegelijk er verdwijnt.Bovendien stelt
dit plaatsonderwerp er het getalsonderwerp een muis in staat om zich verder
als normaal van de pv te verwijderen.
De bw bep. er beperkt het onderwerp helemaal niet op een dergelijke manier:
(die muis) (liep) er heel rustig
(er) (liep) (die muis) heel rustig (uitgesloten)

Ook het plaatsonderwerp er heeft in het algemeen een verwijzende funktie:
het wijst op het getalsonderwerp dat nog moet volgen.
Ik wijs er alvast op dat er meer als één er in een zin voor kan komen. Onder
bepaalde omstandigheden kunnen er evenwel twee of meer `samenvallen':
(er) (liepen) (twee muizen) op tafel
op tafel
(er) (liepen) er twee
(twee er's in één)
op tafel
(liepen) (er) twee
Vgl. voor dit type 3.5.11.
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(er) (zitten) (twee mensen) op die bank
(uitgesloten)
(er) (zitten) (twee mensen) erop
(er) (zitten) (twee mensen) op
op
(er) (zitten) (er) twee
(zitten) (er) twee
op
(drie er's in één)

Dat twee of meer er's achter de pv elkaar meestal niet verdragen wijst op hun
onderlinge verwantschap die ons overigens uit hun verwijzende funktie al
duidelijk geworden was.
Bij `samenval' wordt de manier van ontleden natuurlijk een kwestie van afspraak. Er lijkt veel voor te zeggen om in elk geval het er vlak naast de pv maar
als onderwerp te blijven beschouwen.
2.5.2.1.1. Er als onderwerp bij een lvm
Bij overgankelijke ww kan er zowel onderwerp zijn bij een bvm als bij een lvm:
(er) (timmert) toch weer (iemand) aan m'n hok
(er) (wordt) toch weer aan m'n hok getimmerd

(bvm)
(lvm)

Het verschil is: in de bvm is een getalsonderwerp onmisbaar, in de lvm is het
misbaar.
Bij sommige onovergankelijke ww is een lvm met er als onderwerp mogelijk:
(er)

(wordt) de laatste tijd hard gewerkt

(er) (wordt) tegenwoordig weinig meer gezwommen

Natuurlijk kan er bij zulke onovergankelijke ww in de lvm geen getals- en geen
uitlooponderwerp meer komen, in tegenstelling met de overgankelijke ww.
In het eerste voorbeeld van dit nummer staat een bvm met een getalsonderwerp:
er timmert ... enz. Ik geef nu een voorbeeld met een lvm van een overgankelijk
ww:
(er) (wordt) hier in de klas
gefluisterd (alleen er is ond.)
(er) (wordt) (een vreemd verhaal) onder de leerlingen gefluisterd (getalsonderwerp)
(er) (wordt)
onder de leerlingen gefluisterd, (dat ie weggaat) (uitloop-

onderwerp)

Het getalsonderwerp is hier duidelijk als zodanig te herkennen doordat het geen
uitloop kan zijn, zoals we al eerder gezien hebben:
(er) (wordt)

2.5.2.2.

onder de leerlingen gefluisterd (een vreemd verhaal) (uitgesl.)

Beperkingen van de onderwerpskern in verband met naamvallen

Sommige woorden kunnen hoogstens kern zijn van een onderwerp, nooit van
een ander zinsdeel: ik, hij, ie, wij, we en zij. Jij kan hoogstens kern zijn van een
onderwerp en een aanspreking:
(zelfs jij) (moet) nou meedoen
zelfs jij (moet) (ik) hebben
jij daar, kom 's even hier

(kern van een onderwerp)
(kern van een lv; uitgesloten)
(kern van een aanspreking)

Het type beter als ik, kleiner als wij bespreek ik in 4.4.2.5.
Weer andere woorden kunnen wel kern zijn van een niet-onderwerp maar nooit
van een onderwerp: mij, me, jou, hem, 'm, ons, hun en d'r. Zo vullen dus ik en
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mij elkaar op een bepaalde manier syntagmatisch aan: samen hebben ze even
veel mogelijkheden als bv. jullie:
(ik) (moet) meedoen
(jullie) (moeten) meedoen
mij (zag) (ze) niet
jullie (zag) (ze) niet
Dit type aanvulling noemen we een naafnvalssysteem. Zo'n systeem vormen dus
ik/mij en jij/jou enz.
Elkaar en zich kunnen evenmin kern van een onderwerp; wel van een niet-ww
rest of een bw bep. Ze hebben overigens soms wel een speciale band met het
onderwerp of met een ander zinsdeel: als niet -ww rest beperkt zich het onderwerp tot de derde persoon (afgezien van u); elkaar beperkt het tot meervoudige
woorden:
(ik) (heb)
zich gehaast (uitgesloten)
(hij) (heeft) zich gehaast
(ik) (heb)
elkaar gezien (uitgesloten)
(we) (hebben) elkaar gezien
Bij beknopte bijzinnen zijn de regels iets ingewikkelder.
2.5.2.3. Andere beperkingen van de onderwerpskern
2.5.2.3.1. Getalskongruentie met de pv
Een konkreet onderwerp beperkt het pv-paradigma meestal tot ongeveer de
helft van z'n totale aantal mogelijkheden : dat is de zg. getalskongruentie waarover we in 2.4.3.2.1 al even gesproken hebben. Het vaakst vinden we gevallen
van dit type:
(dat blauwe pak ) (hangt ) in de kast
(dat blauwe pak ) (hangen) in de kast (uitgesloten)
(die blauwe pakken) (hangt ) in de kast (uitgesloten)
(die blauwe pakken) (hangen) in de kast
We kunnen hier van een aanvulling spreken. Dat blauwe pak enz. als onderwerp
kunnen we alleen met hangt enz. als pv verbinden en niet met hangen enz. en
het omgekeerde geldt voor die blauwe pakken enz.
Maar nu komen er enkele moeilijkheden:
1. We hebben het beperkte type:
(vijf logé's) (is) geen kleinigheid
(tien sommen) (lijkt) me wel een beetje veel
2. Bij sommige onderwerpen van het type die drie kilo andijvie is er geen beperking van het pv-paradigma:
(die drie kilo andijvie) (liggen) toch nog in de kelder
(die drie kilo andijvie) (ligt ) toch nog in de kelder
3. Bij onderwerpen van het type een schat van een kind vertonen twee zn getalskongruentie met de pv:
(die schatten van kinderen) (vervelen) zich de hele dag
4. Het plaatsonderwerp er beperkt de pv niet, dat doet wel de `kern' van het
getalsonderwerp:
waarachtig weer (een hele grote mug ) op het behang
(er) (zit)
hele grote muggen) op het behang
(er) (zitten) waarachtig weer (
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5. Als de getalskongruentie alleen de `kern' van het onderwerp raakt, hoe staat
het dan in gevallen waarin die niet gerealiseerd is en waarin soms `bijvoeglijke'
woorden beperkingen in het pv-paradigma veroorzaken? Vgl.:
(dat blauwe) (hangt ) in de kast
(dat blauwe) (hangen) in de kast (uitgesloten)
(die blauwe) (hangt ) in de kast
(die blauwe) (hangen) in de kast
Heet zoiets ook nog getalskongruentie? Niet volgens de letter van de definitie,
maar het heeft er toch veel mee te maken.
6. Bij nevenschikking binnen het onderwerp zijn er talloze mogelijkheden.
Allereerst de nevenschikking met en. Die vereist praktisch altijd een meervoudige
pv:
(de bankiers en de advokaten) (gaven) de klant de rekening
(de bankier en de advokaten) (gaven) de klant de rekening
(de bankiers en de advokaat ) (gaven) de klant de rekening
(de bankier en de advokaat ) (gaven) de klant de rekening
Bij nevenschikking met of is de beperking van de pv soms afwezig:
(de bankier of de advokaat) (moet ) het betalen
(de bankier of de advokaat) (moeten) het betalen

Hetzelfde geldt voor het type:
(mannen als de bankier of de advokaat) (moeten) het betalen
(een man als de bankier of de advokaat) (moet ) het betalen
Vgl. overigens 3.10.2.2.
Bij noch en bij zowel... als geldt hetzelfde:
(de bankier noch de advokaat) (kan ) het betalen
(de bankier noch de advokaat) (kunnen) het betalen
(zowel de bankier als de advokaat) (kan ) het betalen
(zowel de bankier als de advokaat) (kunnen) het betalen
Daarentegen lijkt me de enkelvoudige pv verplicht bij noch ... noch, niet .. .
maar en niet alleen ... maar ook:
(noch de bankier noch de advokaat) (kan) het betalen
(niet de bankier maar de advokaat) (kan) het betalen
(niet alleen de bankier maar ook de advokaat) (kan) het betalen
Bij met als verbindend woord in het onderwerp is meestal weer geen pv
-beprking:
(Jan met z'n broertje) (zingt ) de hele dag
(Jan met z'n broertje) (zingen) de hele dag
Tot slot van dit nummer nog een enkel woord over de vraag of pv en onderwerp
zelf getal hebben dan wel of de pv het getal van het onderwerp aanduidt of
omgekeerd.
Nevenschikking in het onderwerp tussen twee zn-patronen die elk op zich enkelvoudig zijn, veroorzaakt vaak een meervoudige pv, net als een meervoudige
`kern' van een onderwerp:
(
dat meisje) (speelt) de hele dag
(die jongen
) (speelt) de hele dag
(die jongen en dat meisje) (spelen) de hele dag
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Maar omgekeerd kunnen we een onderwerp met een enkelvoudige `kern' heel
goed verbinden met twee of meer enkelvoudige pv in nevenschikking:
) (speelt en fluit en zingt) de hele dag

(die jongen

M.a.w.: elke pv afzonderlijk uit de reeks geeft het getal aan van het onderwerp.
Dat klopt met de semantische verhoudingen bij de getalsaanduiding. `In (zij)
slapen wordt geen meervoudig slapen bedoeld, niet b.v. een herhaaldelijk
slapen; in zij wordt wel degelijk een meervoudig onderwerp b edoeld'*.
2.5.2.3.2. Persoonskongruentie met de pv
In 2.4.3.4 hebben we gezien dat dit begrip weinig reden van bestaan heeft;
ik volsta hier met een verwijzing naar dat nummer.
2.5.2.3.3. Pv-geb. wijs en het verwante laten
In 2.4.3.3.1 hebben we gezien dat een pv-geb. wijs het onderwerpsparadigma
beperkt tot pers. vn van de tweede persoon ofwel helemaal geen onderwerp
duldt. Omgekeerd beperkt een speciaal ww laten het onderwerpsparadigma tot
alles behalve de genoemde vormen.
2.5.2.3.4. Onpersoonlijke ww
Beperkt een hoofdww in een gezegde het onderwerp (óf het lv) tot het, dan
heet dat hoofdww onpersoonlijk; regenen is een voorbeeld daarvan:
(het) (zal) wel weer lang {blijven regenen}
(zou) (het) zoveel dagen {geregend kunnen hebben}
(ik) (heb) het de hele nacht hard {horen regenen}

2.5.2.3.5. Het onderwerp in zinnen zonder pv
De onderwerpsdefinitie van 2.5 is niet toepasselijk op gevallen als:
toen (wij) op een draOe de trein in

Een pv ontbreekt hier immers? En bovendien is wij hier niet door een onbeklemtoond pers. vn te vervangen:
toen (we) op een drafje de trein in (uitgesloten)

Met behulp van 2.5.2.2 kunnen we evenwel voorlopig dit wij als onderwerp
erkennen. Welnu: onbeklemtoonde pers. vn zijn in dit paradigma uitgesloten,
zoals gezegd.
2.6.

Vd

Als een lid van paradigma 3 van de ww eindgroep verbonden of verbindbaar
is met een vorm van hebben, zijn of worden, noemen we dat lid een vd:
* A. W. de Groot, Structurele Syntaxis 152. - Ter verduidelijking: het feit dat de pv vrij zeker
het getal aangeeft van het onderwerp, houdt niet in dat het er `bepaling' bij is; het laatste begrip vraagt trouwens om een scherpe definiëring.
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2

1

4

3

gebleven
(hij) (was)
weer aan het vissen
hebben kunnen zijn
te spreken geweest
toch
(hij) (zou)
verbonden
(je) (wordt) vlug
verloren
hebben
(ze) (kunnen) het
gewerkt (had)
<als> (ik)

Daaruit volgt dat een vd een ww-patroondeel is en geen zn-patroondeel.:
ww-patroondeel (vd): hij heeft het boek gevonden
zn-patroondeel (bn): het gevonden boek

Een vd kan ook o zijn of een deel daarvan:
gevonden (heeft) (ie) het boek niet

het boek gevonden (heeft) (ie)

niet

Een vd komt in gewone zinnen nooit voor zonder pv, maar in verbandzinnen
kan dat soms wel, zelfs afgezien van antwoordzinnen:
wat heb je gister de hele dag gedaan
gelopen natuurlijk
toen wij natuurlijk direkt op de fiets gestapt
andere verbandz.: ik vlug bij Jan achterop gesprongen
zij weer lekker door de plassen gemodderd

antwoordzin:

In deze laatste zinnen zijn de schuin gedrukte vormen vd omdat ze verbindbáár
zijn met vormen van hebben, zijn of worden.
2.6.1.

Vd en achter-pv: de plaats

Onze vd-definitie uit het vorige nummer was in zover onvolledig dat hij niet
alle plaatsmogelijkheden noemde. Bij een achter -pv kan het soms nl. zoals dat
heet `van plaats wisselen met de pv'. Een betere formulering is: het heeft 3 als
voorkeurplaats maar kan soms naar 5 verhuizen:
3

4

5

(voorkeurvolgorde)
als (ie) het maar {gehaald} (had)
(had) {gehaald}
als (ie) het maar

Volgens onze vd-definitie is betaald in het volgende voorbeeld geen vd omdat
het niet verbonden is met hebben, zijn of worden, maar met krijgen:
als (ik) die rekening betaald (krijg)

Dat de `verwisseling' met krijg hier uitgesloten is, bewijst nog niet zoveel omdat
dit geen wet van Meden en Perzen is:
als (ik) die rekening

(krijg) betaald (uitgesloten)

Duidelijker wordt de zaak doordat krijg hier te vervangen is door gekregen
had e.d.:
3

4

5

als (ik) die rekening [betaald] {gekregen} (had)
als (ik) die rekening [betaald](had) {gekregen}

Gekregen blijkt dus in paradigma 3 te staan en niet betaald. Dus was betaald
inderdaad geen vd hier.
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als (het) overal bekend (is)
(is) bekend (uitgesloten)
als (het) overal
als (het) overal [bekend] geweest (was)
als (het) overal [bekendj
(was) geweest

Vergelijk daarmee:
als (ie) werkelijk { bekend} (heeft)
als (ie) werkelijk
(heeft) { bekend}
als (ie) werkelijk bekend gehad (heeft)
l (uitgesloten)
als (ie) werkelijk bekend
(heeft) gehad j
Een vd kent niet alleen de mogelijkheid tot gewonen evenschikking met en, oj;
noch, maar ook het type met als:
(hij) (heeft) heel lang {gezocht engesnuffeld}
hij heeft { én gezocht én gesnuffeld}
(hij) (heeft) heel lang {gezocht ofgesnuffeld}
hij heeft {óí gezocht ófgesnuffeld}
(hij) (heeft) heel lang {gezocht noch gesnuffeld}
gezocht als gesnuffeld}
(hij) (heeft) langer

hij heeft {noch gezocht noch gesnuffeld}

{

2.6.2.

Vd en pv: bvm en lvm

2.6.2.1.

Waarvan zijn overgankelijkheid en onovergankelij kheid eigenschappen?

Een helder inzicht in de moeilijkheden hier, vergt allereerst dat we ons met
bovengenoemde vraag bezig houden. We gaan uit van een zin als:
hij (timmert) een hok

Is nu dit konkrete woord timmert in deze konkrete zin overgankelijk? Is de pv
timmert altijd overgankelijk, ook dus in:
hij (timmert) de hele dag

Of is - een veel gehoorde opvatting — het ww timmeren overgankelijk? En wat
bedoelen we daar dan precies mee: alle vormen van dat ww, dus alle pv, het
vd, de ow enz.? Of bedoelen we ermee dat alle gezegdes waarin een vorm van
timmeren voorkomt overgankelijk zijn? Nemen we overgankelijk in de letterlijke betekenis `over kunnende gaan (van de bvm in de lvm en omgekeerd)',
dan moeten we die eigenschap inderdaad aan volledige gezegdes toeschrijven.
In dat geval mogen we nog niet zeggen dat timmeren overgankelijk is, want het
gezegde uit het laatste voorbeeld kan niet zo maar overgaan in een lvm, tenzij
in het speciale type:
er (wordt) de hele dag {getimmerd}

En ik geloof dat de traditie gelijk heeft met dit type als iets aparts te beschouwen
omdat talloze ww alleen deze lvm kennen: wandelen, lopen enz. We spreken
hier van een onechte lvm.
Voorlopig lijkt de verstandigste oplossing deze: de begrippen bvm en lvm hebben
betrekking op zeer konkrete gezegdes; laat daarom de begrippen overgankelijk
en onovergankelijk die direkt gebaseerd zijn op de begrippen bvm en lvm eveneens betrekking hebben op konkrete gezegdes. Laten het daar dus eigenschappen van zijn.
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2.6.2.2.

De verbindbaarheden van de drie hulpww van het vd

Wat is de verhouding tussen hebben, zijn en worden? Elk vd dat met een vorm
van worden te verbinden is, is het ook met een vorm van hebben en zijn:
hij (wordt) gestraft, dus ook: hij (heeft) gestraft
( is ) gestraft
Van die drie hulpww zijn worden en zijn het meest verwant: ze maken nl. in
tegenstelling met hebben een verbinding met een lv onmogelijk*. We noemen
wordt gestraft en is gestraft lvm en heeft gestraft bvm. En deze gezegdes met
straffen heten overgankelijk.
Niet elk vd dat met hebben of zijn te verbinden is, is het ook met worden:
hij ( is ) gewacht l
hij (heeft) gewacht
hij (wordt) gewacht j (uitgesloten)
hij ( is ) gevallen
hij (heeft) gevallen l
hij (wordt) gevallen j (uitgesloten)
Heeft gewacht en is gevallen noemen we bvm, en omdat de bijpassende lvm
ontbreekt zijn die gezegdes onovergankelijk.
Een speciaal type verbindbaarheid hebben vd als gelopen, gewandeld, gereden
enz. We kunnen ze zonder toevoeging van iets anders als het onderwerp, met
vormen van hebben verbinden, maar verbinding met vormen van zijn is enkel
mogelijk na toevoeging van een niet-ww rest (een bw bep. die volstrekt onmisbaar is, is zo intiem met de ww verbonden dat we van een niet-ww rest van het
gezegde moeten spreken) :
hij (heeft)
gelopen
hij (is)
gelopen (uitgesloten)
hij (heeft) hard gelopen
hij (is) [naar huis] gelopen
Met zo'n niet-ww rest kunnen we heeft ook beslist niet verbinden:
hij (heeft) [naar huis] gelopen (uitgesloten)
Heeft en is vormen hier dus een aanvulling; welnu: in zulke gevallen horen
allebei de gezegdes bij de bvm; er is dan geen lvm mogelijk en de gezegdes in
kwestie zijn onovergankelijk.
2.6.3.

Vd en pv: de keus tussen hebben en zijn

Alle overgankelijke gezegdes hebben in de bvm hebben als hulpww van het vd;
de onovergankelijke hebben of hebben of zijn (of hebben -F zijn in aanvulling:
het type heeft /is gelopen dat we zojuist even besproken hebben).
Die met hebben kunnen bijna allemaal een lv bij zich hebben, die met zijn
praktisch geen van alle. In een zeldzaam geval heeft een vd twee mogelijkheden
onder gelijke syntaktische omstandigheden; hebben en zijn dus niet in een
aanvulling:
ik (heb) het vergeten `niet meegenomen'
ik (ben) het vergeten `heb het niet meegenomen' of `heb het niet onthouden'

Het is voorlopig nog niet goed mogelijk om te zeggen of hebben en zijn hier
* Afgezien van een heel zeldzaam geval waarin men aan het lv- karakter van jouw vriend kan
twijfelen:
ik (ben) jouw vriend ook nog tegengekomen
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duidelijke betekenisverschillen aangeven. Wel heeft zijn een ekstra-mogelijkheid
in syntaktisch opzicht, die hebben mist.
2.6.3.1.

Hulpww bij het vd alleen?

In 2.6.2.2 hebben we al even een geval gesproken waarin hebben en zijn een
aanvulling vormen:
gelopen (niet: ben)
ik (heb)
ik (ben) [naar huis] gelopen (niet: heb)

Noemen we hier hebben `hulpww van het vd', dan lijkt daar weinig tegenin te
brengen, maar noemen we zijn hier op dezelfde manier, dan is dat onjuist: in
werkelijkheid is het hulpww van een niet-ww rest + het vd.
Een dergelijk geval hebben we als we de onpers. ww gaan voorzien van een niet
zonder dat kennen hun vd enkel hebben als hulpww:
-wrest;
het (heeft) {gevroren}
gesneeuwd
geregend
gewaaid
geonweerd
geijzeld
gehageld
gestormd

Maar nu de verbindingen met een niet-ww rest:
(die buis) (is) [kapot] { gevroren}
(het huis) (is) [onder] {gesneeuwd}
(w
e) (zijn) [nat] {geregend}

Ook hier is zijn dus hulpww van een niet-ww rest + een vd. Wie kapotgevroren
enz. als één woord wil beschouwen, als het vd van het ww kapotvriezen, moet
niet alleen de juistheid van die opvatting aantonen, maar bovendien verplaatst
hij de moeilijkheid alleen omdat daarmee veel duidelijker gevallen van meerwoordigheid nog blijven bestaan:
stukken] gevroren
(die buis) (is) [in
drie stukken] gevroren
(die buis) (is) [in
(die buis) (is) [in een groot aantal stukken] gevroren, enz.

Niemand kan volhouden dat ineengrootaantalstukkenvriezen één ww is. (Ook
het persoonlijk en onpersoonlijk zijn blijkt een eigenschap die niet enkel een
ww kan hebben, maar soms ook een gezegde, de niet-ww elementen inkluis.)
Het type heb/ben + ow + ow
2.7.
Twee groepen pv kunnen we met ow + ow verbinden, maar er is een heel
groot verschil tussen de twee types verbinding: dat blijkt als we in elk type
telkens één ow weglaten:
(hij) (moet) { lopen} { denken}
(hij) (heeft) {lopen denken}
(hij) (moet) { lopen}
(hij) (heeft) { lopen
} 1 (uitgesloten)
{ denken}
(hij) (heeft) {denken} f(hij) (moet)

Moet kunnen we net zo goed met één als met meer ow verbinden, maar heeft

vergt minstens twee ow. Lopen denken vormt in het linker voorbeeld dus veel
sterker een eenheid als in het rechter; dat is in de plaatsing van de akkolades ook
tot uitdrukking gebracht: { lopen denken } tegenover {lopen } { denken }.
Het gaat ons nu vooral om het linker type: heeft is hier hulpww van twee ow,
tegenover moet dat hulpww van één ow is.
De struktuur van heeft lopen denken is als volgt: lopen maakt als hulpww van de
ow denken mogelijk en heeft maakt als hulpww van twee ow lopen denken
mogelijk. De struktuur van moet lopen denken is als volgt: moet maakt als
hulpww van de ow lopen mogelijk en lopen als hulpww van de ow maakt denken
mogelijk.
Hulpww van de ow zijn er vrij veel: zullen, mogen, moeten enz.; hulpww van
twee of meer ow zijn er maar twee: hebben en zijn. Dat doet ons denken aan de
twee hulpww van het vd hebben en zijn die in de bvm mogelijk zijn. Inderdaad
is er een sterke verwantschap hiermee. Daarom ook bespreek ik de hulpww van
twee of meer ow direkt na die van het vd.
2.7.1. Ow + ow en pv: de keus tussen hebben en zijn
Als we enkele detailkwesties buiten beschouwing laten, kunnen we zeggen dat
de keus tussen hebben en zijn bepaald wordt door het eerste van de twee ow.
Heeft het daaraan beantwoordende vd normaal hebben bij zich, dan heeft ook
de groep van twee ow hebben als mogelijkheid; heeft het daaraan beantwoordende vd normaal zijn, dan heeft ook de groep van twee ow zijn als mogelijkheid:
gepraat
ik (heb)
komen praten (uitgesloten)
ik (heb)
ze (hebben) gekeken
(uitgesloten)
ze (hebben) gaan kijken

ik (ben) gekomen

ik (ben) komen praten
ze (zijn) gegaan
ze (zijn) gaan kijken

Vgl. evenwel een type als het volgende waarin twee mogelijkheden zijn:
ik (ben)

ik (heb) gewild
ik (heb) willen blijven

ik (ben)

gebleven
willen blijven

Dat vooral de eerste van twee ow de verwantschap van de groep met een vd
belichaamt, blijkt ook uit iets anders. Normaal kunnen we de ow zijn altijd door
wezen vervangen en omgekeerd:

nou even stil zijn
wezen

ik (wil) er zijn
wezen

Dat is ook het geval met de twee ow uit een groepje van heb /ben + ow + ow:
ik (had) al lang weg moeten zijn
wezen

Maar het is niet zo bij de eerste ow van zo'n groepje. Hier is uitsluitend wezen
mogelijk (de vorm die op geweest lijkt) en niet zijn:
ik (ben) zijn fietsen (uitgesloten)
ik (ben) wezen fietsen
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2.7.2.

De tweede ow heeft te voor zich

2.7.2.1.

Te is weglaatbaar

Voor groepen met heb ± ow + weglaatbaar te + ow gelden in hoofdzaak
dezelfde regels als voor heb /ben + ow + ow. Ook hier is word uitgesloten. We
moeten goed op het verschil letten tussen sta als pv en staan als ow. Na de pv
sta is te nooit weglaatbaar, na de ow staan wel:
hij (staat) weer lang te kletsen
hij (staat) weer lang kletsen (uitgesloten)
hij (heeft) weer lang staan te kletsen
hij (heeft) weer lang staan kletsen
2.7.2.2.

Te is onweglaatbaar

Voor groepen met heb /ben + ow + onweglaatbaar te + ow gelden opnieuw
in hoofdzaak dezelfde regels als voor heb /ben + ow + ow. Ook hier is word
uitgesloten. Ik geef soortgelijke reeksen voorbeelden als in het vorige nummer
om de onweglaatbaarheid van dit te te laten zien:
hij (probeert) weer te kletsen
hij (probeert) weer kletsen
hij (heeft) weer proberen te kletsen
hij (heeft) weer proberen kletsen
2.8.

(uitgesloten)
(uitgesloten)

Ow

Als een lid van paradigma 5 van de ww eindgroep niet verbonden of verbindbaar is met een vorm van hebben, zijn of worden, noemen we dat lid een ow.
In 2.7 hebben we gezien dat hebben, zijn en worden hulpww van het vd konden
zijn; hebben en zijn konden bovendien hulpww van twee of meer ow zijn.
Daaruit bleek duidelijk de verwantschap tussen vd en ow. Die was bovendien
duidelijk uit het feit dat ze soms in `elkaars' paradigma konden staan nl. bij
sommige gevallen waarin achter -pv gerealiseerd waren:
3

4

5

toen ik het { gezien} (had)
als ik er
als ik er

(had) { gezien}
(zal) { komen}
{komen } (zal)

In 2.8.1 kom ik nog op dit verschijnsel terug.
Net als het vd komt ook de ow weinig zonder een hulpww voor. Die hulpww
zijn kunnen, moeten, mogen, willen, zullen; blijven, gaan, komen; horen, voelen en
zien. Enkele voorbeelden met en zonder onderwerp zijn:
jongens, nou (wij) even vlug die rommel {opruimen}
toen (ik) weer achter hem aan {hollen}; maar hij was onvindbaar
nou even goed opletten}
niet te veel {blijven kletsen}
even goed stil blijven zitten}
{

{
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Dit laatste type (zonder onderwerp dus) is de ow-geb. wijs; het lijkt tot in details
op de pv-geb. wijs, zo bv. in z'n paradigmatische uitzonderingen.
Zowel buiten als in deze ow-geb. wijs is de reeks ow teoretisch onbeperkt uit te
breiden, zoals al uit enkele voorbeelden gebleken is. Dat is dus een typisch verschil met het vd waarvoor dat niet gold.
Het type met staan + weglaatbaar te + ow heeft als eigenaardigheid dat bij de
ow-geb. wijs een woord vereist is als niet, nooit, nergens, niemand, niks, niets,
geen enz. Alleen als antwoordzin zijn de voorbeelden uit de linkerkolom telkens mogelijk:
nog even zitten lezen 1
(uitg.)
vooruit, lopen zingen J

niet nog even zitten lezen
vooruit, niet lopen zingen

nog even blijven lezen
vooruit , gaan zingen

Een ow kan ook o zijn, al dan niet samen met andere elementen:
hard lopen (kan) ie niet
lopen (kan) ie niet hard

2.8.1.

Ow en achter-pv: de plaats

De formulering dat ow en achter-pv van plaats kunnen verwisselen is zo zonder
meer onjuist. De ow heeft paradigma 5 als voorkeurplaats, maar als de achterpv een vorm is van zullen, willen, mogen, moeten of kunnen, dan kan de ow verhuizen naar paradigma 3. Dialektisch is het type:
3

4

dat ie nog {komen} (blijft)
als je hem {lopen (ziet)

(uitgesloten)

}

Maar zelfs bij de groep zullen enz. is omzetting van de ow naar 3 soms uitgesloten, zo bv. als het om twee of meer ow gaat:
4

3

5

dat ie nog {komen schaken} (zal)
(zal) {schaken} (uitgesloten)
dat ie nog {komen
dat ie nog {schaken} (zal) {komen
dat ie nog
(zal) {komen schaken}
}

}

2.9.

Te + ow

Uit 2.3.1 herhaal ik het voorbeeld:
2

3

4

5

6

als (ie) er te spreken} {geweest} (zou) {schijnen} [te zijn}
[

Twee plaatskategorieën met te + ow kent de ww eindgroep dus op het eerste
gezicht. Waar hangt het van af of te + ow in paradigma 2 komt te staan of in
6? Niet van het verschil in ow: spreken t.o. zijn; het is bv. heel goed mogelijk om
te spreken onder 6 onder te brengen:
als (ie) er

(zou) { schijnen} [te spreken}

De werkelijke oorzaak is het hulpww waarvan te + ow afhangt: bij het type
schijnen hebben we bv. te + ow altijd onder. 6, bij het type staan hebben we het
bij voorkeur onder 6, maar eventueel kan het nog onder 2, bij het type zijn
kan het enkel onder 2. Ik duid ze resp. aan met a, b en c en herstel alvast de
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voorlopige konstatering aan het begin van dit nummer: er zijn niet twee maar
drie plaatskategorieën van te + ow: uitsluitend 6, bij voorkeur 6 maar desnoods ook 2, en uitsluitend 2:
2

4

6

(schijnt) [te eten }
a. als (ie)
(uitgesloten)
als (ie) [te eten } (schijnt)
(staat ) [te kletsen}
b. als (ie)
(heel zeldzaam)
als (ie) [te klets en} (staat )
)
c. als (ie) [te eten } (is
(is
) [te eten } (uitgesloten)
als (ie)

Die plaatsverschillen hangen trouwens met andere verschillen samen. Zo lijkt
type c dat syntagmatisch zo apart staat van de twee andere syntagmatisch en
paradigmatisch, in vorm- en betekenisleer als enigste van de drie types op de
lvm. Type c kan hoogstens `overgankelijke gezegdes' vormen; beter gezegd: het
kan hoogstens ww-vormen bevatten die in overgankelijke gezegdes voor kunnen
komen:
het (is) [te zien }
het (wordt) { gezien }
het (is) [te betalen}
het (wordt) { betaald }
het (is) [te kijken } (uitgesloten)
het (wordt) { gekeken} (uitgesloten)
Een lv kan type c evenmin krijgen als een lvm dat kan:
het (wordt) dat kind { gezien} (uitgesl.) 1

het (is) dat kind [te zien} (uitgesl.)

Het is zeker ook geen toeval dat is zowel hulpww in de lvm kan zijn als in dit
type c.
Ook in betekenis komen de twee types sterk overeen: het is te zien betekent
`het is kunnende gezien worden'. Datzelfde element worden treffen we noch in
betekenis van te + ow van type a noch van type b.
Een slotopmerking over komt zitten en komt te zitten. Hier is geen sprake van
een weglaatbaar te; die weglaatbaarheid zou trouwens ook gelden na de pv
van komen en dat wekt op zichzelf al argwaan. — In werkelijkheid hebben we
hier te maken met twee aparte ww met vorm- en betekenisverschil. Van het eerste
geeft de geb. wijs duidelijke bewijzen:
pv-geb. wijs: J (kom) hier maar { zitten}
(kom) hier maar [te zitten}(uitgesloten)
-geb. wijs: hier maar komen [ zitten }, Jan
ow
hier maar komen [te zitten}, Jan (uitgesloten)

Ook het betekenisverschil is heel duidelijk:
hij (kwam) naast ons { zitten} (`opzettelijk')
hij (kwam) naast ons [te zitten} (`onopzettelijk', `het kwam toevallig zo uit')
2.10.

Aan het + ow

Volbrengen is een ander ww-type als vollopen; dat blijkt uit bv.:
(hij) (volbrengt) het
(hij) ( loopt )[ vol]
We noemen volbrengen een onscheidbaar en vollopen een scheidbaar samengesteld ww.
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Ook bij andere ww-vormen als de pv blijkt dat verschil duidelijk:
(hij) (heeft ) het{volbracht}
vd:
{gelopen }
[ Vol]
(hij)
( is )
[te volbréngen}
het
(hij)
(schijnt)
te
+ ow: J

1 (hij) (schijnt)

[vol]

[te lopen

}

( is ) het

[aan het volbréngen}
lopen}
aan het + ow: (hij) ( is )[ vol] [aan het
[aan het vollopen }
(hij)
( is )
(hij)

M.a.w.: gevollopen en te vollopen zijn uitgesloten, maar aan het vollopen bestaat
naast vol aan het lopen. Te en de ow kunnen we nooit scheiden door vol e.d.,
maar aan het en de ow wel.
Waardoor nog meer als door vol?
1. Door de meeste types eenwoordige niet-ww resten:
(je) (bent) toch niet [aan het ziek worden } (moeilijk)
[aan het groen verven}
(ik) (was) hem
}
[aan het tee zetten
(ze) (is )
2. Het laatste voorbeeld kan eventueel al onder dit tweede type vallen: een
eenwoordig lv:
(zijn ) (jullie)
[aan het brood snijden }
(was ) (ie )
[aan het erwtjes doppen}
(raakt) (ie ) vlug [aan het praatjes maken }

De meeste meerwoordige niet-ww resten en lv zijn uitgesloten:
1. (de buis) (was) [aan het in stukken vriezen}
2. (ze
) (is ) [aan het de teezetten} j (uitgesloten)
In al deze gevallen is wel een andere plaatsing mogelijk:
1. (de buis) (was) [in stukken] [aan het vriezen}
) (is ) [de tee
] [aan het zetten }

2. (ze

Vrij geïsoleerde gevallen lijken me:
toen (was) (ze) zowaar [aan het erwtjes in maken }
(ze) (zijn)
weer [aan het haasje over springen}

Wat het eerste type betreft geef ik nog drie voorbeelden die laten zien dat
erwtjes en in altijd aan deze onderlinge volgorde gebonden zijn:
toen (was) (ze) zowaar erwtjes in [aan hetmaken}
toen (was) (ze) zowaar erwtjes [aan het
in maken}
toen (was) (ze) zowaar
[aan het erwtjes in maken}
toen (was) (ze) zowaar
in [aan het erwtjes maken} (uitgesloten)
Nog hebben we niet alle regels behandeld betreffende de elementen die wel en
niet kunnen staan tussen aan het en een ow: vn zijn daar bv. allemaal uitgesloten:
(ze) (was) [aan het hem plagen}
(ze) (was) [aan het hun
plagen}
plagen} (uitgesloten)
(ze) (was) [aan het die
(ze) (was) [aan het iemand plagen}
Meer als één ow is na aan het vrijwel uitgesloten:
(hij) (is) een paar huizen [aan het laten bouwen}
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Het paradigma van de ow na aan het is beperkt:
(hij) (is) ziek [aan het zijn
} l (uitgesloten)
(hij) (is) het [aan het moeten} J
Bij sommige ww zijn beperkingen in verbindbaarheid bij aan het + ow:
(de zon) (is) weer [aan het schijnen}
(de zon) (schijnt) weer
(hij) (is) weer [ziek] [aan het schijnen} (uitgesloten)
(hij) (schijnt) weer [ziek]
Lv

2.11.

Wat onze spraakkunsttraditie lv noemt, is het best te definiëren als `alles wat
bij vertaling in het Latijn en het Duits een vierde naamval oplevert, als er geen
vzaz aan vooraf gaat'. In de schoolpraktijk heerst de regel: lv is alles wat onderwerp wordt bij omzetting in de lvm (vgl. 2.6.2) plus enkele andere gevallen
zoals bij bevatten, hebben, houden, krijgen, laten, ontmoeten, tegenkomen, zich
herinneren, zich voorstellen e.d.
Het is onverstandig om deze begrenzing overijld door een andere te vervangen;
uit een klein overzicht zal blijken hoeveel speurwerk op dit gebied nog nodig
is voor we een goed overzicht kunnen krijgen van de taalfeiten.
Er zijn ww die zonder lv per se uitgesloten zijn, andere kunnen met en zonder lv
voorkomen:
(hij) (bekijkt) het
(uitgesloten)
(hij) (bekijkt)

(hij) (timmert) het
(hij) (timmert)

Er zijn ook ww die enkel een bepaald type lv kunnen krijgen. Zien bv. kan zo
een vn als een zn- als een ww-patroon krijgen:
-wel
(hij) (ziet) dat

het
'n1

ze
d'r
iets
jouw boek
m'n mooiste prent
dat het in orde komt
of het in orde komt
wat jij niet denkt

(vn)

(zn- patroon)
(ww- patroon)

Maar vervangen we ziet door kan, dan vervallen alle mogelijkheden behalve
dat, het, iets en wat jij niet kunt. Na hij hoopt kunnen we wel dat en het
krijgen en ook een ww-patroon van het type dat het in orde komt, maar niet een
met of of wie aan het begin. Omgekeerd kunnen we na reken maar wel een wwpatroon krijgen met dat, maar reken dat maar enz. enz. zijn uitgesloten. Na hij
koopt is zo'n ww-patroon uitgesloten, terwijl andere gevallen wel mogelijk zijn.
Schematisch krijgen we dus het volgende:
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zie
dat

-}-

het

+

'm

+

iets

+

jouw boek

+ j

dat het in orde komt

+

of het in orde komt

+

wat jij niet denkt

+

kan

hoop reken koop

+

+

+

+

--

+
--

--

---

+

—
--

+

(aanw. vn)

+
(pers. vn)

—

—

+

+

—

+

(onbep. vn)

+

(zn-patroon

—

--

+
—
+

—
---

—

—

(ww-patronen)

+

Het type reken staat hier helemaal apart; wie dat het in orde komt een vv noemt,
kan daar goede argumenten voor geven, maar daarmee is de zaak evenmin opgelost want dan vergroot dit type de problemen binnen het vv toch weer. Ik
kom daar in 2.13 nog op terug.
Van de overschietende types heeft nu kan het kleinste aantal mogelijkheden.
Het zn- patroon is hier in principe niet uitgesloten:
hij kan zulk werk wel

Wel was het type jouw boek hier uitgesloten.
De drie ww die een lv -zin bij zich kunnen krijgen, laten elk aparte m ogelij kheden daarbij zien: zie kent de drie types, hoop kent er twee en koop maar één.
Al die komplikaties bij het lv maken het duidelijk dat het ordenen van de taalfeiten hier geen eenvoudig werk zal zijn en dat we ons voorlopig veilig aan de
traditie moeten houden.

2.11.1.

Plaatsmogelijkheden

In 2.3.1 hebben we gezien dat onbeklemtoonde pers. vn altijd in het tweede
deel van de begingroep belanden, onverschillig welk zinsdeel ze zijn. Dat geldt
dus ook als een lv zo'n vn is.
Is een lv dat, dan ontstaan er weer komplikaties waarvan ik er één in een voorbeeld noem:
(hij) (hoopt) dat heel beslist
(hij) (hoopt)
heel beslist dat (vrijwel uitgesloten)
(hij) (koopt) dat heel beslist
(hij) (koopt)
heel beslist dat

Beklemtoonde pers. vn als lv hebben voorkeur voor de begingroep, tweede
deel, maar ze kunnen zich eruit verwijderen:
(hij) (zag) hém toen

(hij) (zag)
(hij) (zag)

ook
(voorkeurplaats)
toen hém ook
toen
ook hém
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Een zn- of vn-patroon als lv hoort per se in de middengroep en staat dan achter
het mv als ook dat een zn- of vn-patroon is en niet met aan of voor begint; vgl.
2.12.1.
Alle genoemde lv-types hebben gemeen dat ze nooit uitloop kunnen zijn; wel
eerste zinsdeel meestal:
dat (zie) (ik)
die baan (heeft) (ie) aangenomen

Daarentegen is een ww-patroon als lv zelden lid van de middengroep; wel aanloop, eerste zinsdeel of uitloop:
aan 1 o o p
a
{zeggen}
t (zou) (je) niet
dat het warm was d
dat
(zou)

het warm was (zou) (je) niet

(je)

{zeggen}
(zou) (je) niet dat het warm was {zeggen} (uitg.)
{zeggen} dat het warm was
niet
uitloop

Een uitloop-lv kunnen we natuurlijk wel krijgen als er een ander lv vooraf gaat:
(heb) (je) ze weer {gezien} die deugnieten
Ook nu is het eigenlijke 1v opnieuw gebonden aan de plaatsregel: het kan nooit
uitloop zijn.
Iets anders is dat we soms enkel in een gebiedende wijs het lv kunnen missen,
soms in alle wijzen. Kan het in de aantonende wijs wegblijven, dan per se ook
in de gebiedende; dan kan het als het aanwezig is ook nooit in de uitloop
staan.:
(hij) (heeft) de hele dag
{ getimmerd}
(hij) (heeft) de hele dag
{ getimmerd} een hok (uitgesloten)
(had) de hele dag maar {getimmerd} een hok (uitgesloten)
Maar nu het tweede type ww. Het kan z'n lv niet missen in de aantonende wijs,
maar wel in de gebiedende. Nu kan het in de gebiedende z'n lv ook in de uitloop krijgen:

-(hij) (geeft) graag al dat geld [weg]
(hij) (geeft) graag
[weg]
l
(hij) (geeft) graag
[weg]
al dat geld j (uitgesloten)
(geef) maar al dat geld [weg]
(geef) maar
[weg]
(pv -geb. wijs)
al dat geld
(geef) maar
[weg]
[weg] {geven} al dat geld (ow -geb. wijs)

2.12.

My

Ook het mv is in de bestaande spraakkunsttraditie enkel te definiëren in termen
van Latijn en Duits: het mv is alles wat in die twee talen een derde naamval
krijgt zonder vzaz. In het ABN behelpen we ons dan in deze trant: begint een
zinsdeel met een weglaatbaar aan of voor dan is het een mv; begint het niet
met een vzaz maar kunnen we er aan of voor voorzetten, dan is het eveneens mv.
1. In het volgende nummer noem ik nog enkele speciale gevallen, o.a. het
paradigmaloze me; het kan een `echt' mv naast zich hebben:
toen (geeft) (ie) me die jongen toch een klap
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Ook dat heet per traditie mv ofschoon de aan -proef er niet opgaat:
toen (geeft) (ie) aan me die jongen toch een klap (uitgesloten)

Dat me krijgt in het Duits en het Latijn een derde naamval!
2. Een ander type is tegen enz. na het ww zeggen:
hij (zei) iets tegen Jan

Ook hier is men soms geneigd om van een mv te spreken omwille van Duits
en Latijn (dem Johann en Johanni zijn één mogelijkheid) en omwille van de
weglaatbaarheid van tegen.
3. Dan is er een mv dat geen lv naast zich kan hebben:
het (kan) ons niks schelen

Opnieuw faalt de aan -proef:
het (kan) aan ons niks schelen (uitgesloten)

Een zn-, een vn-, een ww- en een vn-bw-patroon kunnen mv zijn. Er zijn twee
sterk verschillende types: dat zonder en dat met aan of voor. Het eerste lijkt
heel sterk op het lv, het tweede heeft meer overeenkomst met bv. het vv. Vooral
de plaatseigenaardigheden laten dat duidelijk zien. In het volgende nummer
kom ik daarop terug.
2.12.1.

Plaatsmogelijkheden

2.12.1.1. Het mv zonder vzaz als deel
1. In 2.3.1 hebben we gezien dat onbeklemtoonde pers. vn altijd in het
tweede deel van de begingroep belanden. Dat geldt dus ook als een mv zo'n
vn is. Het gaat altijd voorop, onverschillig of het lv of mv is:
(heb) (je) 't 'mgegeven
(heb) (je) 't

nog water gegeven

Ze zijn nooit eerste zinsdeel.
2. Zijn lv en mv allebei of een aanw. vn of een zn-patroon, dan komen ze allebei in de middengroep. Hun onderlinge volgorde is dan meestal mv — lv:
(heb) (je) daarom dat nog wat water {gegeven }
(heb) (je) daarom die plant dat{gegeven}
(heb) (je)

die

da t

{ gegeven}

(heb) (je) daarom die plant toch water {gegeven}
(heb) (je) daarom nog wat water dat {gegeven} enz. (uitgesloten)

Al deze mv kunnen ook eerste zinsdeel zijn.
dat (heb) (je) toch water {gegeven}, enz.

3. Een beklemtoond pers. vn sluit zich bij voorkeur weer aan bij het tweede
deel van de begingroep:
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(geef) (je) ons hem
(geef) (je) die mensen hem (uitgesloten)
(geef) (je) hem die mensen

Zulke vn kunnen ook eerste zinsdeel zijn:
hem (geef) (,je) dat
4. Een ww-patroon is hier aanloop of t; vrijwel nooit deel van de middengroep
of uitloop:
a a n l o op
i
e (kun) (je)
wie erom vraagt d
wie erom vraagt (kun) (je)

de uitslag wel {geven}
de uitslag wel {geven}
(kun) (je) wie erom vraag t de uitslag wel {geven} (moeil.)
(kun) (je) de uitslag wel { geven } wie erom vraagt
(vrijwel uitgesloten)

5. Een speciaal geval vormt hier het paradigmaloze me; dat kan nl. zelfs tussen
pv en onderwerp komen bij inversie:
toen (geeft) me (die vent) dat kind toch een klap

Buiten dit ww-patroon is dit me zeldzaam:
(die vent) (geeft) me dat kind toch een klap (zeldzaam)
(geeft) me (die vent) dat kind toch een klap? (uitgesloten)
als me (die vent) dat kind toch een klap (geeft) (zeldzaam)

6. Verwant hiermee is het mv dat geen lv naast zich kan krijgen; ook dat kan
desnoods tussen pv en onderwerp als het onderwerp geen onbeklemtoond pers.

vn is en geen eerste zinsdeel:
daarom (kan) onze Kees (dat hele zaakje) niks schelen
(kan) onze Kees (dat hele zaakje) daarom niks schelen

Een gewoon mv zou hier nooit kunnen staan:
(geeft) onze Wim (dat zaakje) veel winst
(verkoopt) die mensen (de boekhandelaar) dat standaardwerk

1
(uitgesloten)

2.12.1.2. Het mv met vzaz als deel
Ik heb al gezegd dat dit zich gedraagd als bv. het vv. Opnieuw geef ik enkele
ondertypes:
1. Aan het en aan dat bestaan niet: wel aan 'm, aan je enz. Die kunnen volgens
een algemene regel nooit eerste zinsdeel zijn, ook niet als ze vv zijn:
aan 'm (geef) (ik) niks (mv)
aan 'm (denk)(ik) nooit (w)
Wel: aan hem (denk) (ik)
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(uitgesloten)

Deel van de middengroep of de uitloop kan zo'n mv wel zijn:
(ik) (heb) alles
(ik) (heb) alles

aan 'm {gegeven}
{ gegeven} aan 'm

2. Is een mv een vn-bw, dan kan het eerste zinsdeel zijn, deel van de middengroep of van de uitloop:
daaraan (heb) (ik)

alles { gegeven}

(heb) (ik) daa raan alles {gegeven}

(heb) (ik)

alles { gegeven}

daaraan

Alleen eraan kan geen eerste zinsdeel zijn; het doet denken aan het type aan 'm:

eraan (heb) (ik)

alles { gegeven} (uitgesloten)

3. Is een mv een zn-patroon met aan of voor, dan kan het eerste zinsdeel zijn,
deel van de middengroep of van de uitloop:
aan die man (heb) (ik)

alles { gegeven}
aan die man alles {gegeven}
alles { gegeven }, aan die man
(heb) (ik)
(heb) (ik)

4. Aan of voor + ww-patroon kunnen ook my zijn (voor is overigens onweglaatbaar!):
voor wie het mist (is) (het) makkelijk te kopen
aan wie het weet (hoef) (je) niks te zeggen
Dit type kan aanloop, o of uitloop zijn; vrijwel nooit deel van de middengroep:
(je) (hoeft) aan wie het wee t niks te zeggen (moeilijk)

2.13.

Vv

Een vzaz heeft soms geen paradigma of een heel klein:
zn-patroon als ww- patroondeel: (ik) (hoop) op de zomer
naar
bij
tegen

(uitgesloten)

in
zn- patroon als bwbn-patroondeel:

tussen
gek op de zomer
naar
bij
tegen
(uitgesloten)

in
tussen

zn-patroon als zn- patroondeel:

de hoop op de zomer
naar
bij
tegen

(uitgesloten)

in
tussen
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Alleen als ww-patroondeel heeft dit type op de zomer enz. een aparte naam: het
heet dan vv; niet als bwbn- of als zn-patroondeel, al zou zo'n aparte naam ook
daar redelijk zijn.
Langs paradigmatische weg kunnen we er dus toe besluiten dat een ww-patroondeel vv is. Het bevredigt weinig dat de traditie hier geen scherpe grens trekt. We
kunnen nu zelf een knoop doorhakken en zeggen: een ww-patroondeel is pas
een vv als het vzaz waarmee het begint geen paradigma heeft of maar door één
vzaz vervangen kan worden.
We kunnen het vv ook syntagmatische begrenzen door te zeggen: pas als we
het vzaz kunnen vervangen door er + vzaz + dat... enz., is er van een vv
sprake:
ik (hoop) erop dat de zomer komt

De paradigmatische en de syntagmatische begrenzing lopen niet helemaal gelijk.
Belangrijk is in elk geval dat op de zomer geen vv is in zinnen als:
[gek op de zomer] (is) (ie) niet
(de hoop op de zomer) (werd) {vervuld}

Tot zover het zn-patroon als vv. Ook een vn-bw-patroon kan vv zijn: we treffen
daarin dezelfde paradigmatische begrenzing van het vzaz:
vn-bw-patroon als ww- patroondeel: (ik) (hoop) er op
naar
bij
tegen
in

1
(uitgesloten)

tussen
enz.

Ook dat moeten we dus vv noemen als het ww-patroondeel is.
Maar dan hebben we nog het ww-patroon uit onze syntagmatische proef van
zoeven:
(ik) (hoop) erop dat de zomer komt
Erop als vv maakt de bijzin mogelijk; die noemen we vv-zin, ook al begint hij

niet met een vzaz zodat we de letterlijke betekenis van voorzetselvoorwerp
geweld aan moeten doen.
Een hele enkele keer is zo'n vn-bw als eigenlijk vv niet nodig maar wel mogelijk:
(ik) (vertrouw) erop dat alles in orde komt
(ik) (vertrouw)
dat alles in orde komt

Het laatste type bijzin moeten we geen lv noemen; vgl. het eind van dit nummer.
Ook binnen de vv-zin onderscheiden we nog soorten: die kan nl. beginnen met
dat, of of als:

(ik) (verbaas) me er niet over dat het misloopt
(ik) (verbaas) me er niet over als het misloopt
(ik) (twijfel)
er
aan of het misloopt*

Het is dus aan te bevelen om in sommige gevallen de syntagmatische regel voor
* Verwar met dat laatste type niet:
(ik) (twijfel) er niet aan of het loopt mis
Dit type bespreken we in 2.18.8.
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het zn-patroon wat ruimer te nemen; dat is vv als het met een vzaz begint en
als we het kunnen vervangen voor er + vzaz + dat, of of als.
Tenslotte is er nog een vierde type vv: een verbinding van vzaz en ww-patroon:
(ik) (twijfel) aan wat ie zegt

Heel duidelijk is dat echt en aan- of uitloop-vv samen niet één zinsdeel vormen:
daaraan dat alles in orde komt (twijfel) (ik) niet (uitgesloten)
daaraan
(twijfel) (ik) niet dat...

Een vv-zin kan aan- of uitloop zijn; nooit eerste zinsdeel of deel van de middengroep:
dat alles in orde komt (twijfel) (ik) daaraan (enkel als vraag)
dat alles in orde komt (vertrouw) (ik)
(uitgesloten)

Dit laatste voorbeeld is aanleiding om dit type geen 1v-zin te noemen maar
vv-zin.
2.14.

Niet-ww rest

Het gezegde vormt samen met het onderwerp het voornaamste uit de zin. Het
onderwerp hebben we besproken, eveneens de pv en alle andere ww elementen
uit het gezegde (de ww staan er per definitie allemaal in); nu blijven nog de nietww elementen uit het gezegde over.
Verwijderen we de pv uit een gezegde, dan houden we de rest ervan over; verwijderen we daaruit de ww rest, dan blijft de niet-ww rest over. Ik hoef niet te
zeggen dat de ww en de niet-ww rest ook vaak afwezig zijn.
Een niet-ww rest is een zinsdeel dat ofwel sterk op een voorwerp lijkt ofwel sterk
op een bw bep. Ik kan het ook anders uitdrukken: het is een voorwerp of een
bw bep. die zo intiem met het hoofdww verbonden is dat we dat in de ontleding
apart aan willen geven.
Ik geef een paar voorbeelden:
bw bep.: (hij) (schrijft) heel erg klein
niet -ww rest: (hij) (wordt ) [heel erg klein]
bw bep.: (ik) (werk ) in m'n kamer
niet-ww rest: (ik) (ben ) [in m'n kamer]

Vgl.: (hij) (schrijft)

Vgl.: (hij) (wordt) (uitgesloten)
Vgl.: (ik) (werk )
Vgl.: (ik) (ben ) (uitgesloten)

Hier waren niet-ww resten totaal onweglaatbaar; soms ook zijn ze wel weglaatbaar maar dan verandert daardoor de waarde van de overgebleven delen:
niet -ww rest: (hij) (loopt ) [met molentjes]
(leest ) (uitg.)

Vgl.: (hij) (loopt )
(leest )

Nu enkele voorbeelden van een niet-ww rest uit de sfeer van de voorwerpen:
(is) (het) ['m] [dat]
(ik) (heb) ['t] [erg warm]

Een niet-ww rest van het type 't staat natuurlijk in het tweede deel van de
begingroep; een van het type dat sterk op de bw bep. lijkt vinden we in het eerste
deel van de ww eindgroep. Ik kom daarop terug in 2.19.2.1. Als ww-patroon
vinden we de niet-ww rest in aan- of uitloop of als eerste zinsdeel:
[wat z'n vader is] (wordt) (Jan) zeker niet
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2.15.

Bw bep.

Het traditionele begrip bw bep. omvat helaas een restgroep, d.w.z. alles wat
nergens anders onder te brengen was, en dat waren o.a.:
1. vw-patroondelen, nl. de voorbepalingen:
kort voor ie kwam
(kort voor = vw- patroon)
een minuut nadat de zaak begonnen was (een minuut nadat = vw- patroon)

2. vzaz-patroondelen, nl. de voorbepalingen:
kort voor het begin
een minuut na het eind

(kort voor = vzaz- patroon)
(een minuut na = vzaz- patroon)

3. zn-patroondelen:
ook de minister

4. bwbn- patroondelen:
(hij) (werkt) heel hard
(heel hard = bwbn- patroon)
eens heel hard ei

5. ww-patroondelen:
(hij) (werkt) heel hard
(kom) (je) deze week
(kom) (je) na deze week
(kom) (je) vandaag
(kom) (je) dan
(kom) (je) bij ons
(kom) (je) erbij
(kom) (je) als je tijd hebt
(kom) Tje) niet

(bwbn- patroon)
(zn-patroon zonder vzaz als deel)
(zn- patroon met vzaz als deel)
('zn' -patroon)
('vn'-patroon)

( vn - patroon)
(vn -bw- patroon)
(ww- patroon)
(restgroep)

We beperken ons vanzelfsprekend nu tot de ww-patroondelen die bw bep. zijn;
uit de onderverdeling van zoëven blijkt al dat we zelfs dan veel te bespreken
hebben.
2.15.1.

Het bwbn-patroon als bw bep.

Dit type bw bep. komt van allemaal het dichtst bij de niet-ww rest; het is van
allemaal het centraalst. Dat blijkt hieruit: het kan wel eerste zinsdeel zijn of
deel van de middengroep, maar nooit uitloop:
bwbn-patroon als eerste zinsdeel: heel hard (liep) (ie) niet
hard dat (ie)

(liep)

bwbn- patroon als deel v. middeng.: (hij) (heeft) toen heel hard {gelopen}
{gelopen} heel hard (uitgesl.)
bwbn-patroon als deel v. uitloop: (hij) (heeft) toen

In 4.4.2 vv. kom ik uitvoerig op dit type terug.
2.15.2.

Het zn-patroon als bw bep.

2.15.2.1. Het zn-patroon zonder vzaz als deel
Het gaat hier om het type de volgende week. Dat kan soms eerste zinsdeel zijn,
altijd deel van de middengroep en van de uitloop:
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de volgende week (komen) (we) terug
zn-patroon als eerste zinsdeel: de volgende week dat we plezier zullen hebben (uitgesloten)
zn-patroon als deel van de middeng.: (we) (komen) de volgende week [terug]
[terug] de volgende week
zn-patroon als deel van de uitloop : (we) (komen)

Dat laatste voorbeeld bewijst duidelijk het verschil met onderwerp, lv e.d. die
ook zn-patronen zijn zonder vzaz als deel. Onderwerp, lv enz. kunnen nooit
uitloop zijn, zoals we weten.
Een paradigmatische beperking van deze bw bep. blijkt duidelijk in z'n znparadigma: dat kan maar weinig woorden omvatten, zo bv. niet tuin:
als onderwerp: (de laatste tuin) (is) omgespit
zn-patroon
zn-patroon zonder vzaz als deel als bw bep. : (hij) (is) hier de laatste tuin geweest (uitg.)

Dit type bw bep. betekent vooral `tijd- en plaatsmaataanduiding'.
2.15.2.2. Het zn-patroon met vzaz als deel
Deze bw bep. heeft dezelfde mogelijkheden van buitenbouw als z'n voorganger; dat zal zo blijven tot en met het type uit 2.15.5. M.a.w.: alle zn- en
zn-achtige patronen hebben in hoofdzaak dezelfde buitenbouw als ze bw bep.
zijn.
Daarentegen mist dit type de beperkingen van z'n voorganger in paradigmatisch
opzicht:
(hij) (is) hier in de laatste tuin { geweest}

Pas als de bw. bep een hele intieme binding krijgt met het hoofdww, als hij m.a.w.
de niet-ww rest gaat benaderen, kan hij ook ♦ zijn:
bw bep. als A&: in dat huis <dat> we gedanst hebben (uitgesloten)
op de tafel <dat> we geslagen hebben

Als bw bep. heeft het zn-patroon met vzaz als deel verreweg de meeste mogelijkheden.
Een zn-patroon met vra. woord is ook als bw bep. vanzelfsprekend beperkt tot
het eerste zinsdeel:
bij welke brug (moeten) (we) meteen
{stoppen}
(moeten) (we)
bij welke brug {stoppen} (uitg.)
2.15.3.

Het `zn'- en het `vn'-patroon als bw bep.

Als ww-patroondeel kunnen `zn'- en `vn'-patroon hoogstens bw bep. zijn; ze
kunnen weer t, deel van de middengroep en van de uitloop zijn, maar nooit,,:
als aanloop
: 's avonds, toen (hebben) we plezier gehad
als deel van de middengroep: we (hebben) 's avonds plezier gehad
als deel van de uitloop
: we (hebben)
plezier { gehad} 's avonds
als :
's
avonds (hebben) we plezier gehad
als A
: 's avonds dat we plezier gehad hebben (uitgesloten)

Vervanging van het `zn'-patroon 's avonds door een `vn'-patroon als bv. toen,
daar of tot daar geeft vrijwel dezelfde resultaten.
Een vra.-'vn'-patroon is ook als bw bep. vanzelfsprekend beperkt tot het eerste
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zinsdeel, een betr.-'vn'-patroon als bw bep. tot het eerste deel van een bv of
`bv' bijzin:
:

tot waar (moeten) (we)rijden
(moeten) (we) tot waar
rijden (uitgesloten)
(we)
(moeten) rijden
een plaats tot waar
(we) tot waar (moeten) rijden (uitgesloten)
een plaats

2.15.4.

Het vn-patroon als bw bep.

In tegenstelling met het zn-, het 'zn'- en het `vn'-patroon kan het vn-patroon
hoogstens dan bw bep. zijn als het een vzaz als deel heeft; zonder dat kan het
hoogstens onderwerp, lv of mv zijn.
Zelden kan een vn-patroon ® zijn:
met iemand als Kees dat ze gedanst heeft (uitgesloten)
dat ze gedanst heeft
met hem

Alle andere plaatsen zijn ook hier mogelijk, tenzij de bw bep. weer tot de nietww rest begint te naderen, want dan kan hij moeilijk of helemaal niet meer uitloop zijn:
we (hebben) altijd graag {gewoond} naast hem l (
zeldzaam)
hij (heeft) hard{geslagen} op tafel

J

Een vra.-vn-patroon is ook als bw bep. vanzelfsprekend beperkt tot het eerste
zinsdeel, een betr.-vn-patroon als bw bep. tot het eerste deel van een bv bijzin:
bij wie van. jullie (moet) (ik)
zijn
(moet) (ik) bij wie van jullie zijn (uitgesloten)
iemand bij wie
(ik)
(moest) zijn
(ik) bij wie
(moest) zijn (uitgesloten)
iemand

2.15.5.

Het vn -bw- patroon als bw bep.

Hier vinden we precies hetzelfde als in het vorige nummer:
daar vlak naast dat we lang gewoond hebben (uitg.)
we hebben lang { gewoond} daarnaast (zeldzaam)

Een vra.-vn-bw-patroon is vanzelfsprekend beperkt tot het eerste zinsdeel,
een betr.-vn-bw-patroon tot het eerste deel van een bv bijzin.
Een pers.-vn-bw-patroon is soms in het eerste zinsdeel uitgesloten, maar dat is
niet kenmerkend voor de bw bep.; ook het mv en het vv vertonen soms die eigen
bij deze groepjes:
-ardighe
bw bep.: erin (zat) (een muis)
vv
: erop (wacht) (ik) allang (uitgesloten)
mv
: eraan (geeft) (ie) niet

2.15.6.

Het ww-patroon als bw bep.

Voorkeurplaatsen zijn de eerste en de laatste, dus aanloop, A en uitloop. Maar
een ww-patroon kan ook deel van de middengroep zijn, altans als het niet te
lang of te ingewikkeld is:
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(je) (kunt) als je wilt wel even
{komen}
(je) (kunt) als je werkelijk in elk opzicht helemaal zeker bent van je zaak {komen} (vrijwel

uitg.)

Kontakt tussen de eindgroep van de bw bep. en die van de hoofdzin is meestal
ongewenst:
(je) (kunt) als je zou willen komen
(moeilijk)
(je) (kunt) bij ons om te blijven eten komen J

De bw bijzin met zodat als vw kan hoogstens uitloop zijn; dan zijn er nog enkele
types die in binnen- en buitenbouw beperkt zijn:
a. dat met al als vw kan nooit A zijn;
b. het type aan z'n neus te zien kan nooit aanloop zijn;
c. het type kom je in de stad kan nooit p, deel van de middengroep of uitloop zijn, enz.
Zie 2.18 vv.
2.15.7.

Een restgroep met o.a. niet als bw bep.

In een verbandzin kan niet o.a. ♦ zijn:
niet dat ie er te lui voor is; integendeel
In een gewone zin kan niet zelfs geen A zijn:
niet (werkt) ie hier (uitgesloten *)
Aan- of uitloop kan niet evenmin zijn:
niet, zo (heeft) (ie) { gewerkt}1
hij (heeft) hier {gewerkt} niet**

J (uitgesloten)

Aparte moeilijkheden geeft het type niet ... maar ... (niet alleen ... maar
ook...) Vgl. daarvoor 7.1 vv.
Andere leden van deze restgroep noem ik enkel pro memorie: alleen, samen,
tegelijk, met z'n achten, misschien, waarachtig, zowaar enz.
2.16.

Vw

Het is goed om te beginnen met onder- en nevenschikkend vw streng te scheiden:
een nevenschikkend vw kan `tussen' alle mogelijke patronen staan; nevenschikking is een verschijnsel dat we in alle onderdelen van het ABN tegenkomen.
Ik bespreek het in hoofdstuk 7. Een onderschikkend vw daarentegen kan
hoogstens voorkomen binnen het eerste bijzinsdeel. — Ik noem het hier kortweg
vw***.
* Wel kan het een déél van het Q zijn, maar dan is het geen ww- patroondeel meer:
niet z'n broer (werkt) hier maar hijzelf
Vgl. 7.1.

** Heel wat anders is natuurlijk het apart staande niet = `is het niet':
hij (heeft) hier toch {gewerkt } niet
hij (heeft) hier toch { gewerkt } is het niet
* * * Biezondere stijl is een type als:
ofschoon jong was hij toch heel geschikt voor die baan
Vgl. hiervoor 8.5.
Helemaal apart staat het type als na stellende en vergrotende trap e.d. Allerlei kenmerken
wijzen op nevenschikking.
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Iets scherper uitgedrukt: een vw is een woord dat hoogstens voorkomt binnen
het eerste zinsdeel van een bijzin of van een bepaald beperkt type hoofdzin:
bijzin : als je het toch durft (ga) je de gevangenis in
hoofdzin: als je het toch durft
Het onderwerp heeft t.o. de voor-pv als het daarachter staat, precies dezelfde
plaatseigenaardigheden als t.o. het vw in zinnen met een achter-pv (vgl. 2.5).
Is het onderwerp een onbeklemtoond pers. vn, dan is het met pv en vw onscheidbaar verbonden:
(kom) (je) morgenavond vlug
<als> (je) morgenavond vlug (komt)

(kom) morgenavond (je) vlug
<als> morgenavond (je) vlug (komt)

(uitg.)

Is het onderwerp geen onbeklemtoond pers. vn, dan is het beperkt scheidbaar
van voor-pv en vw:
(komt) morgenavond (je man)

I

<als> morgenavond (je man) komt

De vw in zinsdelen delen we in twee groepen in:
1. Grammatikaal verbindende kunnen hoogstens voorkomen binnen een onderwerp-, gezegde -, lv- of vv-zin. Het zijn dat en of vooral:
(of ie komt) (is) nog onzeker
onderwerpzin: (dat ie komt) (is) algemeen bekend
J of ie komt (weet) (ik) niet
lv -zin: dat ie komt (weet) (ik) niet
of ie komt, daar (twijfel) (ik) niet aan
vv-zin: dat ie komt, daar (twijfel) (ik) niet aan

2. Logisch verbindende vw kunnen hoogstens voorkomen binnen bw bijzinnen.
Voorbeelden zijn als, doordat, eer, nadat, nu, nou, ofschoon, omdat, tegen dat,
voor, voordat en zonder dat *.
Sommige logisch verbindende vw kunnen een vw-patroon vormen:
een uur nadat de uitdeling begon
een paar minuten voor de vergadering afgelopen was

Vgl. hoofdstuk 6.
Het vw is een zinsdeel en wel een dat sterk verwant is met de pv, blijkens de
plaatseigenaardigheden van het onderwerp.
Het is aan de andere kant met het betr. en het vra. woord en het vzaz verwant
zoals we nog zullen zien, omdat het ermee gemeen heeft dat het beperkt is tot
een plaats binnen het eerste patroondeel. Bovendien kunnen sommige vzaz een
patroon vormen dat sterk lijkt op het vw-patroon.
Ik bespreek nu twee detailkwesties: overeenkomst en verschil tussen vw en `vn'
toen, nou en nu, en overeenkomst en verschil tussen vw en `vn' wanneer.
2.16.1.

Vw en 'vn': toen, nou en nu

Afgezien van de grote syntaktische verschillen lijken vw en `vn' toen, nou en nu
sterk op elkaar, vooral aan het begin van een zin:
toen (ging) (alles) goed
<toen> (alles) goed (ging)...

* Vgl. voor de vw in beknopte bijzinnen 2.19.1.3.
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Maar afgezien van vra. en betr. `vn' zijn `vn' altijd verplaatsbaar als ze binnen
het eerste zinsdeel staan:
toen (ging) (alles)

goed
(ging) (alles) toen goed
(ging) (alles)
goed toen

Een vw is daarentegen buiten het eerste zinsdeel ondenkbaar:
<toen> (alles)

goed (ging)
(alles) toen goed (ging)
l (uitgesloten)
goed (ging) toen J
(alles)

2.16.2.

Vw en `vn': wanneer

Als wanneer `vn' is, dan is het vra. `vn'; het is danm.a.w. net als het vw gebonden
aan een plaats binnen het eerste zinsdeel.
Toevoegbaarheid van of achter een woord in een bijzin betekent dat het een
vraagwoord was, — altans volgens de traditie. Dat geldt ook voor wanneer:
wanneer ie komt (weet) (ik) nog niet
wanneer of ie komt (weet) (ik) nog niet

tot wanneer ie blijft (weet) (ik) nog niet
tot wanneer of ie blijft (weet) (ik) nog niet

In deze twee gevallen was wanneer dus een vra. `vn'.
wanneer ie komt (is) (alles in orde)
wanneer of ie komt
(uitgesloten)
...

tot wanneer ie blijft (is) (alles in orde)
tot wanneer of ie blijft
(uitgesloten)
...

In deze twee gevallen was wanneer dus een vw.
Er is een tweede manier om het onderscheid tussen vw en vra. `vn' wanneer te
vinden. Wanneer is een logisch verbindend vw als het vw is; dus kan het hoogstens
een onderwerpzin, 1v -zin (of bv bijzin) inleiden.
Een derde manier is al heel eenvoudig: vervang wanneer door als. Krijgen we
ook dan een goede zin, dan was wanneer vw; anders was het vra. `vn'.
2.17.

Ww-indeling

2.17.1

Ww-indeling naar plaats

Pv, vd, ow, te + ow en aan het + ow noemen we samen ww-vormen.
Pv, vd enz. onderscheiden zich door hun plaatsen resp. plaatsmogelijkheden
in het ww-patroon; voor die indeling hebben we dus geen andere zinsdelen
als kriterium gebruikt.
2.17.2.

Ww-indeling naar verbondenheid met andere zinsdelen

2.17.2.1. Verbondenheid met andere ww: zelfstandige en hulpww; de volgorde van de verbindbaarheden
Een pv kan al dan niet met een ander ww verbonden zijn. In het eerste geval
spreken we van een hulpww, in het tweede van een zelfstandig ww. Hetzelfde
geldt voor de meeste andere ww.
Om die kwestie helemaal duidelijk te maken, is hantering nodig van het begrip
volgorde van de verbindbaarheden.
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Stel: we hebben het volgende ww-kompleks:
1

3

5

4

6

als (ie) er [aan het vissen} {geweest} (zou) {schijnen} [te zijn}

Een ow is — in het algemeen — uitgesloten zonder pv; meer nog: hij is onmogelijk
zonder een pv van zullen, mogen, moeten, kunnen, willen, gaan, blijven, komen
of laten. Eventueel kunnen we daar ook de types met lv bij rekenen: zien, horen,
voelen e.d.:
ik (zie) hem {komen}
(hoor)
(voel)

Nummer 4 uit de ww eindgroep kan dus voorkomen zonder een van de andere,
ook zonder 5 maar 5 kan niet voorkomen zonder 4:
4

5

(wil)

als (ie)
als (ie)
als (ie)

{komen} (uitgesloten)
(wil) {komen}

Nu kan de ow van alles zijn, ook een vorm van mogen, moeten, kunnen of willen,
een vorm dus van een ww dat een ow mogelijk maakt:
4

5

(zou) {kunnen komen}

als (ie)

Nu hebben we al twee ow. We kunnen de reeks nog verder uitbreiden:
(zou) {kunnen komen kijken}

als (ie)

De drie schuin gedrukte ww zijn hulpww van de ow.
Op eenzelfde manier kan duidelijk worden dat zowel een pv als een ow hulpww
kan zijn van het vd:
3

als (ie)
als (ie)
als (ie)

5

4

{gewerkt} (heeft)
}
gewerkt} (zou ) {hebben
{gewerkt} (zou {kunnen hebben}
{

)

In dit laatste voorbeeld kunnen we duidelijk de volgorde van de verbindbaarheden vaststellen: we beginnen met de pv (zou) . Dat is een hulpww van de ow;
het maakt kunnen mogelijk; dat is eveneens een hulpww van de ow en maakt
hebben mogelijk. Dat is weer een hulpww van het vd: het maakt gewerkt mogelijk. Ten overvloede blijkt dat, als we gewerkt vervangen door een vd dat zijn
als hulpww heeft, bv.:
als (ie) er

{gezien } (zou ) {kunnen zijn

}

Hier is de volgorde natuurlijk: zou -- kunnen -* zijn -^ gezien.
Op een soortgelijke manier betrekken we bij deze volgorde van de verbind
alle hulpww van te + ow en van aan het + ow.
-barhedn
Hulpww zijn altijd beperkt in aantal, dus is hun paradigma altijd klein. In elke
ww-groep is altijd één zelfstandig ww: natuurlijk het laatste in de volgorde van
de verbindbaarheden. Ik neem vormen van sneeuwen in het volgende stel voorbeelden; ze zijn schuin gedrukt:

3

2

1
als (het) hard [aan het sneeuwen}
als (het) hard
als (het) hard
als (het) hard
als (het) hard

4

5

6

}
(zou) {blijken } [te zijn
geweest
{gesneeuwd} (zou) { blijken } [te hebben }
(zou) {blijken } [te sneeuwen}
(zou) {sneeuwen }
(sneeuwt)

Die beperktheid in paradigma van de hulpww demonstreert het volgende
voorbeeld:
1

als (het) hard [aan het sneeuwen}
aan het regenen
aan het hagelen
aan het vriezen
aan het dooien
aan het ijzelen
aan het waaien
aan het stormen
aan het werken
aan het wroeten
aan het graven
aan het lopen
enz.

4

(was)
raakte
bleef
sloeg

Een zelfstandig ww is dus een ww dat aan het eind staat van de volgorde van de
verbindbaarheden, een hulpww is een ww dat niet aan het eind staat daarvan.
Een speciaal geval vormen de zg. koppelww: in hun begrenzing en definiëring
duidelijk een bewijs van klakkeloos navolgen van de klassieke spraakkunst.
Ze zijn in onze benaming doodgewone zelfstandige ww. Iets anders is dat zijn
e.d. in de volgorde van de verbindbaarheden wel de laatste ww-vorm zijn, maar
zelden het laatste element kunnen wezen:
{ geweest} (zou) {blijken} (te zijn}

als (ie) [ziek ]

De volgorde van de verbindbaarheden is hier: zou -* blijken -} te zijn -^ geweest

ziek.

(Hetzelfde geldt overigens als we ziek door hier vervangen. Ook dan is een niet

ww element opgenomen in de volgorde van ww- verbindingen.)
2.17.2.1.1. Indeling van de hulpww

Uit het voorafgaande volgt automatisch de indeling van de hulpww. We krijgen
de volgende soorten:
1. hulpww. van de ow:
kunnen, moeten, mogen, willen, zullen;
blijven, gaan, komen;
horen, voelen, zien.
hangen, liggen, lopen, staan, zitten;
2. hulpww van te ow:
hebben, zijn;
beginnen, blijken, denken, dienen, hoeven,
hopen, komen, lijken, proberen, schijnen,
weten, zien.
hebben, worden, zijn;
3a. hulpww van het vd:
b. hulpww van twee of meer ow: hebben, zijn;

+
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4. hulpww van aan het + ow:

blijven, brengen, gaan, hebben, horen,
houden, komen, krijgen, kunnen, laten,
maken, moeten, mogen, raken, slaan,
vinden, voelen, willen, zetten, zien, zijn.

2.17.2.2. Verbondenheid met het lv
De kwestie van de overgankelijke en de onovergankelijke ww heb ik besproken
in 2.6.2.1.
2.17.2.3. Verbondenheid met het onderwerp of het lv
Elk ww kunnen we met een onderwerp verbinden, maar sommige beperken
het tot het. Die noemen we onpersoonlijk; de andere zijn persoonlijk.
We kunnen de zaak nog wat scherper formuleren door te zeggen: een onpersoonlijk ww is een ww dat het onderwerp (in groepen met zien, horen, voelen
en laten het lv) tot het beperkt. Ik heb die kwestie besproken in 2.5.2.3.4.
2.17.2.4. Verbondenheid met een niet-ww rest, type zich
Is een ww verbonden met zich enz., dan noemen we het wederkerend; anders
niet-wederkerend. Komt het ww nooit zonder zich voor, dan noemen we het noodzakelijk wederkerend, komt het ook zonder zich voor, dan heet het toevallig
wederkerend. Hier valt nog veel detailwerk te doen, want deze ogenschijnlijk
eenvoudige indeling levert nog problemen:
(hij) (schaamt) [zich]

(

(hij) (schaamt) jou (uitgesloten)

Schamen is dus noodzakelijk wederkerend.
Een ander voorbeeld:
(hij) (wasti jou
(hij) (wast) [zich](
Wassen is hier toevallig wederkerend.
Maar nu dit:
(hij) (herinnert) [zich] iets

(hij) (herinnert) je aan je belofte

Is herinneren in zich herinneren identiek met herinneren in iemand herinneren
aan? Over de mate van identiteit is een diskussie mogelijk en dus ook over de
vraag of zich herinneren noodzakelijk of toevallig wederkerend is.
2.18.

Enkele beperkte ww-patronen

Hier is vanzelfsprekend alleen een keus mogelijk. Ik heb die tot zeventien types
beperkt.
2.18.1.

Het type als ik het niet dacht

Dit is een hoofdzin met achter-pv. De voornaamste beperking is de onvervangbaarheid van als; een enkele keer is er hoogstens nog een mogelijkheid met
wanneer, maar daar houdt het mee op:
wanneer je
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het toch durft!

Behalve dit type bestaat er ook een met een vraagwoord:
waar ie dat toch vandaan kan hebben!
wie daar toch achter gezeten heeft!

In veel van deze zinnen is toch, maar of een dergelijk woord onmisbaar; niet in
allemaal zoals uit het eerste voorbeeld van dit nummer blijkt.
2.18.2.

Het type mooi dat ie zingt

Het eerste zinsdeel hier (mooi) is natuurlijk het zwarte driehoekje (A); het blijkt
heel sterk verwant met het gewone driehoekje (o); het ♦ is evenwel beperkter
in mogelijkheden:
A: gister (kwam) (ie) hier

A: gister <dat> (ie) hier (kwam) (uitgesloten)
Vooral belangrijke zinsdelen kunnen ♦ zijn:
dat ie heeft (vd)
dat ie werkt (bwbn-patroon als bw bep.)
veel kinderen dat ie heeft (lv)

gewerkt

hard

Er valt ook grote nadruk op het A.
2.18.3.

Het type al loopt ie hard

Dit is een bijzin met voor -pv. Hij kan aan- en uitloop zijn, maar geen A. Ook
is hij zelden deel van de middengroep:
al loopt ie hard, toch (zal) (ie) het niet {halen}
(hij) (zal)
het niet {halen}, al loopt ie hard
het al loopt ie hard niet {halen) (in het ABN uitgesloten)
(hij) (zal)
Al heeft geen paradigma; voor het overige zie ik verder weinig beperkingen.
Alleen in biez. stijl kan het een andere als de beginplaats hebben:
loopt ie al hard, hij haalt het niet (uitgesloten in het ABN)
2.18.4.

Het type wie er ook belt

Dit syntagma heeft met het vorige gemeen dat het hoogstens aan- en uitloop
kan zijn; deel van de middengroep enkel in biezondere stijl:
wie er ook belt, ik (doe) niet open
ik (doe) niet open, wie er ook belt
ik (doe) wie er ook belt niet open (biez. stijl)
Zolang het onbeklemtoonde ook in ons syntagma staat, kan het geen eerste
zinsdeel zijn:
wie er ook belt (doe) ik open (uitgesloten)
wie er
belt (doe) ik open
Ditzelfde ook is in al- zinnen mogelijk, maar niet verplicht. Ook als aanloop
vergt ons syntagma niet per se een verwijswoord, al kan toch wel als zodanig
dienst doen.. Dat is een volgend punt van overeenkomst met al-zinnen:
wie er ook belt, ik (doe) toch niet open
al belt ie ook , ik (doe) toch niet open
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Ook in betekenis komen de twee zinstypes sterk overeen: ze geven allebei een
toegeving aan.
2.18.5.

Het type als je een werkster hebt ... als aan- of uitlooponderwerp

Is deze zin bw bep., dan is er niets biezonders mee aan de hand. Maar hij kan
onder bepaalde voorwaarden ook onderwerp zijn. In dat geval is hij hoogstens
aan- of uitlooponderwerp:
.als je een werkster hebt (dat) (is) toch zo makkelijk
(het) (is) toch zo makkelijk als je een werkster hebt
(als je een werkster hebt) (is) toch zo makkelijk (uitgesloten)
(het) (is) als je een werkster hebt toch zo makkelijk (enkel als bw bep.)

Als kunnen we hier hoogstens door wanneer vervangen; door geen enkel ander
vw:
wanneer je een werkster hebt (dat) (is) toch zo makkelijk
doordat je een werkster hebt (dat) (is) toch zo makkelijk
toen je een werkster had (dat) (was) toch zo makkelijk (uitgesloten)
omdat je een werkster hebt (dat) (is) toch zo makkelijk

2.18.6.

Het type aan z'n neus te zien

Deze beknopte bw bijzin kan uitloop, o en deel van de middengroep zijn, maar
geen aanloop:
aan z'n neus te zien daar (is) (ie) verkouden (uitgesloten)
aan z'n neus te zien (is) (ie) verkouden
(hij) (is) aan z'n neus te zien verkouden
(hij) (is) verkouden geweest, aan z'n neus te zien

Aan kunnen we hoogstens een enkele keer door naar vervangen:
naar de lucht te oordelen (krijgen) (we) onweer

Hier kunnen we oordelen moeilijk door een ander ww vervangen. In de zinnen
met aan is de ow trouwens ook erg beperkt: te horen, te lezen, te merken, te
oordelen, te voelen en te zien zijn vrijwel de enigste mogelijkheden. Het hele
syntagma betekent een `slag om de arm', een beperking; het ow-paradigma
betekent een `type van waarneming'.
2.18.7.

Het type kom je in de stad... als bw bep.

Deze bw bijzin is beperkt doordat hij hoogstens aanloop kan zijn, geen A,
deel van de middengroep of uitloop:
kom je in de stad dan (moet) (je) even aanlopen
kom je in de stad (moet) (je) even aanlopen
(je) (moet) kom je in de stad even aanlopen
(je) (moet) even aanlopen, kom je in de stad

(uitgesloten)

Onderwerp en pv kunnen we in de bijzin niet verplaatsen:
daarom (kom) (je) in de stad, dan moet je even aanlopen 1
, dan moet j e even aanlopen (uitgesloten)
(je) (komt) in de stad
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In al zulke gevallen hebben we met nevenschikking te maken; de beperkingen
van ons syntagma bestaan dan niet meer.
Ons syntagma betekent een voorwaarde.

2.18.8.

Het type nauwelijks was ik weg of het begon te regenen

Het geraamte van dit syntagma vormt nauwelijks ... of. Nauwelijks kunnen
we verplaatsen; het heeft ook een paradigma met woorden als net of woordgroepen als nog niet. Ook na andere ontkennende woorden is zo'n tweede helft
mogelijk met z'n paradigmaloos en onverplaatsbaar of, gevolgd door onderwerp
en voor-pv:
er kan hier niemand komen of ie wil meeëten
er kan hier geen mens komen of ie wil meeëten
hij komt hier nooit of ie maakt ruzie
hij kan nergens komen of ie maakt ruzie
er is niks of er zijn gebreken aan
hij kan hier niet komen of ie maakt ruzie

Verwant hiermee is ook het vv-type:
ik twijfel er niet aan of alles komt tussen jullie weer in orde

Ook hier is voor een voor -pv in de vv-zin het woord niet of iets dergelijks vereist:
ik twijfel er
ik twijfel er

aan of alles komt tussen jullie weer in orde (uitgesl.)
aan of alles
tussen jullie weer in orde komt

De groepen niemand of ie wil meeëten, nooit of ie maakt ruzie enz. vormen niet
één zinsdeel en er is dus hier geen sprake van onderschikking. Gewone nevenschikking is er evenmin, want dan zouden er twee verwisselbare helften moeten
zijn. Misschien is er verwantschap met speciale types nevenschikking zoals:
hij komt hier vaak niet alleen, maar hij wil ook altijd meeëten

Ook hier zijn immers de twee helften niet verwisselbaar? Ook hier is een vw
(maar) dat per se alleen een verband aan kan geven met iets voorafgaands, in
tegenstelling met en bv. Vgl. overigens 7.1.

2.18.9.

Het type hoe vlugger je komt, hoe eerder je geholpen bent

Vgl. voor dit type 7.1 en voor de vraag of hier en in verwante gevallen sprake
is van een bwbn- patroon 4.4.2.2.2, 6e, 7e en 5e en 4.5.2.2, 6e, 7e en 5e.

2.18.10.

Het type als het mooi weer is en je hebt zin

Zolang het vw als of wanneer is en de tweede helft van de bijzin samentrekking
vertoont in het vw, is daar een voor -pv mogelijk, anders niet:
doordat het mooi weer is en je hebt zin
als het mooi weer is en als je hebt zin

(uitgesloten)

Voor het overige verwijs ik naar 7.5.6.

67

2.18.11.

Het type ik heb daar twee koeien lopen

Dit type is aanzienlijk beperkter als ik zie... enz. want noch weglating van
twee koeien noch toevoeging van een tweede lv is mogelijk en verder kan de
bw bep. maar zelden wegvallen:
ik heb daar twee vrienden zitten
twee vrienden zitten (uitgesloten)
ik heb
goeie wijn liggen
ik heb

Andere types bw bep. (bv. die met een az) zijn hier beslist uitgesloten:
ik heb drie koeien in de wei lopen
de wei in lopen (uitgesloten)
ik heb drie koeien
ik heb daar drie koeien langzaam lopen (uitgesloten)

De paradigmatische beperking van hebben tot houden en krijgen is niet zo vreemd:
alle hulpww hebben een beperkt paradigma. Vreemder is evenwel de sterke
beperking van het hoofdww lopen hier:
ik heb daar drie koeien lopen
strompelen 1
gaan
draven
(uitgesloten)
eten
drinken
enz.

Vrijwel alleen de ww branden, draaien, grazen, groeien, hangen, liggen, lopen,
rijden, schoolgaan, spelen, staan, vliegen, werken, wonen en zitten zijn in dit
type syntagma mogelijk.
Het paradigma heb betekent per se een soort bezitten: een bezitstoestand, een
bezitsbestendiging of een bezitsverwerving. De semantische kleurloosheid van
heb + vd of heb + twee of meer ow kent het niet. Die konstruktie is daar
trouwens uitgesloten:
ik heb daar drie koeien zien lopen
ik heb daar drie koeien hebben lopen (uitgesloten)

Het gaat bovendien om een zeer letterlijk op te vatten soort bezit. Een schooljongen kan zonder enige arrogantie wel de eerste maar niet de tweede nu volgende zin gebruiken:
we hebben op onze school een nieuwe onderwijzer
we hebben op onze school een nieuwe onderwijzer lopen

Een schoolhoofd kan dat wel, maar zelfs dan klinkt die laatste zin voor de
onderwijzer niet prettig omdat hij er te veel een zuivere bezitsverhouding in
hoort.
De betekenis van het paradigma lopen is `de normale manier waarop een bezit
z'n tijd doorbrengt'. Er is iets sterk duratiefs aan, als ik dat woord kan gebruiken zonder bijgedachten te wekken aan 'aspektkwesties'.
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2.18.12.

Het type ik vind hem heel goed fietsen

De pv heeft geen paradigma, afgezien dan van vond enz.: de tweede hoofdvorm.
Ook kunnen we van vind geen vd of ow maken:
ik zou hem wel mooier hebben vinden spelen, als .. .
ik heb hem mooi spelen gevonden

(uitgesloten)

Het paradigma van fietsen is weinig beperkt; een uitzondering is zijn:
ik vind hem hard ziek zijn (moeilijk)

In zulke gevallen laten we zijn liefst weg.
Wel zijn in principe groepjes ow mogelijk:
ik vond hem daar heerlijk liggen slapen
ik vond die kachel te hard blijven branden

2.18.13.

Het type kijk hij 's fietsen

Ook hier is kijk afgezien van hoor onvervangbaar door andere ww, zelfs door
z'n tweede hoofdvorm en voor sommige mensen zelfs door kijken. Voor mij is
dat geen bezwaar:
kijk dat kind
's een plezier hebben
kijken die kinderen 's een plezier hebben

Daarnaast blijft kijk ook in de laatste zin mogelijk:
kijk die kinderen 's een plezier hebben

Kijkt is daarentegen volledig uitgesloten. Toch meen ik dat we het zinsdeel na
kijk of kijken onderwerp moeten noemen: bij vervanging door een onbeklemtoond pers. vn is dat woord niet te scheiden van kijk:
(zie) (je) ze daar plezier hebben
(kijk) (ze) daar plezier hebben

Bovendien kan kijken nooit een lv hebben en dat kind e.d. kan evenmin lv
zijn bij plezier hebben.
Voor kijk kunnen we geen enkel ander zinsdeel realiseren. Dit en de onmogelijkheid van een tweede hoofdvorm doet denken aan de pv-geb. wijs. Een verschil daarmee is evenwel dat het onderwerp niet beperkt is.
Ook semantisch is er zeker een sterke overeenkomst daarmee: kijk enz. drukken
een aansporing uit.
2.18.14.

Het type laat ie maar voorzichtig wezen

Dit type lijkt met de pv-geb. wijs zelfs een aanvulling te vormen en daarom heb
ik het in 2.5.2.3.3 samen met de die pv-geb. wijs behandeld. Ik volsta dus
nu met een verwijzing.
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2.18.15.

Het type ga je mee een stukje fietsen

Ga heeft als voornaamste paradigmaleden vormen van doen, kunnen, moeten,
mogen en willen. Een tweede hoofdvorm is mogelijk en ook groepen als ben
jij meegegaan, zou jij meegegaan zijn, wil jij meegaan enz.
Mee heeft geen paradigma. Samen met het stuk erachter vormt het één zinsdeel:
mee een stukje fietsen (ga) (je) zeker liever niet
een stukje fietsen (ga) (je) zeker liever niet mee (uitgesloten)

2.18.16.

Het type hij is uit vissen

Uit heeft hier geen paradigma. Verder zijn er vrij weinig beperkingen:
hij is uit fietsen gegaan
hij zou uit fietsen gegaan zijn, enz.

Uit vissen vormt één zinsdeel:
uit vissen (ben) ik maar niet meer gegaan

Uit alleen doet dat niet:
uit (ben) ik maar niet meer vissen gegaan (uitgesloten)

Tussen uit en de ow kunnen sommige lv staan:
hij gaat uit schapen slachten
hij gaat uit eieren zoeken
hij wil uit gras
maaien gaan

Meerwoordige lv zijn hier vrijwel uitgesloten:
hij gaat uit verse eieren zoeken 1
hij gaat uit oude schapen slachten j (uitgesloten)

Dit feit doet ons denken aan de beperkingen van aan het + ow*. Er is meer:
uit is hier net als aan paradigmaloos. Bovendien zijn veel hulpww van aan het +
ow ook hulpww van uit + ow en tenslotte staan uit werken e.d. in hetzelfde
paradigma als aan het werken e.d., nl. in paradigma 1 van de eindgroep.
Misschien brengt nadere studie aan het licht dat we deze twee types beter tegelijk kunnen bespreken.
De betekenis van de ow is hier `bezigheid die het onderwerp een voordeel
brengt'.
2.18.17.

Het type daar komt ie aan fietsen

Bestaat het ww aanfietsen? Er is een groot verschil tussen:
hij (komt) er aanbellen
hij (belt) er aan

en
en

hij (komt) er aan fietsen
hij (fietst) er aan (uitgesloten)

En al is de laatste zin niet mogelijk, heel normaal zijn zinnen als:
(hij) (fietst) meteen nog wel [aan] bij jullie

* Vgl. 2.10.
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Maar dit is naar vorm en betekenis een ander type. In ons beperkte syntagma
uit de titel zijn komen en aan paradigmaloos. Groepsvorming met meer ww
is beperkt mogelijk:
(hij) (zou) er aan zijn komen fietsen

Met te + ow en aan het + ow zie ik evenwel geen mogelijkheden.
Het paradigma van fietsen is beperkt tot ww van het type draaien, draven,
glijden, hinkelen, hollen, huppelen e.d. Ze geven een manier van nadering aan.

2.19.

Groepen ww-patroondelen: tweede overzicht

2.19.1.

Begingroep

2.19.1.1. Ondoordringbaarheid
Volkomen ondoordringbaar is de begingroep niet. In 2.5 hebben we gezien dat
ook een onderwerp van het type jouw broer als het achter de pv, het vw e.d.
staat, zich liefst direkt daarbij aansluit, maar ook dat een scheiding in principe
mogelijk is. Bepaalde types bw bep. kunnen dus tussen pv en onderwerp staan,
resp. tussen vw enz. en onderwerp.
2.19.1.2.

Het o

Bijna alle delen van de middengroep kunnen
zonderingen:

A

zijn. Maar er zijn enkele uit-

1. Het woord niet als zinsdeel:
niet (was) (ie) hier (uitgesloten)

Als niet geen zinsdeel is, kan het een deel van het zijn:
niet z'n broer maar z'n zus (moet) (je) hebben

2. Sommige pers. vn-bw kunnen er niet staan:
ermee (zitten) (we)
1 (uitgesloten)
erop (wacht) (niemand)

De overeenkomstige aanw., vra., betr. en onbep. vn-bw kunnen er wel in hun
eentje staan:
daarmee (zitten) (we)
daarop (wacht) (niemand)

waarmee (zitten)
(we)
waarop (wacht) (niemand), enz.

Vgl. verder:
ernaast (woont) (z'n zuster)
ertegenover (stond) (een agent)

3. Onbeklemtoonde pers. vn kunnen alleen als onderwerp eerste zinsdeel zijn:
(ze) (blijft) hier
ze (zie) (ik) niet (uitgesloten)

(je) (komt) maar
je (herkennen) (ze) niet (uitgesloten)

Een schijnuitzondering is me in me dunkt dat...: een vaste uitdrukking zoals
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blijkt uit de paradigmaloosheid van dunkt en het zeer beperkte paradigma van
me:
[me] (dunkt) dat het de moeite waard is
jou
ons (hoogstens in biezondere stijl)

4. Hetzelfde geldt voor er:
(er) (liepen) nog wel drie koeien

er (liepen) (ze) (uitgesloten)
vv

Omgekeerd kunnen sommige woorden hoogstens binnen het eerste zinsdeel
voorkomen: alle vragende en betrekkelijke. De vragende zijn mogelijk bij een
voor- en een achter-pv, de betrekkelijke hoogstens bij een achter-pv:
voor -pv: bij welke mensen (hebben) (jullie) toen gelogeerd
(vra. woord)
(jullie) toen gelogeerd (hebben)
bij welke mensen
hter-pv: mensen,
ac
(jullie) toen gelogeerd (hebben) (betr. woord)
bij wie

2.19.1.3. Om als vw in beknopte bijzinnen
In om het hem nog vlug even te kunnen vertellen e.d. beschouwt de traditionele
spraakkunst om e.d. ten onrechte als vzaz; in werkelijkheid is het een vw. Het
bewijs daarvoor is niet moeilijk te leveren.
We weten dat onbeklemtoonde pers. vn (bv. 't, 'm) per se het tweede deel van
de begingroep vertegenwoordigen. Dat geeft ons een houvast in een beknopte
bijzin als bv.:
om 't 'm nog vlug even [te kunnen vertellen}

De middengroep is hier vertegenwoordigd door nog vlug even, de eindgroep
door te kunnen vertellen, de begingroep door om 't 'm. In die laatste groep vormen 't 'm duidelijk het tweede deel, dus vertegenwoordigt om het eerste deel
van de begingroep.
Onderwerp of pv kan het niet zijn, o evenmin want het is onverplaatsbaar
naar de middengroep of de uitloop, dus kan het hoogstens nog maar vw zijn,
want een vra. woord is het ook niet.
Was om trouwens vzaz, dan zou het een deel moeten zijn van een zn- of verwant
patroon en ook dat is het niet.
2.19.1.4. Het tweede deel van de begingroep
Zoals gezegd staan hierin alle onbeklemtoonde pers. vn die zinsdeel zijn en
geen onderwerp. Hun onderlinge volgorde wordt niet bepaald door het soort
zinsdeel dat ze zijn; die kwestie heeft hier geen enkele invloed op. Altijd staat 't
voorop; daarachter komen de andere onbeklemtoonde pers. vn:
(heb) (jij) 't 'r

meegegeven

(hij) (lapt) ['t] ['m] toch maar
(ik) (heb) 't ze zelf zien doen
(ik) (heb) 't ze meegegeven
(ik) (heb) ['t]
(ik) (ben) ['t]
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erg warm
beu

Ook er als zinsdeel (niet-onderwerp) maakt deel uit van dit tweede deel van de
begingroep:
(ik) (heb) 't

er zien regenen

vv

Vormt er met een gescheiden staand vzaz een vn-bw, dan is het eveneens een
deel van het tweede deel van de begingroep:
(ik) (heb) 't

er toch maar weer naast gezet
V

v

Het is ondoenlijk om alle komplikaties hier te bespreken.
2.19.2.

Eindgroep

2.19.2.1. Ondoordringbaarheid
De voorkeurplaats van de niet-ww rest is — afgezien van de vn uit de begingroep — altijd het eerste deel van de eindgroep maar bepaalde bw bep. kunnen
bepaalde niet-ww resten desnoods scheiden van de ww eindgroep:
(hij) (is) [hard ziek] toen geweest
(hij) (is) [hard ziek] vlug geworden
(uitgesloten)
(hij) (is) [aan] gister
gekomen 1
(uitgesloten)
(hij) (is) [weg] toen
gegaan
(we) (zijn) [niet het bos in] gister gereden
[niet het bos] (zijn) (we) [in] gister gereden (uitgesloten)

Een tweede geval van doordringbaarheid vinden we bij groepen met het ww
proberen:
dat ie er voortdurend (probeert) tussen [te komen}
(hij) (zou) het nog wel kunnen {proberen} kwijt [te raken}

Misschien komt het hierop neer dat niet-ww resten na vormen van het ww proberen kunnen staan. Een onbeperkte doordringbaarheid lijkt me ook hier niet
aanwezig.
2.19.2.2. Niet-ww eindgroep
Het eerste deel van de eindgroep bevat niet -ww elementen zoals we weten. Het
zijn er verschillende.
1. In het vorige nummer hebben we gezien dat een pers. vn als niet-ww rest
bij het tweede stuk van de begingroep hoort. Maar in vrijwel alle andere gevallen is zo'n niet-ww rest niet-ww eindgroep:
(ik) (ben) altijd [gek op dat kleine kind] geweest
(hij) (is) toch nog een tijd [hard ziek] geweest
(hij) (is) toch nog een tijd [in z'n tuin] geweest
(hij) (schijnt) [een beetje misselijk] te zijn

Dit zijn allemaal voorbeelden van wat de oude spraakkunst `koppelww' noemt,
afgezien van het derde. Daar blijkt dus uit dat ook deze plaatseigenaardigheid
de oude 'koppelww' onmogelijk kan begrenzen.
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2. Ook het eerste stuk van een scheidbaar samengesteld ww kan niet-ww rest
zijn:
(ik) (hoop) er op tijd
(hij) (zal ) erg goed
(ze) (zal ) wel veel groente

[aan] te kunnen komen
[op ] moeten leren passen
[in ] willen maken

3. Een derde type niet-ww eindgroep kan één van de gevallen zijn die de latiniserende spraakkunst bepaling van gesteldheid noemde:
willen verven
(had) (jij) die planken zo graag [rood]
(ze) (heeft) de kopjes [helemaal schoon] proberen te wassen
(ze) (hadden) die arme jongen [beurs] geslagen
(we) (waren) in een ogenblik [doornat] geregend

Bij samentreffen met een niet-ww rest van type 2 heeft type 3 voorrang:
(had) (jij) die planken zo graag [rood] [bij] willen verven

4. Sterk verwant met type 3 is:
(ze) (hadden) die buis [in twintig stukken] willen slaan
(je) (moet) die stam [in hele kleine brokjes] zagen

5. Dan is er het onmisbare element bij sommige ww van beweging:
(je) (bent) toch zeker niet met de fiets [naar school] gereden
[naar de nieuwe tent] gelopen
(we) (waren) direkt
[de nieuwe tent in] gegaan
(we) (waren) direkt

6. Overigens zijn alle zn-patronen met een az als deel niet-ww eindgroep, als
ze geen 0 zijn:
(hij) (is) door die ontploffing direkt [de lucht in] gevlogen
omdat (jullie) direkt [het bos door] wilden
dan (zal) (uw vrouw) gewoon een tijd[de deur uit] moeten
(we) (kunnen) vannacht nog net [de berg over] zijn

Naar aanleiding hiervan rijst de vraag, welk verschil er is tussen az en eerste
deel van een scheidbaar samengesteld ww.
a. De volgende voorbeelden laten een eerste verschil zien:
(we) (zijn) [het bos in] gereden
(we) (hebben) de auto [in] gereden

[het bos in] (zijn) (we) gereden
de auto in (hebben) (we) gereden (uitgesloten)

De twee in's lijken op elkaar doordat ze allebei in de niet-ww eindgroep kunnen
staan en vooral ook doordat ze er in hun eentje kunnen staan:
(we) [in] gereden
[het bos] (zijn)
de auto (hebben) (we) [in] gereden

b. Maar ook in de lvm zijn er duidelijke verschillen:
(de auto) (wordt) in gereden (de auto was dus lv)
(het bos) (wordt) in gereden (uitgesloten; het bos was dus geen lv)

7. Een apart type niet-ww rest vormt nog:
(ik) (heb) die aap toen [in een kóói] {gekregen } ('erin weten te drijven')
(ik) (heb) die aap toen in een kóói {gekregen } ('gekregen terwijl hij daarin zat')
Y
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V

In het eerste geval is in een kooi niet-ww rest omdat het heel sterk met gekregen
verbonden is; in het tweede geval is het bw bep. omdat het veel minder sterk
met gekregen verbonden is. Dat blijkt bv. heel duidelijk uit het feit dat in een
kooi in het eerste geval geen uitloop kan zijn, in het tweede wel:
{gekregen} in een kooi
v

(ik) (heb) die aap toen
v

Dit kan enkel betekenen 'kado gekregen'.
Het groepsaksent van de eindgroep valt altijd in het niet-ww deel als dat gerealiseerd is; anders op het zelfst.ww, altans als er geen speciaal tegenstellingsaksent is:
(hij) (zou) die doos wel vol hebben kunnen maken
(hij) (zou) die doos wel
(hij) (zou) die doos wel

hebben kunnen maken
hebben kunnen maken maar hij wou niet

Op welke manier de niet-ww eindgroep opgenomen is in de volgorde van de
verbindbaarheden, hebben we aan het eind van 2.17.2.1 behandeld.
8. Zoals we in 6 al gezien hebben, wordt een vzaz dat vanuit het o verplaatst
wordt, deel van de niet-ww eindgroep. Het komt evenwel nog voor het eerste
deel van scheidbaar samengestelde ww:
dat nieuwe plan (moet) (je) niet zo in [op] {gaan} ('opgaan in')
dat nieuwe plan (moet) (je) niet zo op [in] {gaan} ('ingaan op')

9. Ook het niet-ww deel van sommige ww uitdrukkingen kan deel van de niet
eindgroep zijn:
-w
dat (ie) al sinds lang [met molentjes] (loopt)
dat (ie) [met molentjes] al sinds lang (loopt) (uitgesloten)
dat (je) het tegenwoordig [over de balk] (gooit)
dat (je) het [over de balk] tegenwoordig (gooit) (vrijwel uitgesloten)

Een niet-ww rest kan zelden of nooit uitloop zijn, zoals we weten:
(hij) (heeft) weer 's van z'n vader [op z'n kop] {gekregen}
{gekregen} [op z'n kop] (uitgesloten)
(hij) (heeft) weer 's van z'n vader

Zo bewijst de niet-ww rest z'n sterke binding met de ww groep doordat hij per se
deel moet zijn van de begin- of de eindgroep. Op deze regel zijn maar weinig
uitzonderingen; ik herinner aan het ww-patroon als niet-ww rest, dat aan een
algemenere regel gehoorzaamt: de afkeer van elke bijzin van de middengroep.
2.19.2.3. Ww eindgroep
Hiervoor verwijs ik naar 2.17.2.1.
2.19.3.

Middengroep

Het bwbn-patroon dat hier bw bep. kan zijn heeft geen plaatsvastheid t.o.v.
lv of my:

(zul) (je) heel vlug die jongen
dat boek
geven
v
v
(zul) (je)
die jongen heel vlug dat boek
geven
v
v
(zul) (je)
dat boek h eel vlug geven
die jongen
v
v
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Zinsdelen als die, dat sluiten zich niet altijd bij de begingroep aan, maar wel bij
voorkeur:
(heb) (je) 'm dat direkt
meegegeven (voorkeurvolgorde)
direkt dat meegegeven (stroever)
(heb) (je) 'm

Zijn dit, dat enz. lv of mv, dan hebben ze soms geen vaste plaats t.o.v. een lv
of mv dat zn-patroon is:
(heb) (je) die jongen dat
(heb) (je)

verteld

dat die jongen verteld

Daaruit blijkt dat die, dat zich noch als onbeklemtoonde pers. vn gedragen
noch als zn- en vn-patronen. Ze hebben aparte gewoontes. Vgl. voor enkele
komplikaties 2.12.1, 2e.
Het getalsonderwerp en het bwbn-patroon als bw bep. zijn evenmin onderling
plaatsvast; dat onderwerp is het wel t.o.v. lv en mv: het moet daar altijd voor
staan:
(er) (heeft) gister (een arm jongetje) een rijk ventje een boek gegeven

De drie zn-patronen zonder vzaz als deel hebben dus een vaste onderlinge volgorde (getalsonderwerp -my-lv), het bwbn-patroon van de middengroep heeft
daartussen een grote vrijheid.
Was die vaste volgorde van de drie zn-patronen er niet, dan zou in veel gevallen
geen enkel ander middel nog aanduiden, wat onderwerp, mv en lv was.
2.19.4.

Aanloop

In 2.3.4 hebben we gezien dat de aanloop het verwijswoord meestal kan vervangen. Enkele uitzonderingen zijn:
1. het type uit 2.18.7 dat immers nooit o kon zijn:

a a n l o o p verwijswoord
n (ga) (ik) mee
komt ie hier d a
komt ie hier (ga) (ik) mee (uitgesloten)

2. het type uit 2.18.3 om dezelfde reden:
a a n l o o p verwijswoord
al loopt ie hard, t o c h (haalt) (ie) het niet
al loopt ie hard (haalt) (ie) het niet (uitgesloten)

3. het type uit 2.18.5:
a a n l o o p verwijswoord
als je een werkster hebt, d
a
t (is) erg makkelijk
als je een werkster hebt (is) erg makkelijk (uitgesloten)

4. een aanlooponderwerp met wie of wat voorop kan het verwijswoord vrijwel
alleen vervangen als dat onderwerp eerste zinsdeel wordt:
verwijswoord
aanloop
e) het zeggen
i
wie het weet (mag) (d
(mag) (wie het weet) het zeggen (uitgesloten, hoogstens biez. stijl)
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Ook een zinsdeelstuk kan soms aanloop zijn, altans een nabepaling:
aanloop
van jouw broer, daarvan (heb) (ik) een jongen in de klas
op jouw broer daarop (was) (ze) gek

2.19.5.

Uitloop

In tegenstelling met de aanloop die nooit meer als één zinsdeel kan bevatten,
kan de uitloop dat wel:
gisteravond omdat het mooi weer was, daarom (zijn) (we) gaan rijden (uitgesloten)
(we) (zijn) gaan { rijden} gisteravond, omdat het mooi weer was

Ook een zinsdeelstuk kan soms uitloop zijn, altans een nabepaling:
daarvan (heb) (ik) nog een jongen in de klas gehad, van jouw broer
(heb) (ik) nog een jongen in de klas gehad van jouw broer
(hij) (heeft) veel harder
gewerkt als z'n broer
(hij) (heeft) veel harder
gewerkt en veel netter
(ze) (is) altijd gek
geweest op jouw broer

Een bv of 'bw' bijzin heeft zelfs voorkeur voor de uitloop boven de middengroep:
(heb) (je) dat kind dat zo verschrikkelijk huilde {gezien}
(heb) (je) dat kind{gezien} dat zo verschrikkelijk huilde (voorkeurvolgorde)
(hij) (kan) veel harder als we dachten
{ werken}
(hij) (kan) veel harder{werken} als we dachten (voorkeurvolgorde)

Dat hangt samen met een algemenere regel die zegt dat bijzinnen bij voorkeur
aanloop, eerste zinsdeel of uitloop zijn. Sommige bijzinnen zijn in de middengroep zelfs vrijwel uitgesloten. Ik geef een voorbeeld met een niet -ww rest:
toen (is) (ie) maar wat z'n vader was { geworden } (uitgesloten)
toen (is) (ie) maar
{ geworden} wat z'n vader was
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Hoofdstuk 3
Het zn- patroon en z'n delen

3.1.

Zn-patroonindeling naar buitenbouw

Een zn- patroon heeft talloze mogelijkheden in buitenbouw. Een eerste grove
indeling levert het volgende op:
1. zn-patroon als zelfstandige taaluiting: a. aanspreking: lieve jongen
b. het type met wat een: wat een lieve jongen
a. onderwerp
2. zn-patroon als ww-patroondeel
b. lv
c. my
d. vv
e. niet-ww rest
f. bw bep.
a. voorbepaling: een kist in een kist appels
3. zn-patroon als zn-patroondeel
b. nabepaling: in een kist in een gat in een kist
a. eerste voorbepaling: zo'n stukje in zo'n stukje
4. zn-patroon als bwbn-patroondeel
heel erg beu (ben) ik niet
b. tweede voorbepaling: een stukje in een stukje
verder (mag) (je) niet
c. nabepaling: op kinderen in gek op kinderen (is)
(ze) niet
d. het volkomen apartstaande geval van een groep
met als na stelt . of vergr. trap: gekker op kinderen
:

:

:

5. zn-patroon als vzaz-patroondeel
6. zn-patroon als vw-patroondeel

:
:

als je broer
een stukje in een stukje achter
een tijdje in een tijdje nadat

3.2.

Zn-patroonindeling naar binnenbouw

3.2.1.

Het vzaz als kriterium

Hier is in hoofdzaak het vzaz kriterium; waarom?
Het valt op dat geen enkele zelfstandige taaluiting een vzaz als deel kan hebben;

hetzelfde geldt voor alle voorbepalingen. Nabepalingen daarentegen hebben
of een paradigmatisch onbeperkt vzaz als deel of een paradigmatisch beperkt
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of geen. Ik geef een voorbeeld bij het zn-patroon als zn- patroondeel:
een kist appels

Een kist zelf kan geen vzaz als deel hebben; er kan wel een vzaz voor, maar
dat hoort dan bij appels, m.a.w. het is deel van het grote zn-patroon:
(ik) (wacht) J op een kist appels 1

^„

--> „ zn
„ „zn

Dan een aantal voorbeelden van zn- patronen als nabepaling in een zn-patroon:
die gedachten
de vorige week (geen vzaz)
die gedachten in de vorige week (onbeperkt vzaz)
die gedachten aan de vorige week (beperkt vzaz)

Als voorbepaling in een bwbn-patroon kan een zn-patroon evenmin een vzaz
als deel hebben (bv. die rommel beu); als nabepaling daarin heeft een znpatroon bijna altijd wel een vzaz als deel (bv. gek op kinderen). Zonder zo'n
vzaz is het op z'n minst erg beperkt (bv. gek de vorige week).
In de vzaz- en de vw-patronen is enkel een voorbepaling mogelijk en een znpatroon kan als het zo'n voorbepaling is weer geen vzaz als deel hebben.
Ik laat de ingewikkelde toestand bij de ww-patroondelen verder onbesproken,
maar wel wijs ik erop dat een zn-patroon zonder vzaz als deel er enkel uitloop
kan zijn als het zeer beperkte type de vorige week betreft dat we zoëven gezien
hebben als zn- en als bwbn-patroondeel.
3.2.2.
De `kern' als kriterium
In 1.2.2.6 heb ik opgemerkt dat ook vn -, vn-bw-, `zn'- en `vn'-patronen onder
het zelfstandigwoordpatroon vallen. Daaruit volgt dat we dat patroon ook in
kunnen delen naar z'n `kern' als kriterium; dan wordt het resultaat:
1. zn-patronen;
2. vn-patronen;
3. vn -bw- patronen;
4. `zn'- patronen;
5. `vn'-patronen.

3.3

Het zn-patroon als zelfstandige taaluiting: type aanspreking
Een aanspreking is een zn- patroon als zelfstandige taaluiting dat altijd direkt
kan staan voor en na een ww-patroon met een geb. wijs als bv.:
kom 's hier, lieve kleine jongen

Behalve een zn- patroon is hier enkel een patroon mogelijk met jij, u of jullie
als kern. Ook het beperkte schat van een jongen kan aanspreking zijn.
Het zn zelf is onweglaatbaar; het kan in z'n eentje aanspreking zijn, ook als
enkelvoud:
kom 's hier, jongen
kom 's hier, lieve* (uitgesloten)
* Ik hoef hier wel nauwelijks te wijzen op `speciale gevallen' als bv.
kom 's hier, Rooie
kom 's hier, liefste
Hoe speciaal ze zijn, blijkt al uit een enkele verandering als:
kom 's hier, hele rooie
(uitgesloten)
kom 's hier, grootste
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Voor het zn kunnen bn komen en verder hoogstens m'n. Achter het zn is een
nabepaling zeldzaam maar mogelijk; als zodanig kan een zn-patroon dienst
doen en hoogstens een ww-patroon van het beperkte type dat je bent:
kom 's hier, lieve jongen van mammie dat je bent
Het paradigma van jongen is in de praktijk vrij beperkt, maar teoretisch kan
het heel groot zijn. Zo spreken we een auto of een kiezelsteen praktisch nooit
aan, maar in een verhaal kunnen situaties ontstaan waarin dat wel gebeurt.
De betekenis van dit paradigma is `als levend voorgestelde wezens waarmee
een gesprek mogelijk is'.

3.4.

Het zn-patroon als zelfstandige taaluiting: type wat een heerlijk weer

Ook nu is een vzaz als deel van het zn-patroon uitgesloten:
wat een heerlijk weer
wat een sappige peren
met wat een sappige peren (uitgesloten)
voor wat een sappige peren J

Wat een is slechts misbaar, het kan niet door een bijzin voorafgegaan worden:
wat een sappige peren als het zo geregend heeft
als het zo geregend heeft, wat een sappige peren (uitgesloten)
Peren is weglaatbaar, maar dan is er meer verband met taal of situatie vereist
als wanneer het er wel staat. Het kan een zn-patroon als nabepaling krijgen,
maar geen ww-patroon:
wat een sappige peren in brandew ijn
wat een sappige peren die je me gegeven hebt (uitgesloten)

3.5.

Het zn-patroon als ww-patroondeel: binnenbouw

Als ww-patroondeel kan het zn-patroon zonder vzaz als deel onderwerp of lv
zijn. Het my en de niet-ww rest kunnen een zn-patroon met of zonder vzaz als
deel bevatten, het vv vereist voor het zn-patroon per se een vzaz (maar met beperkt paradigma of zonder paradigma) en de bw bep. vereist per se een vzaz
als deel voor het zn-patroon, tenzij het het zeer beperkte type betreft van de
tijd- en plaatsaanduiding: vorige week, een paar kilometer enz.
Over de buitenbouw van de ww-patroondelen heb ik al gesproken in het vorige
hoofdstuk; ik zal nu de binnenbouw van het zn-patroon als ww-patroondeel
bespreken en wel als bw bep., omdat het hier de meeste mogelijkheden heeft van
allemaal.
Als we proberen om zo'n zn-patroon als bw bep. zoveel mogelijk delen te laten
bevatten, dan hebben we in het volgende voorbeeld eigenlijk al iets onmogelij ks :
1

2 3 4

5

6
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9

10

11

12

13 14 enz.

behalve ook als tot op z'n minst een meter over al die zelfde derde drie mooie gele gezellige
gegoten koperen Hollandse molentjes met wiekjes zelf heen die daar stonden

Het zn zelf is schuin gedrukt. — Ik behandel nu achtereenvolgens de voornaamste delen van dit patroon, te beginnen vanaf het eerste.
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3.5.1.

Behalve

Behalve kan nooit deel van een onderwerp of een lv zijn en is dus per definitie
een vzaz:
(behalve de burgemeester) (was) gekomen (uitgesloten)
Wel kan het deel zijn van andere ww-patroondelen. We krijgen dan vaak in
een ander ww-patroondeel een woord als ook, vooral, nog of andere:
behalve de burgemeester (was) (ook de sekretaris) gekomen
behalve de burgemeester (heb) (ik) nog twee andere mensen gezien

Meestal gaat het zn-patroon met behalve vooraf aan dat met ook enz.:
ook de sekretaris (was) gekomen behalve de burgemeester (uitgesloten)*

Een tweede reeks mogelijkheden bij behalve is die waarbij het met een onbepaald of ontkennend woord e.d. verbonden is:
(hij) (komt) hier nooit meer op bezoek behalve met verjaardagen
in huis
(hij) (komt) hier niet
behalve als ik jarig ben
(hij) (komt) nergens
op bezoek behalve bij z'n zuster
(hij) (komt) overal
op bezoek behalve bij z'n zuster
(hij) (legt) geen bezoeken af
behalve 's zondags

Hier is geen strikte onderlinge volgorde overal vereist; wel valt een deel van
deze gevallen niet onder dit derde hoofdstuk omdat behalve daar een déél is
van een ww-patroondeel:
overal behalve bij z'n zuster (komt) (ie) op bezoek

Een gewoon vzaz heeft niet zoals behalve zo'n speciale band met ook enz.
of met een onbepaald of een ontkennend woord. De syntaksis bevestigt dus
de oude opvatting dat behalve een heel speciaal karakter heeft: het verbindt op
een aparte manier.
Een woord als uitgezonderd en de vz uitdrukking met uitzondering van hebben
niet alle eigenschappen van behalve maar wel enkele.
Sommige taalkundigen menen dat behalve eigenschappen heeft die aan een
ondersch. vw doen denken; ik geloof dat we eerder verband moeten zoeken
met nevensch. vw en wel zoals eerder gezegd met reeksvormers. We weten dat
elementen die met elkaar in nevenschikking kunnen staan o.a. een sterke overeenkomst in grammatikale waarde moeten hebben: wie en wat kunnen het bv..
wel, wie en Piet niet. Welnu: een dergelijk verschijnsel vinden we ook bij de
woorden of woordgroepen die behalve ... (ook) verbindt: niemand of Jan kunnen zo vergeleken worden maar niemand en hier niet:
niemand behalve Piet
behalve Piet ook Jan

niemand behalve hier (uitgesloten)

* Hier is geen sprake van een reeksvormer, want binnen één zinsdeel zijn de twee zn- patronen
niet te verenigen:
(behalve de burgemeester ook de sekretaris) (was) gekomen (uitgesloten)
Dat is dus een duidelijk verschil met een reeksvormer als bv. zowel ... als; vgl. 7.1.
Wel wijs ik nog op gevallen als:
(hij) (blijft) behalve dirigeren ook nog komponeren
(hij) (is)
behalve aan het zingen ook nog vaak aan het spelen
behalve dat ie zingt (speelt) (ie) ook nog dikwijls
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Vergelijk ook gevallen als:
(niemand behalve hij) (heeft) het gezien
niemand behalve hem (heb) (ik) gezien
behalve Piet (heb) (ik) ook hem gezien
behalve Piet (heeft) (ook hij) het gezien

Via niemand als hij/niemand als hem kunnen we hier de lijn doortrekken naar
de als-groep na stell. en vergr. trap groter als hij/groter als hem: vgl. 4.4.2.4 en
4.4.2.2.2, 2e.
3.5.2.

Kopbepalingen: ook e.d.

Ook, zelfs e.d. zijn per definitie geen vzaz, want ze kunnen een deel zijn van het
onderwerp:
(zelfs ook de burgemeester) (was) op het feest

Kopbepalingen zijn (onder andere) zn-patroondelen die geen vzaz zijn en vóór

tot kunnen staan:
zelfs tot bij die grote boom (groeide) (het gras)
Ze zijn makkelijk te verplaatsen uit het zn-patroon waar ze in kunnen staan:
(zelfs de burgemeester) (was)

op het feest
de burgemeester) (was) zelfs op het feest
snikheet
ook in huis (was) (het)
in huis (was) (het) ook snikheet
(

De kopbepalingen leggen een speciale band tussen het zn-patroon waar ze in
staan of bij horen en iets anders. Dat hebben ze met behalve gemeen; soms zelfs
vormen behalve en ook een soort korrelaat, zoals we in het vorige nummer gezien hebben. In 7.4.1 zullen we zien dat kopbepalingen bovendien verwant
zijn met nevenschikkende vw.
Een ander punt van overeenkomst tussen behalve en de kopbepalingen is het
feit dat ze hoogstens een heel klein paradigma hebben.
3.5.3.

Als

Als als zn-patroondeel is weer per definitie een vzaz:
(als burgemeester) (was) op het feest (uitgesloten)

Het heeft met behalve gemeen dat het geen paradigma heeft en onverplaatsbaar
is, en met behalve en de kopbepalingen dat het een speciale band legt met een
element buiten het zn-patroon waar het deel van uitmaakt:
(hij) (was) als burgemeester op het feest
als een vorst (zagen) (ze) hem op z'n paard*

In deze twee voorbeelden is er een speciaal verband met hij en hem.
* Vgl. in dit verband de bekende stijlfout zoals in:
als scheppend kunstenaar (zijn) (z'n psalmen) van blijvende betekenis
Als scheppend kunstenaar kan noch op psalmen noch op betekenis slaan.
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3.5.4.

Tot

Ook tot is een vzaz volgens de definitie. Het heeft in tegenstelling met behalve
en als niet de noodzaak om een speciaal verband te leggen met een ander
nominaal patroon dat zinsdeel is; het legt zo'n verband met een ww. — Binnen
het zn-patroon kan het een groep vormen met een az: toe:
(je) (mag) hier blijven tot Nieuwjaar toe

Daarin is tot ook mogelijk zonder toe, maar toe niet zonder tot. Toe verhindert
wel paradigmatische vervanging van tot, die anders wel mogelijk is:
tot dat punt
tot Nieuwjaar
vanaf dat punt
vanaf Nieuwjaar
sinds Nieuwjaar
van Nieuwjaar af

van dat punt af
van dat punt vandaan
van dat punt uit

vanuit dat punt

Zo is van enkel te kombineren met af, uit en vandaan. Soms is er behalve een
afstandsgroep ook een kontaktgroep mogelijk; niet bij tottoe, wel bij vanaf
en vanuit zoals uit bovenstaande voorbeelden blijkt.*
De betekenis van dit paradigma en van de groepjes die de leden kunnen vormen is `begrenzing van één kant van een hoeveelheid plaats of tijd.'
3.5.5.

Op z'n minst e.d.

Op z'n minst hadden we evengoed voor tot als na over kunnen behandelen, want
het heeft binnen het zn-patroon een groot aantal plaatsmogelijkheden:
op z'n minst tot

over
honderd sloten
tot op z'n minst over
honderd sloten
over op z'n minst honderd sloten
tot

Bovendien kunnen we het nog buiten het zn-patroon aantreffen waar het mee
samenhangt:
tot over honderd sloten (is) (ie) op z'n minst gesprongen
Op z'n minst kan allerlei elementen uit het zn-patroon bepalen; vaak maakt het
aksent duidelijk, welke:

op z'n minst tot
op z'n minst tot

over
over

sloten (niet erin)
sloten (niet alleen over greppels)

De voornaamste paradigmaleden zijn: op z'n best, op z'n hoogst, op z'n laatst,
op z'n minst, op z'n vroegst, hoogstens, maksimaal, minimaal, minstens, uiterlijk.
Voor zover deze paradigmaleden syntagmaatjes zijn, hebben op en z'n daarin
geen paradigma; het gegeven paradigma van best kunnen we nog verder uitbreiden met allerbest, allerhoogst enz.
* We moeten deze groepjes niet verwarren met bv. tot bij waarin bij ook onafhankelijk van
is:
(we) (liepen) tot bij een ijzeren hek
(we) (liepen)
bij een ijzeren hek
(we) (liepen) tot een ijzeren hek
tot mogelijk
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De betekenis van het paradigma op z'n minst is `begrenzing aan één kant'*
3.5.6.

Het vzaz-patroon: een meter over.., heen

Ook dit vzaz (-patroon) legt een syntaktische band met de gezegdegroep; dat
is een overeenkomst met het paradigma tot.
Van de groep een meter over ...heen is een meter niet mogelijk zonder over en
heen evenmin:
(we) (liepen) een meter over die brug heen
die brug heen
een meter
(uitgesloten)
die brug
een meter
die brug heen J
een meter over die brug

De voorkeurplaats van een meter over is voor het zn, heen moet per se erachter
maar een meter over kan wel erachter, altans met veel beperkingen:
die brug een meter onder door (konden) (we) niet meer (moeilijk)

Wordt het zn-patroon gesplitst, dan zijn er in de zin talloze plaatsmogelijkheden voor de zn- en zelfs voor de vzaz-patroondelen:
een meter onder die brug door (konden) (we) nog
(konden) (we) nog
een meter

die brug
een meter onder die brug

onder die brug door
door

(konden) (we) nog een meter onder
(konden) (we) nog

door

Bij al die verschillende plaatsmogelijkheden blijft één ding gelijk: de onderlinge
volgorde van de delen van het vzaz-patroon. Ze zijn hier altijd schuin gedrukt.
Voor het overige stel ik de bespreking van het vzaz-patroon uit tot hoofdstuk
5 dat er aan gewijd is.
3.5.7.

Al

Er is een speciale verhouding tussen de drie woorden al, alle en allemaal. Al en
alle zijn hoogstens mogelijk als zn-patroondelen; omgekeerd is allemaal als
zodanig uitgesloten:*
naar huis
naar huis
naar huis (uitgesloten) **
die kinderen) (gingen) allemaal naar huis
die kinderen) (gingen) alle(n) naar huis (uitgesloten; wel in biez. stijl)
naar huis ( uitges loten)***
die kinderen) (gingen) al

(al d i e kinderen) (gingen)
(a l 1 e kinderen) (gingen)
(allemaal kinderen) (gingen)
(
(
(

* Vgl. verder 4.4.2.2.1.
** Wel is mogelijk:
allemaal jongens (hebben) (ze) daar
En zelfs:
(die mensen) (hadden) allemaal allemaal jongens
Dit laatste allemaal betekent `uitsluitend', `enkel'. Naar vorm en betekenis onderscheidt het
zich dus van het woord dat we hier bespreken.
*** In het laatste geval is natuurlijk het onbeklemtoonde al `reeds' wel mogelijk, maar dat staat
buiten de kwestie.
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Allemaal vormt dus een aanvulling met al en alle: dat blijkt ook uit het feit dat
allemaal en al `niet te kombineren' zijn:
(al die kinderen) (gingen) allemaal naar huis (uitgesloten)

Met de verhouding tussen al en alle is het iets anders: na alle is die met z'n
paradigmagenoten niet te realiseren, na al wel, na alle vijf e.d. eveneens:
(al
z'n kinderen) (waren) ziek
(alle
z'n kinderen) (waren) ziek (uitgesloten)
(alle vijf z'n kinderen) (waren) ziek
Al en het type alle vijf vereisen zelfs realisering van die of een paradigmagenoot
ervan:
(al
die kinderen) (waren) ziek
(al zulke kinderen) (waren) ziek
(al
kinderen) (waren) ziek (uitgesloten)
Nog iets ingewikkelder wordt de zaak als we even terugkomen op de weglaat
na al:
-barheidvntz
(al
die blonde kinderen) (waren) ziek
(al
die blonde
) (waren) ziek
(al
die
) (waren) ziek 1 (uitgesloten)
(al
) (waren) ziek
(
die
) (waren) allemaal ziek
(
die
) (waren) alle vijf ziek
(alle vijf die
ziek (uitgesloten)
) (waren)
Al is weer paradigmaloos. Het heeft betrekking op één of meer van de daarop
volgende zn-patroondelen. Al, alle en allemaal worden onbep. hoofdtw genoemd.
3.5.8.

Die

3.5.8.1.

Genusaanduiding

Die en dat zijn allebei leden van dit paradigma, maar er bestaat tussen die twee
een speciale betrekking: die van de aanvulling nl. In dit geval heeft dat verschijnsel betrekking op hun verbindbaarheid met enkelvoudige zn uit het zn-patroon
waarvan die en dat deel uitmaken; bij meervoudige zn is dat nl. uitgesloten.
Om dit hele verschijnsel als afgerond geheel te behandelen, grijp ik even vooruit
naar de bwbn voor zover die er eveneens bij betrokken zijn.
Niet in de eerste twee blokjes voorbeelden:
die kleine jongen
dat kleine jongen
die kleine tas
dat kleine tas
(uitgesloten)
die kleine bank
dat kleine bank
die kleine kachel
dat kleine kachel J
dat kleine kind
die kleine kind
dat kleine varken
die kleine varken
(uitgesloten)
dat kleine bankje
die kleine bankje
dat kleine ding
die kleine ding J
Een paradigmagenoot van die /dat als bv. m'n is wél met allebei die blokjes zn
te verbinden:
m'n kleine jongen
m'n kleine tas
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m'n kleine bank
m'n kleine kachel
m'n kleine kind
m'n kleine varken
m'n kleine bankje
m'n kleine ding

Een andere paradigmagenoot van die/dat, nl. een is eveneens met allebei die
blokjes zn te verbinden, maar nu blijkt het verschil tussen die twee terug te
vinden te zijn in het bwbn klein/kleine:
een klein jongen
een kleine jongen
een klein tas
een kleine tas
(uitgesloten)
Ieen klein bank
een kleine bank
een klein kachel
een kleine kachel
een kleine kind
een klein kind
een kleine varken (uitgesloten)
een klein varkenI
een kleine bankje
een klein bankje
een kleine ding
een klein ding
Dit verschijnsel noemen we genusaanduiding; de zn zijn volgens de gangbare
opvatting drager van het genus, sommige bijvoeglijke woorden aanduiders
ervan (rangtw, overtreffende trappen en enkele types als open en effen doen
het niet). Vgl. 4.5.2.
Eenzelfde aanvulling als tussen die/dat vinden we in dit paradigma ook tussen
deze/dit, de/het, onze/ons, welke/welk en elke /elk. Een iets ingewikkelder verhouding bestaat er tussen zo'n, zulk en zulke.
Bij stofnamen en enkele andere meervoudloze woorden zijn zulk en zulke genusaanduiders, net als eventueel daarop volgende bn (dat laatste is een uniek geval) :
zulk boter
zulke boter
zulk kaas
zulke kaas
(uitgesloten)
zulk room
zulke room
zulk wijn
zulke wijn
Izulke vet
zulk vet
zulke gebak
zulk. gebak
(uitgesloten)
Izulke water
zulk water
zulke staal
zulk staal

J

J

I

De genusaanduiders verdelen de enkelvoudige zn allemaal op dezelfde manier,
m.a.ww een het-woord is automatisch een dat-woord, een dit-woord, een onswoord, een welk-woord en een elk-woord en omgekeerd. Elk zulk-woord is
automatisch ook een het-woord enz., maar niet omgekeerd natuurlijk.
3.5.8.2.

Getalsaanduiding

Meervoudige zn krijgen uitsluitend zulke voor zich en nooit zulk of zo'n,
enkelvoudige zn die geen stofnaam e.d. zijn, uitsluitend zo'n:
zo'n jongen
de- woorden; niet - stofnamen; ev
zo'n fiets
zo'n gewicht
zo'n buishet- woorden; niet stofnamen; ev
zulke jongens
zulke fietsen
zulke gewichten
zulke huizen
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De getalsaanduiding geeft nog een tweede moeilijk geval te zien, nl. bij een.
Afgezien van twee vaste verbindingen kan een zelden voor een meervoudig
woord staan:
wat een mensen (waren) er toch
een mensen d a t er toch (waren)
een mensen (waren) er
een kinderen (zagen) (die mensen) lopen
een man (was) er
(die man) (zag) een kind lopen

1 (uitgesloten)

Omgekeerd kan een enkelvoudige woord nooit een vertegenwoordiger missen
van het paradigma die /dat, afgezien bv. van de aanspreking, stofnamen en de
niet-ww rest, en afgezien van eigennamen:
bakker, kom 's hier (aanspreking)
(hij) (wordt) [bakker] (niet -ww rest)
(Bakker) (was) met vakantie (eigennaam)
(bakker) (was) met vakantie
(vorige slager) (is) gesloten
bij goeie bakker (kun) (je) ook taartjes krijgen

(uitgesloten)

Een kind en kinderen vormen op een vrijwel gelijke manier als het groepje
zo'n kind en zulke kinderen een groepje met aanvulling: kind en een kinderen
zijn allebei uitgesloten onder normale omstandigheden. We zeggen nu dat een
een aanvulling vormt met een nulteken. Een nulteken is een element met normale grammatikale betekenaar en betekenis, en met leksikologische betekenis,
maar alleen zonder leksikologische betekenaar. Het nulteken dat voor meervoudige woorden aan een beantwoordt, heeft ook de betekenis van dit een.
3.5.8.3.

Paradigmaleden

Het paradigma van die/dat heeft de volgende groepen leden:
(mijn, m'n, jouw, je, uw, zijn, z'n, haar, d'r, onze/ons, jullie, hun, d'r);
1. de bez. vn
(die/dat, deze/dit; zo'n/zulk/zulke) ;
2. de aanw. vn
(de/het), dat sterk verwant is met de aanw. vn;
3. het bep. 1w
4. het onbep. lw (een/ —) ;
5. het ontkennend lw (geen) ;
6. de vra. vn
(welk/welke, wat voor een/wat voor --) ;
7. het onbep. vn (wat) ;
8. het uitr. woord (wat);
9. de beperkte zn- patronen m'n vaders en m'n vader z'n die sterke overeenkomst vertonen
met de beklemtoonde bez. vn (dus mijn enz.).

Wat dat laatste punt betreft: niet alleen de kleine zn-patronen zijn hier beperkt
(dus m'n vaders en m'n vader z'n), maar ook de grote waarvan we hier de. paradigma's bespreken. Het lijkt dus beter om type 9 altans hier buiten beschouwing
te laten. Ik kom erop terug in 3.10.3 en 3.10.4.
Bij de nu overblijvende types hebben we vooral met vn en lw te maken. Hun
formele verwantschap is al gebleken uit het feit zelf dat ze leden van eenzelfde
paradigma zijn. Maar ook semantisch zijn ze verwant, nl. doordat ze een
betrekking leggen tussen één of meer zn-patroondelen die erop volgen en een
element daarbuiten dat ofwel in taal- ofwel in situatieverband gegeven kan zijn:
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er liggen prachtige boeken op tafel en die wil ik
hebben (taalverband)
die wil ik hebben, die op de kast liggen
Ç
die boeken wil ik hebben (situatieverband)
die wil ik hebben

In het laatste geval kan de spreker of iemand anders een gebaar met bv. hoofd
of hand maken, waaruit het verband met het gesprokene blijkt.
Niet in alle gevallen hoeven de twee soorten verband mogelijk te zijn zoals bij
die. Bij mijn bv. is er uitsluitend verband met de taalhandeling: er wordt een
verband gelegd tussen de spreker en een of meer elementen die na mijn in het
zn-patroon genoemd worden:
mijn drie oudste pakken

Het spreekt vanzelf dat de aanw. vn een bespreking vergen samen met de aanw.
`vn', zoals de vra. vn samen met de vra. `vn' behandeld dienen te worden en de
betr. vn samen met het betr. `vn', — maar van die betr. vn hebben we hier nog geen
last gehad omdat het zg. bijvoeglijke type biez. stijl is en dus in het aanhangsel
van deze spraakkunst ter sprake komt (8.9):
hij vroeg om een vrije dag, welk verzoek ik in overweging genomen heb (biez. stijl)

Een aantal leden van dit paradigma kunnen op hun eentje het zn-patroon
vertegenwoordigen, niet allemaal. Op grond van deze eigenschap kunnen we
een tweedeling aanbrengen:
die/dat (ligt) op tafel
deze/dit
welke/(welk ?)

Dat lijkt tamelijk eenvoudig: deze drie elementen staan tegenover alle andere
leden van dit paradigma die niet zelfstandig voor kunnen komen. Maar zoals
we bij het paradigma al een geval van aanvulling gehad hebben met het uitsluitend zelfstandig voorkomende allemaal, zo ook hebben verschillende leden
van het paradigma die /dat een aanvulling met uitsluitend zelfstandig voor komende elementen. Terwijl zulke zowel bijvoeglijk als zelfstandig mogelijk is,
heeft het bijvoeglijke zo'n een zelfstandige pendant zo een. Idem het bijvoeglijke
wat voor 'n tegenover het zelfstandige wat voor een:
ik heb een fototoestel gekocht
wat voor een
zo een

wat voor 'n toestel
toestel
zo'n

Zo is er nog het probleem van de reeks mijn, jouw enz. naast de mijne, de jouwe
enz.; verder dat van de verhouding tussen 'n en een (bijvoeglijk en zelfstandig),
maar al die detailkwesties blijven hier buiten beschouwing.
3.5.8.3.1. Het uitr. tegenover het onbep. woord wat
Er is reden om even dieper in te gaan op overeenkomsten en verschillen tussen
het uitr. en het onbep. wat. Zeggen we dat het eerste een achter zich moet krijgen en het laatste niet, dan zijn belangrijker dingen onvermeld gebleven. Laten
we beginnen met enkele voorbeelden:
uitr. woord: wat een lekkere peren (heb) (je)
lekkere peren (heb) (je) wel
onbep. woord: wat
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Ze zijn hier uiteraard allebei bijvoeglijk.
In twee opzichten komen ze overeen: de zn-patronen waarvan ze deel uitmaken
zijn zo splitsbaar dat de twee vat's één stuk van het gesplitste patroon vormen
en de splitsing is enkel mogelijk als één helft van het zn-patroon voor de pv
staat:
(heb) (je) een lekkere peren
uitr. woord: wat
onbep. woord: lekkere peren (heb) (je) wel wat
Een heel duidelijk verschil is inmiddels al gebleken: het afgescheiden uitr.
woord moet voor de pv staan maar het afgescheiden onbep. woord mag daar
juist niet staan. In het algemeen trouwens heeft ook een ongesplitst zn-patroon
met een uitr. woord als deel, grote voorkeur voor de eerste plaats:
wat een lekkere peren (heb) (je) daar
(je) (hebt) daar maar wat een lekkere peren*

In het laatste geval is een woord als maar moeilijk te missen.
3.5.9.

Zelfde

Dit woord is paradigmaloos; het heeft zo'n sterke band met leden van het
paradigma ervoor dat het zonder realisering daarvan uitgesloten is:
(de zelfde mensen) (doen) soms vreemde dingen
(de mensen) (doen) soms vreemde dingen
( zelfde mensen) (doen) soms vreemde dingen (uitgesloten)

(

mensen) (doen) soms vreemde dingen

Zelfde is bepaling bij zn-patroondelen erachter, maar tegelijk is het niet bruikbaar in een volkomen zelfstandige taaluiting: het vereist taal- of situatieverband.
Een voorbeeld met taalverband is:
onze buren noemen zich demokraten maar die zelfde mensen verheerlijken Soekarno
Ook semantisch is het een typische versterking van die of z'n paradigmagenoot.
De verwijzing kan slaan op iets voorafgaands maar een enkele keer ook op
iets volgends. In dat geval zijn er weinig andere konstrukties mogelijk als een
met als:
hij had hetzelfde verhaal als ie gister verteld had
Hier is ongetwijfeld verwantschap met ander en anders: formeel en semantisch:
bedoel je hetzelfde of een ander verhaal

Maar ander is geen lid van het paradigma zelfde en daarom laat ik die verwantschap nu rusten.
3.5.10.

Derde

Soms komen de rangtw voor als deel van vaste uitdrukkingen, zo bv. in tweede
luitenant, eerste machinist. Ze zijn dan onscheidbaar verbonden met de zn
* Vergelijken we hiermee een ogenblik het uitr. woord als bwbn- patroondeel, dan blijkt dat
zich in dit opzicht net zo te gedragen als het zn- patroondeel:
wat hard (heb) (jij)
gewerkt
uitr. woord: J wat
(heb) (jij) hard gewerkt
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erachter en bovendien herkennen we ze doordat er een `echt' rangtw aan toegevoegd kan worden:
die tweede tweede luitenant
de derde eerste machinist
die tweede kleine tweede luitenant
tweede kleine luitenant (uitgesloten)
die tweede

Zo'n rangtw als deel van een vaste uitdrukking is bijna altijd ook `paradigmatisch beperkt':
eerste luitenant

tweede
vijfde
zesde
zevende
enz.

(uitgesloten)

De rangtw zijn niet te kombineren met een overtreffende trap; die twee paradigma's blokkeren elkaar en dat is een aanwijzing voor verwantschap:
de vierde mooiste roos
de vijfde kleinste matroos (uitgesloten)
de derde geelste appel

Wel is een overtreffende trap te verbinden met een `onecht' rangtw uit een
vaste uitdrukking:
de kleinste tweede luitenants
Dat is een bewijs te meer voor de apartheid van die `onechte' rang tw .*
Principieel kunnen we de rangtw ook met meervoudige zn verbinden, maar
praktisch zijn zulke gevallen toch vrij zeldzaam:
die tweede lange rijen (vrijwel uitgesloten)

Daaruit volgt dat het rangtw meestal ook realisering eist van het paradigma die.
Ook dat heeft het gemeen met de echte overtreffende trap.
Terwijl het hoofdtw wel een beperkt patroontje kan vormen (in de dertig, over
de veertig e.d.), bestaat er geen analoog rangtw- patroon: in de dertigste, over de
veertigste e.d. De overtreffende trap kent het patroontje het mooiste van allemaal
waarin de nabepaling weglaatbaar is, maar het rangtw kent ook dat eigenlijk
niet:
hij heeft het langste van allemaal gerust
hij heeft het derde van allemaal gerust (uitgesloten)

Zo bezien is het niet vreemd dat enkele gevallen ons moeilijkheden geven:
zijn eerste en laatste rangtw of overtreffende trap? Ongetwijfeld overtreffende
trap in gevallen als:
(hij) (heeft) het eerst(e) van allemaal gerust
het laatst (e) van allemaal gerust
* Een hooftw is wél te verbinden met een overtreffende trap:
de twee mooiste rozen
de vijf kleinste matrozen
de drie geelste appels.
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Het feit dat dit bw bep. moeten zijn en de vervangbaarheid van eerste door
eerst en laatste door laatst zijn duidelijke argumenten. Een derde is de onmogelijkheid om hier een nevenschikking te maken met ondubbelzinnige rangtw als
tweede, derde enz.
Maar in andere gevallen is zo'n nevenschikking heel goed mogelijk en dan
hebben we bij eerste en laatste ook heel duidelijk rangtw:
(hij) (heeft) de eerste of de tweede getekend
het negende en het laatste (mocht) (ik) hebben

Nu zijn de schuin gedrukte delen geen bw bep. maar lv, eerste en laatste kunnen
we niet door eerst en laatst vervangen en we hebben zoals gezegd nevenschikking
met ondubbelzinnige rangtw. Konklusie: nu zijn eerste en laatste heel duidelijk
rangtw.
Vgl. voor eerst 4.4.2.2.1.
De betekenis van het rangtw is 'plaatsaanduider in een wiskundige reeks met
of zonder waarderingsverschil'. — Ook hier is dus een verwijzing naar niet per
se genoemde elementen, en wel min of meer gelijksoortige.
3.5.11.

Drie

Schijnbaar kent dit paradigma drie plaatsmogelijkheden in het zn-patroon:
zelfde
mooie goudrenetten (wil) (ik) nog wel
die drie zelfde
mooie goudrenetten (wil) (ik) nog wel
die
zelfde drie mooie goudrenetten (wil) (ik) nog wel

drie die

Nu is het eerste type iets volkomen aparts, een soort vaste uitdrukking: zonder
zelfde zou deze volgorde beslist uitgesloten zijn:
drie die

mooie goudrenetten (uitgesloten)

Vervangbaarheid van de door die is nog twijfelachtig. Verder kunnen we na
drie het woord van invoegen. — Semantisch staat het type apart doordat dezelfde
nu niet op drie betrekking heeft en dat is in de twee andere voorbeelden wel het
geval. Drie is in het eerste voorbeeld een nieuw element, in de andere een oud.
De twee andere types lijken formeel en semantisch heel sterk op elkaar. De
paradigmaleden van drie zijn eveneens dezelfde; ene hoort er bv. in allebei de
gevallen bij, maar één — dat net als 'n het paradigma drie blokkeert — hoort
onder paradigma die:
die ene zelfde
mooie goudrenet
die
zelfde ene mooie goudrenet
één
zelfde — mooie goudrenet

Traditioneel heten één, ene, twee, drie enz. hoofdtw.
Behalve woorden kunnen ook woordgroepen lid zijn van het paradigma drie
en dan heeft de achterste plaats ver de voorkeur:
die zelfde in de honderd
koeien
een goeie honderd die zelfde koeien (vrijwel uitgesloten)

Er zijn dus twee tw-patroontjes: één dat met een — zeg — vz begint en een met
een voorop, waarachter goeie eventueel gemist kan worden.
Paradigmatisch is dit honderd (de kern van het tw-patroon dus) beperkt tot
ronde getallen:
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hij had een goeie achtennegentig koeien
koeien (uitgesloten)
hij had in de achtennegentig

Het type met een voorop moet eerste zn-patroondeel zijn:
die een goeie honderd koeien (uitgesloten)
die in de
honderd koeien

In 2.5.2.1, 2e heb ik iets opgemerkt over een noodzakelijke toevoeging die
onder bepaalde omstandigheden optreedt bij een hoofdtw: als er achter een
hoofdtw(-patroon) niets of hoogstens een nabepaling gerealiseerd wordt, is
toevoeging van er soms nodig:
(hij) (had) in de honderd koeien
(hij) (had) er in de honderd
(hi i) (had) twee koeien die op stal stonden
(hij) (had) er twee die op stal stonden
(hij) (had) twee mooie koeien
(hij) (had) twee mooie
(er is misbaar)
f

Een nadere omschrijving van de voorwaarden waaronder die toevoeging van er
nodig wordt, luidt als volgt:
1. het hoofdtw moet onderwerp, niet -ww rest, lv of vz-loos mv zijn;
2. er moet geen sprake zijn van samentrekking (zie 7.5.2);
3. het paradigma die moet gerealiseerd zijn door geen, zo'n of niets;
4. hoogstens mag er behalve geen (zo'n of niets) nog een nabepaling gerealiseerd zijn; liefst geen ander zn-patroondeel.
Om de voorbeeldenreeks niet te groot te maken zal ik me beperken tot enkele
gevallen:
in die fabriek (werken) (geen vijf arbeiders)
)
in die fabriek (werken) er (geen vijf
(ik) (hoorde) drie kinderen zingen
lv:
zingen
(ik) (hoorde) er drie
(ik) (heb) drie kinderen een boterham gegeven
vz-loos mv:
een boterham gegeven
(ik) (heb) er drie
(ik) (heb) aan drie kinderen een boterham gegeven
mv met aan: (ik) (heb) aan drie
een boterham gegeven
onderwerp:

In het laatste voorbeeld zou er moeilijk gaan. Helemaal uitgesloten is het bv.
bij het volgende geval:
bw bep.:

J (we) (hebben) drie dagen heerlijk op de Kaag gezeild
heerlijk op de Kaag gezeild (uitgesloten)
l (we) (hebben) er drie

Dan gevallen met samentrekking:
(ik) (hoorde) in de tuin drie kinderen zingen en in hu;s twee viool spelen
(ik) (hoorde) in de tuin drie kinderen zingen en er in huis twee viool spelen (uitgesloten)
(ik) (hoorde) in de tuin drie kinderen zingen en in huis twee
(uitgesloten)
(ik) (hoorde) in de tuin drie kinderen zingen en er in huis twee

Tot slot nog een enkele opmerking over nabepalingen na hoofdtw (punt 4):
(ik) (zag) er twee die goed op de hoogte waren
(geef) mij er maar twee van een dubbeltje
(geef) mij maar twee van die ijsko's
(ik) (zag) twee van die Sinterklazen tegelijk
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Is er hier onmisbaar, dan is het `weggelaten' zn invulbaar, is er misbaar, dan
is dat zn niet invulbaar: het wordt dan in de nabepaling zelf genoemd:
(ik) (zag) twee mannen die goed op de hoogte waren
(ik) (zag) twee Sinterklazen van die Sinterklazen tegelijk (uitgesloten)

Voor de `samenval' van twee of meer er's verwijs ik naar 2.5.2.1.
Met z'n tweetjes enz. is een geval van een vaste uitdrukking: met z'n tweetjes
boeken enz. bestaat niet. Zo ook op z'n eentje en:
(ik) (heb) er eentje
(ik) (heb) eentje boek (uitgesloten)

3.5.12.

Bwbn- patroon

Meer als één bwbn- patroon kan deel zijn van hetzelfde zn-patroon:
die tamelijk grote hele gele appels

Een bwbn- patroon als zn- patroondeel moet per se voor het zn staan; in 8.3
bespreek ik het type een ridder goed dat hoogstens biez. stijl kan zijn. Verder
moet een bwbn- patroon na de tw komen; de volgende voorbeelden geven alleen
schijnuitzonderingen:
een goeie honderd koeien
zo'n kleine tachtig mensen

Goeie en kleine zijn hier geen zn- maar tw- patroondelen; we hebben zulke twpatronen als een goeie honderd enz. in 3.5.11 besproken.
Een bwbn kan desnoods als enigste element van een zn- patroon, dat patroon
vertegenwoordigen, maar dan is taal- of situatieverband wel vereist:
de kleine potjes waren uitverkocht; ik heb alleen maar grote gezien (taalverband)
de dominee kan ook wel hele kleine krijgen (situatieverband)
Onze spraakkunsttraditie kent het type term a als b gebruikt. Als a bv. b, c en d
als buitenbouw - mogelijkheden heeft, is er geen enkel bezwaar tegen dit type
term; ik gebruik het zelf bij de patronen: bwbn patroon als zn patroondeel
(gebruikt) . Maar als a een begrip náást b is en er in een aantal opzichten tegenovergesteld aan is, dan is genoemd type term onwetenschappelijk: we kunnen
geen cirkel als vierkant gebruiken omdat die twee begrippen tegenover elkaar
staan, we kunnen wel water als handwasmiddel, als aanlengmiddel of als vis bewaarmiddel gebruiken. Een bwbn kunnen we niet als zn gebruiken omdat
een bwbn- patroon anders van bouw is als een zn- patroon. Zodra we dus bv.
zieke(n) of arme(n) niet door te zieke enz. kunnen vervangen, zijn ze gewoon
zn en geen bwbn.
In 3.5.8.1 heb ik de genusaanduiding door bwbn behandeld.
Voor het overige bespreek ik de bwbn- patroondelen in hoofdstuk 4.

3.5.13.

Gevonden

Tussen de bwbn- patronen en het zn komen de stoffelijke bn, de plaatsaanduidende (Hollandse enz.) en meestal ook de bn van het type vergeten, ge
-vange.
Ik begin met het laatste type.
Patroonvorming is vrij zeldzaam in het ABN, afgezien van enkele gevallen als:
onze pas geopende zaak
die niet vergeten brieven
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Zowel de stoffelijke als de plaatsaanduidende bn moeten per se achter geopende e.d. komen:
die zilveren geopende
doosjes (uitgesloten)
die
geopende zilveren doosjes
die Amerikaanse opgerookte
sigaretten (uitgesloten)
die
opgerookte Amerikaanse sigaretten

Bwbn- patronen komen er meestal voor; soms ook erachter.
die hele mooie geverniste
tafel
die
geverniste hele mooie tafel (uitgesloten)
die pas geopende
mooie zaak
3.5.14.

Koperen en Hollandse

De stoffelijke bn staan bij voorkeur voor de plaatsaanduidende, maar desnoods is ook de omgekeerde volgorde mogelijk:
die koperen Hollandse
molentjes (voorkeurvolgorde)
die
Hollandse koperen molentjes
Terwijl een deel van het bn-type gevernist genusaanduidend kon zijn, kunnen
de stoffelijke het geen van alle en de plaatsaanduidende allemaal:
een gevernist deurtje
een geverniste deur
een verloren deurtje
een verloren deur

een koperen deurtje
een koperen deur

een Fries deurtje
een Friese deur

De regels voor de genusaanduiding zijn hier precies als bij de bwbn.
3.5.15.

Het zn

In het zn- paradigma staan enkele elementen als eerste stuurman, jongste bediende e.d. die door de spelling de indruk wekken van tweewoordigheid maar
die in feite toch meer op één woord lijken omdat ze in vorm (onscheidbaarheid bv.) en betekenis één geheel vormen.
Verder is er de zg. zelfnoemfunktie: het aantal zn is onbeperkt uit te breiden
door woorden waarvan de betekenis `een ander woord of een woordgroep of
iets dergelijks' is:
dat be- (heb) je slordig geschreven
(woorddeel)
dat vlug (heeft) bij hem een andere betekenis (woord)
dat ik kom straks van jou (kennen) we wel (woordgroep)

Zelfs als we die groepen buiten beschouwing laten, blijft er in de enorme hoeveelheid overblijvende zn nog zoveel in te delen, dat een zeer diepgaande bezinning op de indelingskriteria nodig is, voor we met een betrouwbaar resultaat
kunnen komen.
`Een zn is een woord dat we wel met dat maar niet met die kunnen verbinden of
omgekeerd'. Dat is een verlegenheidsdefinitie, ofschoon niet de slechtst denkbare.
Z'n zg. kernschap in het zn- patroon levert nog minder een bruikbare definitie
op want de hele kwestie van het kernschap in het algemeen is onopgelost.
De weglatingsproef die toch enkel met grote voorzichtigheid gebruikt kan
worden, levert hier helemaal geen resultaat:
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die kleine kinderen (heb) (ik) gezien
die kleine
(heb) (ik) gezien
die
kinderen (heb) (ik) gezien
kleine kinderen (heb) (ik) gezien
kleine
(heb) (ik) gezien
kinderen (heb) (ik) gezien

Omgekeerd heet kind per traditie kern ofschoon het buiten de aanspreking
nooit in z'n eentje een zn-patroon kan realiseren:
dat kind (heb) (ik) gezien
(heb) (ik) gezien
dat
kind (heb) (ik) gezien (uitgesloten)

De genusindeling van de zn kan moeilijk de wezenlijkste zijn omdat de helft
ervan — alle meervouden — er zich aan onttrekt. De getalsindeling is zeker wezenlijker, schijnt het. Maar dan moet het gaan om een getal dat eigen is aan het zn
alleen, niet om het door de pv bepaalde getal van de onderwerpsgroep, — dat
overigens in sommige gevallen nog genoeg moeilijkheden geeft zoals we weten.
Welnu: ik ken geen enkel syntaktisch kriterium waarmee we op deze manier de
zn in kunnen delen. De verbindbaarheid met zulk (e) levert een groep singularia
tantum op gekombineerd met het hele mv en gezet tegenover de rest van het ev:
zulk weer
zulke ham
(sing. tantum)
zulk spek
zulke bonen
zulke kinderen, enz.

Een soortgelijk resultaat levert de plaatsbaarheid in het paradigma van het
laatste zn in het syntagma:
die drie kisten hooi
Ook hier komen van het ev stofnamen — singularia tantum — en vrijwel het hele
mv samen in dit ene paradigma te staan. De hele rest van het ev is daar uitgesloten.
Een groep zn kent wel een verbinding met die of dat, maar niet met de of het:
dat zijn persoonsnamen. Ze kunnen ook — net als de stofnamen — zonder enige

bepaling voorkomen in het enkelvoud. Weer andere zn kunnen onmogelijk
voorkomen zonder de of die, zoals bv. de Alpen, de Apenfijnen. Hier is nog van
tweewoordigheid sprake: tussen de en het zn kan nog een bepaling, maar in
andere gevallen suggereert de spelling een tweewoordigheid die in de syntaksis
niet te bewijzen is:
de ontoegankelijke Alpen
de mooie
Rijp
de volgebouwde Dell

(uitgesloten)

Aan het eind van dit hoofdstuk zullen we nog zien dat het zn-paradigma verre
grootst is in het zn-patroon als ww-patroondeel. In het zn-patroon als-weght
vw-patroondeel bv. is het zn-paradigma aanzienlijk kleiner. Welnu: dit moet
— dunkt me — het eerste kriterium zijn voor zn-indeling.
Zelfs binnen het onderdeel waar we nu mee bezig zijn, is een indeling te maken:
sommige zn kunnen nl. `kern' zijn van een bw bep. zonder vzaz als deel; de
meeste kunnen dat niet:
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(hij) (heeft) hard gewerkt enkele uren
dagen
weken, enz.
(we) (hebben) moeten lopen de laatste kilometer
meters
keer
dag, enz.

3.5.16.

Nabepalingen

Er zijn heel veel types nabepalingen mogelijk en teoretisch is ook hun aantal
weinig beperkt, al zijn in de praktijk kombinaties van drie of meer nabepalingen
wel heel zeldzaam:
dat neefje van je uit Hazebroek met die blonde kuif dat vaak hier is
f„ zn ± -

Als types nabepaling zijn o.a. de volgende mogelijk:

met mooie wieken
zn-patroon met vzaz als deel: een molen
een gedachte aan de toekomst (vast vzaz)
(vaste uitdrukking)
de stand
van zaken
`de hoop'
zonder vzaz als deel: de molen
vorige week
dat lawaai
naast jullie
vn-patroon met vzaz als deel: die molen
molen
van die
die
van niemand
een jas
(vaste uitdrukking)
van niks
een vent
tot overmorgen
`zn'-patroon met vzaz als deel: die drukte
overmorgen
zonder vzaz als deel: die drukte
`vn'-patroon met vzaz als deel: een wandeling tot daar
zonder vzaz als deel: een wandeling daar in het bos
`hoop doet leven' (zelfnoemfunktie)
: die molen
ww-patroon met voor-pv
die je daar ziet
met betr. woord : die molen
als je net dat bruggetje over bent
met ondersch. vw : die molen
als je nog nooit gezien hebt
een molen
om in te wonen
zonder pv
: een molen

In allerlei gevallen kunnen bepalingen achter een zn bij andere woorden horen
als dat zn:
die kist sinaasappels die opengebroken is
als die daar staan
kleinere kistjes
verboden oversteekplaats voor _ fietsers

Soms ook is duidelijk een woordgroep de kern van een nabepaling. In het
voorbeeld van zoëven kunnen we al aarzelen bij dat neefje van je: dat kunnen
we in z'n geheel wel opvatten als `kern' van de andere nabepalingen. Maar
helemaal duidelijk is het bv. in:
de koning van Spanje die de Nederlanden in bezit had

Een speciaal geval is het type:
hij gaf me een handvol beukenootjes
hij gaf me een bak vol beukenootjes
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Vgl.:
.

hij gaf me een hand, helemaal vol beukenootjes (uitgesloten)
hij gaf me een bak , helemaal vol beukenootjes

Een handvol kunnen we vergelijken met een massa, een hoop e.d., maar in een
bak vol beukenootjes is vol beukenootjes inderdaad nabepaling bij bak. Het is
een vaste uitdrukking; een apart onderzoek moet uitmaken, waar z'n plaats
in het taalsysteem precies is.
Een typisch kenmerk van nabepalingen is dat ze niet direkt op de rest van het
zn-patroon hoeven te volgen:
die rommel van jou (heb) (ik) maar weer opgeruimd
(heb) (ik) maar weer opgeruimd van jou
die rommel
(dat boek dat er lag) (is) zeker van jou
) (is) zeker van jou, (dat er lag)
(dat boek

Een heel kompleks van regels bepaalt de plaatsmogelijkheden; zo is bv. uitgesloten:
(

dat er lag) (is) (dat boek) zeker van jou (uitgesloten)

Maar wel is heel goed mogelijk:
van jouw broer (heb) (ik) een jongen in de klas

Het zinsdeel en de aard van de nabepaling bepalen de mogelijkheden hier.
3.5.17.

Zelf

Is de voorkeurplaats van de nabepalingen die direkt achter de rest van het zn
patroon, die van zelf is het niet: dat woord is bij voorkeur van die rest Bes heiden:

c

niks van
(die man zelf) (wist) er
(die man ) (wist) er zelf niks van

Dat heeft het gemeen met ook. Een ander gemeenschappelijk kenmerk is de
in het zn- patroon: het zijn allebei randelementen. Ook is er een van de
voorrand, zelf van de achterrand.
Semantisch hebben ze gemeen dat ze allebei naar een groter verband verwijzen:
het voorbeeld van zoëven kan moeilijk een volledig zelfstandige taaluiting zijn;
dat kan wel een zin als:

plaats

(de koning zelf) (wist) niks van het sterfgeval maar z'n vrouw wel
Zowel ook als zelf leggen een verband tussen het zn (of de groep) waarbij ze
bepaling zijn en een ander element dat er geen sterke syntaktische binding
mee heeft.
3.5.18.

Besluit van de zn-patroondelen

We hebben gezien dat het zn-patroon elementen bevat die uitsluitend de `kern'
nader bepalen: de voor- en nabepalingen bv. Daarnaast zijn er die de `kern'
bepalen door hem tegelijk te verbinden met elementen buiten het zn-patroon.
Dat kunnen ww zijn maar ook niet -ww elementen.
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De studie van het zn-patroon is niet af als we het nevensch. vw er niet bij betrekken. Daarvoor verwijs ik naar hoofdstuk 7.
3.5.19.

Versmeltingen binnen het zn-patroon

Stel: we hebben het volgende zn-patroon:
ook tot na de daarop volgende ochtend als we gegeten hebben
Ochtend kunnen we niet zo maar door morgenochtend vervangen:
ook tot na de daarop volgende morgenochtend als we gegeten hebben (uitg.)
Wel kunnen we de groep de daarop volgende ochtend door morgenochtend vervangen:
ook tot na de daarop volgende ochtend als we gegeten hebben
ook tot na m o r g e n o c h t e n d als we gegeten hebben

Morgenochtend (een `zn') is dus evenveel `waard' als ochtend plus al z'n voorbepalingen. Met geen van die voorbepalingen kunnen we morgenochtend verbinden. Een nabepaling kan het in beginsel wel krijgen, maar niet een die met
een betr. vn of vn-bw begint:
die ochtend die we bij jullie doorgebracht hebben .. .
die ochtend waarin we zo hard gewerkt hebben
morgenochtend die we bij jullie door zullen brengen
morgenochtend waarin we zo hard zullen werken ...
.. .

1
J

...

(uitgesloten)

Morgenochtend noemen we daarom een versmelting van de t/m ochtend.
Twee of meer patroondelen (bv. a, b en c) zijn versmolten tot een patroondeel x,
als er aan de volgende voorwaarden voldaan is:
1. de buitenbouw van het patroon met en dat zonder versmelting moeten gelijk of vrijwel gelijk zijn;
2. de verbindingen ax, bx, cx enz. moeten uitgesloten zijn;
3. de binnenbouw van de elementen die niet bij de versmelting betrokken zijn moet gelijk of
vrijwel gelijk zijn. Waren a + b + c dus bv. voor de versmelting verplaatsbaar, dan moet x
het ook zijn.

Voor zover we de vn niet aangetroffen hebben in het paradigma die /dat zullen
we ze bij de versmeltingen vinden. Behalve vn treffen we daar o.a. ook `zn' en
`vn'.
Voor de overzichtelijkheid geef ik nu een groot zn-patroon waarvan ik de
paradigma's nummer voor zover die bij een versmelting betrokken zijn:
4
6
78 9
10 11
12 13
tot vlak over al die zelfde derde drie mooie gele

16
...

17

18

koperen Friese molens

Elke streep duidt hier een type versmelting aan; de breedte wijst op de paradigma's die erbij betrokken zijn. — Ik bespreek nu enkele — niet alle — versmeltingen binnen het zn-patroon.
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3.5.19.1. Versmelting van tot vlak over: met
Om de verhoudingen bij de vzaz nog ingewikkelder te maken, komt een ver
ons hier verrassen:
-smelting
ook tot vlak over al die mensen
e
t al die mensen
ook m

Het is een feit dat ook het vzaz van een vv nooit door tot vergezeld kan zijn
en evenmin een vzaz-patroon kan vormen. Daarom kunnen we ook hier vrij
zeker van een versmelting spreken:
(hij) (liep ) tot vlak aan het water
(hij) (dacht) tot vlak aan het water
(uitgesloten)
(hij) (dacht)
vlak aan het water
(hij) (dacht) a
a
n het water
3.5.19.2. Versmelting van al die: alle
Dat alle een versmelting is van al die hebben we al in 3.5.7 gezien; alle kunnen
we door geen enkel ander woord vervangen.
3.5.19.3. Versmelting van al t/m drie: sommige
Behalve sommige zijn ook hoeveel, zoveel, veel, meer, weinig, minder lid van deze
versmelting. Beschouwen we de meeste, de minste, de hoeveelste en de zoveelste
als één woord dan horen ook die bij deze versmelting; anders komen ze bij een
verwante, nl. een waarbij het paradigma die niet betrokken is.
Het zijn allemaal onbepaalde tw zoals men ziet. De hoeveelste en de zoveelste
verschillen van de hele rest doordat ze alleen met een enkelvoudig zn verbonden
kunnen worden en niet met een meervoudig; bij de andere is het juist omgegekeerd. Deze twee noemen we onbepaalde rangtw, de andere onbepaalde
hoofdtw. Deze rangtw betekenen `een niet bepaalde plaats in een reeks hebbend',
deze hoofdtw betekenen `een niet precies bepaalde hoeveelheid vertegenwoordigend'.
3.5.19.4. Versmelting van al t/m molens: ik/mij

Allereerst een enkel voorbeeld:
tot vlak over al die zelfde derde drie mooie gele ... koperen Friese molens
tot vlak over j
u
1
1
i
e
Uitgesloten zijn weer alle verbindingen van het type:
al
die
die zelfde
die
derde

jullie 1
jullie
jullie
(uitgesloten)
jullie
drie
jullie
mooie, enz. jullie

Daarbij horen de volgende vn:
1. de pers. vn: ik/mij, me enz.;
2. de onbep. vn: iemand, niemand, iets, wat, niks, niets;
3. de vra. vn:
wie en wat;
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4. de wkd. vn: zich en zichzelf;
5. het wkg vn: elkaar;
6. de betr. vn: die /dat en wie/wat.
We kunnen ons afvragen of ook de paradigma's na het zn niet bij deze versmeltingen betrokken zijn. Ik geloof het niet. Wel zijn er hier allerlei beperkingen; zo kan een onbeklemtoond pers. vn bv. nooit een nabepaling of iets
dergelijks krijgen:
(ze van hiernaast
) (heeft) het gezien
(ze met haar praatjes altijd) (heeft) weer wat op te merken (uitgesloten)
(ze zelf
) (wist) het niet

Vervanging door zij geeft hier direkt normaal ABN. De onmogelijkheid van
plaatsing van nabepalingen e.d. na ze hangt dus samen met z'n onbeklemtoondheid, niet met z'n vn-schap.
Over het karakter van de aanvullingen ik/mij enz. heb ik in 2.5.2.2 al gesproken; eveneens over het feit dat elkaar en zich nooit kern van een onderwerp
kunnen zijn.
De vra. en de betr. vn onderscheiden zich van alle andere doordat ze beperkt
zijn tot plaatsen binnen een eerste zinsdeel; de betr. zelfs tot plaatsen binnen het
eerste bv-bijzinsdeel.
De vn die nu nog overblijven zijn de onbep. Een splitsing hiervan in ontkennende en niet-ontkennende ligt voor de hand, maar is niet door te voeren:
iemand behalve de kok
(uitgesloten)
niemand behalve de kok
iets
behalve een proces-verbaal (uitgesloten)
niks
behalve een proces-verbaal
niets
behalve een proces - verbaal
wat
behalve een proces-verbaal (uitgesloten)

iedereen behalve de kok

alles behalve een proces-verbaal

Maar zoals de vra. en de betr. vn om het verband met de andere vra. woorden
vragen, zo doen de onbep. vn het om het verband met de andere onbep. woorden. In 3.5.19.5 kom ik op die kwestie nog terug.
3.5.19.4.1. Het type iets goeds

Het type iets goeds kan onderwerp, lv en my zijn en hoort dus niet bij de bwbnmaar bij de zn-patronen. Met de gebruikelijke reserve inzake het begrip kern,
kunnen we zeggen dat iets de kern is van die groep: een eenvoudige weglatingsproef bewijst het al:
(heb) (je) iets goeds voor me
(heb) (je) iets
voor me
(heb) (je)
goeds voor me (uitgesloten)

Iets goeds is dus een speciaal geval van een onbep.-vn-patroon: iets kunnen we
door wat, niks, niets, veel of heel wat vervangen en iets goeds en wat goeds
vergen in dezelfde gevallen een plaatsonderwerp er als waarin iets en wat het
doen als ze alleen staan:
(er) (ligt) geloof ik toch nog iets goeds op je te wachten

(er) (ligt) geloof ik toch nog iets

op je te wachten

De nabepaling goeds vertegenwoordigt een bwbn-patroon:
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tamelijk goeds
steil. trap ; iets
goeds als dat van jou
iets even
te goeds
te + bwbn: iets
te goeds om te laten liggen

(moeilijk)

beters
iets
beters als ik tot dusver gewend was
vergt. trap ; iets
(uitgesloten)
beters
iets iets
(vrijwel uitgesloten)
iets een beetje beters
onechte overtr. tr.: iets alleraardigst
(uitgesloten)
echte overtr. tr.: iets het aardigst

Om even vooruit te blijven lopen op de behandeling van het bwbn-patroon
in het volgende hoofdstuk: in het bwbn-patroon achter iets kent de voorbepaling van dat bwbn-patroon kleine beperkingen:
tamelijk goeds

n- p atroon: J 1ets
type bwbn-patroon:
speciaal
ype
iets
iets
p
l

beters (uiig.)

gewoon bwbn-patroon: tamelijk goed
iets
beter

Verder hebben we zoëven al gezien dat ook het bwbn zelf beperkingen kent
doordat bv de echte overtr. trap er uitgesloten is.
De vormen van de bwbn op s sluiten aan bij de gewone bwbn, behalve bij de
onechte overtr. trappen die zulke vormen niet kennen:
en niet: iets alleraardigsts
iets alleraardigst
en niet: iets allerleuksts, enz.
iets allerleukst
Ook iets anders bestaat en zelfs iemand anders, maar met iemand als kern kunnen we anders niet meer vervangen; uitgesloten zijn:
iemand goeds
kleins
beters (uitgesloten)
kleiners, enz.
alleraardigst, enz.
te kleins, enz.
Vgl. ook zodanig ... dat en iets zodanigs dat.
Een type als niet veel zaaks is een vaste uitdrukking en staat alleen daarom al
helemaal buiten het behandelde type; zaaks en zaak zijn bovendien geen bwbn.
Iets nieuws hoort bij iets goeds: iets veel nieuwers als ik verwacht had e.d. bewijzen het. Maar het nieuws bevat een ander woord nieuws: een gewoon zn
(al heeft het geen mv) :
het veel nieuwers als ik gedacht had (uitgesloten)
Na een vzaz is iets of wat mogelijk, en vzaz + iets/ wat kunnen we meestal
door een vn-bw vervangen; dat gaat evenwel niet in vzaz + iets goeds:
ergens goeds bij
bij iets goeds
ergens bij
bij iets
ergens goeds tegen (uitgesloten)
tegen iets goeds
ergens tegen
tegen iets
ergens goeds voor
voor iets goeds
ergens voor
voor iets
Die vervanging gaat wel in bij iets anders:
ergens anders bij
bij iets anders
ergens anders in
in iets anders
Vgl. ook 3.5.19.9.
Ik heb goeds voorlopig nabepaling genoemd bij iets, maar daarbij past het voorbehoud dat die nabepaling op z'n minst iets heel speciaals is in vorm en betekenis.
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Hij is onscheidbaar met iets verbonden en ook semantisch is de band heel
sterk: het kleurt het kleurloze iets en juist om die kleur is het de spreker te doen.
3.5.19.5. Versmelting van al t/m molens: `zn' en `vn'
Deze versmelting omvat precies dezelfde zn-patroondelen als de vorige, maar
hij onderscheidt zich daarvan doordat de vorige zowel onderwerp (lv, my en vv)
kon zijn als bw bep., terwijl een `zn'- en een `vn'-patroon uitsluitend bw bep.
kan zijn:
bw bep.
(hij) (is) bij Kees
terug
(hij) (is) bij hein
terug
(h ij) (is)
(daar) (is)
terug 1 (uitg.)(hij) (is) daar
(hij) (komt) 's winters
('s winters) (komt) al
onderw.

(Kees) (is)

Aan de ene kant is er het type 's winters, morgenochtend, vandaag e.d. dat in
elk opzicht sterk aan zn doet denken, maar dat geen die/dat en andere voor
kent, wel vzaz:
-bepaling
morgenochtend half tien
tot na
tot na die laatste morgenochtend (uitgesloten)

Aan de andere kant is er de beperkte groep die zich zo sterk aansluit bij de
vn, dat de aanduiding `vn' onmiddellijk duidelijk is:
aanw. 'vu': daar, hier, ginds, toen, straks, dan, nu, nou, zo;

betr. 'vn': waar;
vra.'vn': waar, wanneer, hoe;
onbep. `vn': ergens, nergens, overal; ooit, nooit.

Bij het plaatsaanduidende betr. `vn' kunnen plaatsaanduidende onbep. en
aanw. `vn' antecedent Zijn:
ergens .aar het beter is
daar waar het beter is

Ook het betr. `vn' waar is beperkt tot het eerste zinsdeel van een bv bijzin,
zoals het vra. `vn' beperkt is tot het eerste zinsdeel.
Het is duidelijk dat alle `zn' en `vn' die ik tot dusver genoemd heb, woorden
zijn en geen woordgroepen. De dwaze spellingen met 's zullen wel niemand
misleiden: swinters, somers, swoensdags enz. beantwoorden heel wat meer aan
de taalwerkelijkheid als de gangbare spellingen.
Iets anders is de spelling van `zn' die met van beginnen: vandaag, vannacht, vanmorgen, vanochtend, vanmiddag, vanavond worden aan elkaar geschreven tegenover elementen die met van de en van het beginnen: van de week, van de zomer,
van de winter, van het jaar, van het voorjaar, van het najaar. Toch horen ook die
schijnbare groepen in het `zn'-paradigma tuis:
na van de week (is) (ie) niet meer geweest

De betekenis van `zn' en `vn' is `plaats- en tijdaanduidingen'.
3.5.19.6. Versmelting van derde drie: enkele',
Zover ik zie zijn alleen enkele en ene vertegenwoordigers van deze versmelting.
102

3.5.19.7. Versmeltingvan zelfde t/m molens: (de) mine enz. en (de) gene enz.
De zelfst. bez. vn zijn:
mijne
jouwe
uwe
zijne

hare
onze
hunne

Een vorm als jullieë is uitgesloten. Mijne enz. zijn uitgesloten buiten gezelschap
van de/het. Buiten groepen met de/het zijn er vrijwel geen andere mogelijkheden;
heel twijfelachtig zijn verbindingen als:
dat mijne (vrijwel uitgesloten)
die onze

Bovendien kan er nooit een ander woord tussen de/het en mijne enz. staan,
zodat het probleem van de eenwoordigheid hier weer opkomt. Zou de spelling
demijne verantwoord zijn, dan moeten we de formulering uit de titel van dit
nummer natuurlijk herzien: er is dan sprake van een versmelting van die t/m
molens.
De bak. vn zijn degene(n) en diegene(n) /datgene*. Misschien zou onze
spelling hier tweewoordig geweest zijn als gene (zoals mijne) een paradigma
gehad had, maar dat ontbreekt. (Overigens geldt vanzelfsprekend de opmerking van zoëven over een eventueel eenwoordig demijne ook voor degene.)
De volstrekte apartheid van degene enz. ligt in de onmisbaarheid van een bv
bijzin met een betr. vn of vn-bw:
(diegene die het weet) (mag) het zeggen
(diegene waaraan ik het vraag) (mag) het zeggen

Geen enkele andere bijzin kan die met genoemde betr. woorden vervangen of
ernaast gezet worden, ook geen beknopte. Wel zijn zn- en vn-patronen als bv
bep. toe te voegen aan degene enz.:
(diegene van jullie die het weet) (mag) het zeggen
(diegene van jullie
) (mag) het zeggen (uitgesloten)

Bij dat alles blijft de gewone regel van de scheidbaarheid van de bv. bep. ook
hier gehandhaafd behalve soms bij degene:
(je) (mag) datgene wat er ligt
meenemen
(je) (mag) datgene
meenemen wat er ligt
(je) (mag) degene die het af heeft wel wegsturen
(je) (mag) degene
wel wegsturen die het af heeft (vrijwel uitg.)
(je) (mag) al degenen
wel wegsturen die het af hebben

3.5.19.8. Versmelting van mooie t/m molens: kilo enz.
Zodra er een bepaald hoofdtw gerealiseerd is, is er een versmelting mogelijk van
mooie t/m molens:
* Hetgeen en hetgene zijn biezondere stijl.
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twee volle pond 1
twee volle ponden
(uitgesl.)
vier ruime liter vier ruime liters

In zo'n groep hoofdtw (behalve één) + pond, kilo, liter, meter enz. vertegenwoordigen de zn dus de genoemde versmelting. Ze betekenen een `maateenheid aanduiding'.
Let wel: het gaat hier dus om het meervoudloze pond, kilo enz., dus om het
type twee pond, drie kilo enz., en niet om het gewone pond, kilo enz. dat we wél
van een (één enz.) kunnen scheiden:
een heel pond
een hele liter
een klein kilo
3.5.19.9. Waarvan is het vn-bw-patroon een versmelting?
Ik geef drie blokjes voorbeelden: links telkens een vzaz-patroon + een vn en
rechts het overeenkomstige vn-bw-patroon in twee volgordes:
vlak bij het
er
vlak bij
bij
vlak er
vlak bij dat
vlak bij
vlak daar
daar
bij
vlak bij dit
hier
vlak bij
vlak hier
bij
vlak bij wat
waar
vlak bij
vlak waar
bij (vra.)
vlak bij wat
vlak bij
waar
vlak waar
bij (betr.)
vlak bij iets
ergens
vlak bij
vlak ergens
bij
vlak bij niks
nergens
vlak bij
vlak nergens
bij
vlak bij alles
overal
vlak bij
vlak overal
bij (vrijwel
uitg.)
vlak bij iets anders
ergens anders vlak bij
vlak ergens anders bij
vlak bij niks anders
nergens anders vlak bij
vlak nergens anders bij
Nemen we aan dat er, daar enz. de versmelting vertegenwoordigen, genaamd
de `vn' (besproken in 3.5.19.5), dan vertegenwoordigt bij een az-paradigma.
Maar ... een az- paradigma van een zn- patroon zonder versmelting kan nooit
bij bevatten, een vz-paradigma wel:
bij dat mooie huis
dat mooie huis bij (uitgesloten)
d a a r bij
Dat het vz-paradigma hier helemaal niet te realiseren is, bewijst niet dat het bij
deze versmelting rechtstreeks betrokken is; het is een blijk van blokkering zoals
we dat ook in een zn-patroon vaak vinden: één az-paradigma blokkeert het
overeenkomstige vz-paradigma:
(we) (reden) in het grote bos
(we) (reden) het grote bos in
(we) (reden) in het grote bos in (uitgesloten)
Het az-paradigma bij van het vn-bw-patroon is dus niet helemaal identiek met
het daarop lijkende az-paradigma in van het zn-patroon. Toch bewijzen bv. de
plaatsmogelijkheden van het vzaz-patroon als zn- en als vn-bw-patroondeel
dat het vn-bw-patroon wel degelijk een versmelting is binnen het zn-patroon:
een meter onder die brug
een meter
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door (zijn) (we) niet gekomen

die brug een meter onder door
die brug
onder door

een meter

onder door (zijn) (we) niet gekomen
daar
d a a r een meter onder door

Ik ben dus wel geneigd om aan te nemen dat in de vn-bw-patronen alleen daar
enz. een versmelting vertegenwoordigt (en wel van dezelfde paradigma's als het
aanw. `vn' daar), maar het az-paradigma geeft reden tot enige voorzichtigheid
evenals de verschillen in splitsbaarheid tussen een zn-patroon en een overeenkomstig vn-bw-patroon:
langs die muur (groeit) (klimop)

(voorkeurvolgorde)
die muur (groeit) (klimop) langs (moeilijk)
(groeit) (klimop) 1 (allebei heel normaal ABN)
daar langs
(groeit) (klimop) langs j
daar

Een enkele opmerking over het antecedentschap van het (aanw.) vn-bw. Een
gewoon zn kan antecedent zijn bij een betr. vn, vn-bw en bw:
op die plaats die ik bezocht heb
waar ik vandaan kom
waar ik geboren ben
Een aanw. `vn' kan het enkel maar zijn bij een betr. vn-bw en bw:
d a a r waar ik vandaan kom
waar ik geboren ben

Een aanw. vn-bw kan het enkel zijn bij een betr. vn-bw:
ik heb dááraan gedacht waaraan nog niemand gedacht heeft
we wonen ergens naast waar nog niemand gewoond heeft 1 (uitgesloten)
we wonen ergens naast wat veel mensen komen bekijken
we wonen naast iets wat veel mensen komen bekijken

Ook daaruit blijkt wel dat we het vn-bw niet zonder meer gelijk mogen stellen
met een `vn' + een vzaz.
3.6.

Het zn-patroon als zn-patroondeel

In 3.2.1 heb ik al even gesproken over de twee types die we hier onderscheiden:
de voor- en de nabepaling:
zn-patroon als zn-patroondeel (voorbepaling): die drie minuten zendtijd
zn-patroon als zn-patroondeel ( nabepaling): dat lawaai die drie minuten
3.6.1.

De voorbepaling

De voorbepaling kan geen vzaz bevatten en is verder vooral erg beperkt in het
zn-paradigma: de woorden die dat kan bevatten betekenen allemaal `een maat':
twee kisten aardappels
een tros druiven
een scheut water
Hetzelfde geldt voor de versmelting die binnen de voorbepaling mogelijk is:
die van het type kilo (vgl. 3.5.19.8):
een kilo aardappels
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twee pond druiven
drie ons havermout

Normaal kunnen er zowel voor kisten als voor aardappels bwbn als voorbepaling komen (niet tussen twee en kilo natuurlijk!):
drie grote kisten lekkere Zeeuwse aardappels
Kisten en aardappels kunnen nabepalingen krijgen, maar die van kisten kunnen
niet direkt achter dat woord staan:
een kist die pas open gemaakt is aardappels (uitgesloten)
een kist aardappels die pas open gemaakt is

De voorstelling dat een kist aardappels in alle gevallen als voorbepaling een
kist bevat, is niet juist. Soms vormen kist en aardappels een vrij sterke eenheid
zoals bv. in het voorbeeld:
een lekker warm kopje tee

Van het kopje kunnen we wel volhouden dat het warm is, niet dat het lekker
is. Ook is bv. uitgesloten:
een porseleinen kopje tee (uitgesloten)
waarin porseleinen enkel op kopje kan slaan. Toch is wel mogelijk:
een porseleinen teekopje
Dat alles benadrukt de maataanduiding van het paradigma kopje nog 's ekstra.
Nogmaals: die hoeft niet in alle gevallen zo benadrukt te zijn (vgl. het voorbeeld
van zoëven: een kist aardappels die pas open gemaakt is), maar dikwijls is dat wel
zo.
Als een dergelijk zn-patroon onderwerp is, zijn er biezondere mogelijkheden
inzake de getalskongruentie met de pv: vgl. 2.5.2.3.1.
3.6.2.

De nabepaling

In het algemeen is die heel weinig beperkt, niet veel meer altans als de overeenkomstige ww-patroondelen. Ik noem drie types:
zn- patroon zonder vzaz als deel: dat lawaai de hele vakantie
zn- patroon met beperkt vzaz : de hoop op de vakantie
zn- patroon met onbeperkt vzaz: dat lawaai na de vakantie
Het zijn de pendanten van de ww-patroondelen (uitlopen):
bw bep. zonder vzaz als deel : hij is ziek geweest de hele vakantie
vv
:
(ik) (had) gehoopt op de vakantie
bw bep. met onbeperkt vzaz : (hij) (was) heerlijk uitgerust na de vakantie
Zoals de drie laatste voorbeelden laten zien, zijn alle drie de gebruikte znpatronen mogelijk als uitloop. En de uitloop bij het ww-patroon is te vergelij ken met de nabepaling bij zn- en bwbn-patroon.
Voor het overige verwijs ik naar 3.5.16.
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Het zn-patroon als bwbn-patroondeel

3.7.

Het bwbn-patroon kan o.a. zn- en ww-patroondeel zijn:
bwbn-patroon als zn- patroondeel : een heel erg klein kind
bwbn- patroon als ww-patroondeel: (hij) (schrijft) heel erg klein

Nu heeft het bwbn-patroon verreweg de meeste mogelijkheden als ww-patroondeel; in 4.4 vv. bespreek ik de mogelijkheden van het zn-patroon als het deel
is van zó'n bwbn-patroon.
Het zn-patroon als vzaz-patroondeel

3.8.

Het zn-patroon bevat hier hoogstens nog de volgende delen (schuin gedrukt):
een

lange minuut na je komst
twintig lange minuten na je komst

Het zn is onweglaatbaar, — afgezien van vn-bw:
twintig na je komst (kwam) (Jan) (uitgesloten)
twintig minuten voor je komst (kwam) (Piet), twintig erna Jan

Verder zijn mogelijk de beperkte zn-patronen een stuk of drie minuten en een
minuut of drie:
een uur of twee na het eten (sloeg) (de deur) [dicht]
een stuk of vier, vijf minuten na het eten (kwam) (er) (een donderslag) (moeilijk)

Het eerste van deze twee types gaat overigens aanzienlijk vlotter als het tweede.
Als andere versmeltingen binnen dit zn-patroon zijn mogelijk een aantal en
enkele.
Ook paradigmatisch zijn de mogelijkheden vrij klein: behalve een/ — is hoogstens
nog die /dat mogelijk; meer niet in dit paradigma.
Bij het hoofdtw is patroonvorming mogelijk: ruim twintig en in de twintig
komen voor.
Bij het bwbn zijn lange, hele lange, eindeloze en eindeloos lijkende vrijwel de
enigste mogelijkheden. Het is natuurlijk geen toeval dat ze een hoeveelheid
betekenen; dat hangt samen met een soortgelijke betekenis bij het zn.
De beperkingen van dat zn-paradigma staan in hetzelfde teken: dag, eeuw, eind,
jaar, kwartier, maand enz. liggen in dezelfde sfeer: `plaats- en tijdmaat'.
3.9.

Het zn-patroon als vw-patroondeel

Vergeleken met het zn-patroon uit het vorige nummer, vertoont dit enkel een
paar kleine verschillen. Het voornaamste daarvan is dat het zn-paradigma zelf
nog iets beperkter is in vorm en betekenis: enkel 'tijdmaataanduiding' is hier
mogelijk.
3.10.

Enkele beperkte zn-patronen

Het zn-patroon een lange minuut uit nummer 3.8 was wel sterk beperkt, maar
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binnen de gegeven buitenbouw (vzaz-patroondeel) was het nog het type met de
meeste mogelijkheden. Minder mogelijkheden hadden bv. de zn-patronen een
minuut of drie en een paar minuten: in het eerste was geen meervoudig zn mogelijk, in het tweede geen enkelvoudig. Gegeven die buitenbouw vertegenwoordigt
een lange minuut dus het onbeperkte zn-patroon.
De zn-patronen die we nu gaan bespreken zijn dus beperkt door oorzaken die
niets met buitenbouw te maken hebben. Dat is een ander type beperking als die
de buitenbouw kan veroorzaken.
3.10.1.

Het type een schat van een kind

3.10.1.1.

Buitenbouw

De voornaamste mogelijkheden zijn hier de volgende:
1. zelfstandige taaluiting, aanspreking: schat van een kind;
zelfstandige taaluiting, type wat een: wat een schat van een kind;
2. ww-patroondeel: alle mogelijkheden behalve als bw bep. zonder vzaz als
deel:
hij is nog hier geweest een zee van een tijd (uitgesloten)

3. zn-patroondeel: nabepaling kan het altijd zijn; of het ook voorbepaling kan
zijn, is twijfelachtig:
een lintworm van een rij bomen

Staat hier rij bomen in plaats van één zn en hebben we dus iets in de trant van
een lintworm van een bomenrij, dan is een lintworm van een rij geen voorbepaling
bij bomen; anders wel.
Wel zijn nog de types mogelijk:
die schatten van kinderen d'r boek
zo'n knots van een appel of vijf

een stuk of vijf knotsen van appels

4. bwbn-patroondeel:
die schatten van kinderen zat (ben) (ik) niet
drie schatten van kinderen rijk (is) (ze) niet
gek op die schatten van kinderen (is) (ze) zeker

3.10.1.2. Binnenbouw
Het minimum — schat van een jongen — is vrijwel onbeperkt uit te breiden. Schat
kan moeilijk objektief gekleurde bn voor zich krijgen:
hek (uitgesloten)
zo'n ijzeren juweel van een
juweel van een ijzeren hek
zo'n
dekentje (uitgesloten)
wat een gele schat van een
schat van een geel dekentje
wat een

Ook het emotioneel kleurbare die heeft hier aanmerkelijk betere kansen als
het per se nuchtere deze:
die schatten van kinderen (moet) (je) een snoepje geven
deze schatten van kinderen (moet) (je) een snoepje geven (zeldzaam)
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Het paradigma schat is vrij beperkt: aap, adder, aterling, barbaar, beeld enz.
kunnen erin staan, maar dan uitsluitend met hun affektieve betekenis.
Druif `vrucht van de wijnstok' is hier bv. uitgesloten, druif `vervelende vent' is
er normaal.
Dit hele stuk (die ellendige druif ... of zo'n lieve schat ...) is de sterk emotioneel
gekleurde helft van het syntagma die dienst doet als beeld waarmee het daarop
volgende vergeleken wordt.
Van heeft hier geen paradigma; het betekent zoveel als '-achtig', '-ig'.
De nu volgende bn kunnen niet subjektief gekleurd zijn; die vertonen een voorkeur voor een nuchter-objektieve sfeer:
die schatten van een alleraardigste kinderen
wat een schat van een aardige jongen
die schatten van een blonde kinderen
wat een schat van een kleine jongen

(uitgesloten)

Het tweede zn-paradigma is vrijwel onbeperkt; alleen stofnamen zijn er uitgesloten (klei, zand, koper enz.).
Tussen de twee zn van dit syntagma bestaat een getalskongruentie:
wat een schat van een jongens
(uitgesloten)*
wat een schatten van een jongen

Staat er een genusaanduidend woord van het type die/dat voor het eerste zn,
dan moeten de twee zn bovendien liefst nog genuskongruentie hebben ook:
die schat van een jongen (de schat, de jongen)
die schat van een jongetje (de schat, het jongetje)
dat kalf van een jongen (het kalf, de jongen)

1 (uitgesloten)

In een schat van een kind is schat geen kern en van een kind geen nabepaling:
(ik) (heb) toch een schat in de tuin gezien van een kind (uitgesloten)

Eerder is kind kern en schat van een iets dat lijkt op een voorbepaling als schatt-ig.
3.10.2.

Het type een kerel als een boom

3.10.2.1. Buitenbouw
De voornaamste mogelijkheden zijn hier de volgende:
1. ww-patroondeel: alle mogelijkheden behalve de bw bep. zonder vzaz als
deel:
(hij) (is) nog hier geweest een tijd als een zee (uitgesloten)

2. zn-patroondeel: behalve nabepaling kan het een enkele keer ook nog iets
anders zijn:
zulke zware knuisten van kerels als bomen (nabepaling)
een stuk of vijf kerels als bomen

3. bwbn-patroondeel:
[appels als knollen rijk] (ben) (ik) niet
[gek op die appels als knollen] (ben) (ik) niet
* Pracht vormt een syntagmaatje dat in allerlei opzichten enigszins apart staat:
wat een pracht van een appels
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Heel frekwent zijn die twee laatste gevallen zeker niet.
3.10.2.2. Binnenbouw
Appels lijkt de kern van dit syntagma; er zijn vrij weinig beperkingen in de
elementen die daarvoor kunnen komen. Als knollen is nabepaling; die vertoont
de normale scheidbaarheid:
(ik) (heb) daar toch appels zien liggen als knollen

Appels en knollen vertonen evenwel vaak getalskongruentie; dat is ongewoon
bij kern en nabepaling:
(appels als een knol) (lagen) daar
(een appel als knollen) (lag) daar

(uitgesloten)

Semantisch bestaat er tussen die twee de band van de vergelijking: appels is het
vergelekene, knollen is het beeld waarmee vergeleken wordt.
In zover er van getalskongruentie en van vergelijking sprake is, komt dit syntagma overeen met een schat van een kind, in zover hier de nabepaling scheidbaar
is van de rest verschilt dit syntagma van een schat van een kind waar de eenheid
van beeld en verbeelde veel groter is door hun onscheidbaarheid.
Bij nevenschikking met en is er maar een mogelijkheid:
( kerels als Jan en Piet) (doen) zoiets niet
(een kerel als Jan en Piet) (doet) zoiets niet (uitgesloten)

Bij die met of daarentegen zijn er twee:
( kerels als Jan of Piet) (doen) zoiets niet
(een kerel als Jan of Piet) (doet) zoiets niet

Dat is m.a.w. precies dezelfde toestand als wanneer enkel Jan en Piet resp.
Jan of Piet onderwerp zijn; vgl. 2.5.2.3.1, 6e. — Mensen als (zoals) Kees is vanwege zoals een apart type.
3.10.3.

Het type m'n vader z'n boeken

3.10.3.1. Buitenbouw
De voornaamste mogelijkheden zijn hier de volgende:
1. ww-patroondeel: alle mogelijkheden, behalve de bw bep. zonder vzaz als
deel:
(hij) (is) hier geweest m'n vader z'n tijd (uitgesloten)
2. zn-patroondeel: behalve als nabepaling kan het ook in de volgende gevallen
voorkomen:
m'n vader z'n vader z'n boek
m'n vader z'n schatten van kinderen

3. bwbn-patroondeel:
m'n vader z'n boeken zat (ben) (ik) niet
m'n vader z'n boeken kwijt (ben) (ik) niet
gek op m'n vader z'n boeken (ben) (ik) niet
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3.10.3.2. Binnenbouw
M'n vader is weglaatbaar, z'n niet; het laatste woord is dus de kern en m'n
vader is daarbij voorbepaling. We kunnen m'n vader niet uitbreiden met vzaz.
Staan die daarvoor, dan zijn ze deel van het grote zn-patroon:
boeken
(ik) (houd) van
(ik) (houd) van m'n vader z'n boeken
(ik) (houd) van bij m'n vader z'n boeken (uitgesloten)

Dit laatste is uitgesloten omdat ook van bij boeken hier uitgesloten is. — Ook
wie z'n boek is mogelijk; eveneens wie van jullie z'n boek.
Het paradigma vader is sterk beperkt. De betekenis ervan is `als levend voorgestelde of geleefd hebbende wezens, waarmee we door dagelijkse omgang vertrouwd zijn'. Het paradigma geeft verder een nadere precisering van wie er
met z'n (of d'r) bedoeld wordt.
Het paradigma z'n kunnen we eigenlijk nauwelijks die naam geven omdat de
elementen eruit (z'n en d'r) een aanvulling vormen: het zijn getals- en soms ook
genusaanduiders van het daarvoor staande zn:
die jongen z'n boek
die jongens d'r boek

dat meisjes d'r boek
die meisjes d'r boek

Daarentegen is het paradigma boek vrijwel onbeperkt; eveneens de andere
voorbepalingen die het nog kan krijgen. M'n vader z'n staat daarbij in het paradigma van die.
In m'n vader z'n boeken is boeken weer kern en m'n vader z'n voorbepaling:
(heb) (jij) m'n vader z'n boeken
boeken
(heb) (jij)
(uitgesloten)
(heb) (jij) m'n vader z'n

M'n vader z'n is een bez.-vn-patroon.
3.10.4.

Het type m'n vaders boeken

3.10.4.1. Buitenbouw
De voornaamste mogelijkheden zijn hier de volgende:
1. ww-patroondeel: alle mogelijkheden, behalve de bw bep. zonder vzaz als
deel:
(hij) (is) hier geweest m'n vaders tijd (uitgesloten)
2. zn-patroondeel: behalve als nabepaling kan het ook in de volgende gevallen
voorkomen:
m'n vaders vriend z'n boek
z'n vaders schatten van kinderen

3. bwbn-patroondeel:
m'n vaders boeken zat (ben) (ik) niet
m'n vaders boeken kwijt (ben) (ik) niet
gek op m'n vaders boeken (ben) (ik) niet

De mogelijkheden zijn hier dus precies gelijk aan die bij m'n vader z'n boek.
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3.10.4.2. Binnenbouw
M'n vaders is weglaatbaar; het is bepaling bij boeken en staat net als m'n vader
z'n in het paradigma die.
M'n vaders zelf kunnen we vrijwel niet uitbreiden: vrij zeldzaam is al een geval
als:
m'n tweede vaders boeken

In het paradigma m'n vinden we uitsluitend bez. vn enkelvoud, in het paradigma vaders hebben de meeste mensen in levende taal enkel woorden als
broers, grootmoeders, grootvaders, mama's, moeders, oma's, opa's, vaders en
vrouws. Bij vrouws en broers is de voorbepaling verplicht, bij de andere is hij
weglaatbaar. — Verder kunnen ook de woorden andermans, elkaars, ieders en
niemands (eventueel ook iemands) hier voorkomen.
De betekenis van de twee rijtjes is resp. `(vroegere) gezinsgenoot' en `onbepaald
menselijk wezen'.
M'n vaders is dus sterk verwant met m'n vader z'n, maar tegelijk sterk beperkt
tegenover dat type.
3.10.5.

Het type een stuk of' wat lekkere peren

3.10.5.1. Buitenbouw
De voornaamste mogelijkheden zijn hier de volgende:
1. ww-patroondeel: alle mogelijkheden.
2. zn-patroondeel: behalve als nabepaling kan het o.a. ook voorkomen in de
volgende types:
een stuk of wat kisten andijvie
een stuk of wat schatten van kinderen
een stuk of wat kerels als bomen
een stuk of wat mensen d'r boeken
3. bwbn-patroondeel:
een stuk of wat kinderen rijk (ben) (ik) niet
een stuk of wat kinderen kwijt (ben) (ik) niet
gek op een stuk of wat kinderen (is) (ze) niet
4. vzaz-patroon:
een stuk of wat minuten na
5. vw-patroondeel:
een stuk of wat minuten nadat
3.10.5.2. Binnenbouw
Een stuk of wat vormt één geheel: er is geen woord tussen te zetten of van weg
te laten, en bovendien hebben een, stuk en of geen paradigma. Wat heeft er
wel een: twee, drie enz. staan erin: de meest-gebruikte hoofdtw:
een stuk of 758 boeken (uitgesloten)

Hier komen vooral de afrondende getallen voor, soms in groepvorming van
twee stuks, met niets ertussen of tot:
112

een stuk of zes- tot zevenhonderd boeken
zevenhonderd boeken
een stuk of zes-

Nul en één zijn eveneens uitgesloten in dit paradigma.
Na het hoofdtw zijn de normale voorbepalingen mogelijk, na boeken de normale nabepalingen, voor een stuk of wat de elementen die anders voor het
paradigma die staan; daarvan is een stuk of wat een deel.
In het zn- paradigma kunnen hoogstens meervoudige woorden staan:
een stuk of wat boek (uitgesloten)

De betekenis is `een benaderende hoeveelheidsaanduiding'.
3.10.6.

Het type een peer of wat

3.10.6.1. Buitenbouw
De voornaamste mogelijkheden zijn hier de volgende:
1. ww-patroondeel: alle mogelijkheden.
2. zn-patroondeel: behalve als nabepaling kan het o.a. ook voorkomen in de
volgende types:
een kist andijvie of drie
een kist of drie andijvie

3. bwbn-patroondeel:
een brood of wat rijk (ben) (ik) niet
een brood of wat kwijt (ben) (ik) niet
gek op een brood of wat (is) (ze) niet

4. vzaz-patroondeel:
een minuut of wat voor

5. vw-patroondeel:
een minuut of wat voordat

3.10.6.2. Binnenbouw
Een en of missen een paradigma; dat van het zn is vrijwel onbeperkt voor zover
het enkelvoudige woorden betreft, niet-stofnamen. Nog precieser: de enkel-,
vouden die beantwoorden aan de meervouden die mogelijk zijn na drie enz.:
drie kinderen, dus ook: een kind of drie
drie stenen, dus ook: een steen of drie
maar niet: drie weren, dus ook niet: een weer of drie

We hebben onder punt 2 van het vorige nummer al gezien dat ook hele beperkte
groepen lid van dit paradigma kunnen zijn: kilo kersen, stapel stenen enz.
De betekenis is `een benaderende hoeveelheidsaanduiding'.
In vorm en betekenis lijkt dit type dus heel sterk op het vorige.
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Hoofdstuk 4

Het bwbn- patroon en z'n delen

4.1.

Bwbn-patroonindeling naar buitenbouw

Een bwbn-patroon heeft in buitenbouw minder mogelijkheden als een znpatroon of een ww-patroon. Het zijn de volgende:
1. bwbn-patroon als zelfstandige taaluiting: wat buitengewoon vriendelijk
2. bwbn-patroon als ww- patroondeel : buitengewoon vriendelijk in hij antwoordde
buitengewoon vriendelijk

3. bwbn-patroon als zn- patroondeel : buitengewoon vriendelijk in een buitengewoon
vriendelijk kind

4. bwbn-patroon als bwbn-patroondeel : veel minder in veel minder hoge
5. bwbn-patroon als vzaz- patroondeel : iets verder in iets verder in
6. bwbn-patroon als vw- patroondeel : heel lang in heel lang voordat

4.2.

Bwbn-patroonindeling naar binnenbouw

4.2.1.

Het begrip bwbn

In 1.2.2.6 heb ik een patroonindeling gegeven met als kriterium de binnenbouw,
met name de `kern' daarvan. Zo bleek bv. als je het toch durft op grond van de
soort van de delen die het bevatte en kon bevatten een ww-patroon. De buitenbouw van dat patroon was voor deze benaming van geen enkel belang.
Iets dergelijks gold voor een patroon als drie kisten dat we altijd een zn-patroon
noemden, onverschillig de buitenbouw:
drie kisten als ww-patroondeel: (drie kisten) (is) wel wat veel
drie kisten als zn-patroondeel: drie kisten graan
drie kisten als vzaz-patroondeel: drie kisten boven die kapotte plank
Maar gaan we nu na, waarop de traditionele begrippen bw-patroon en bnpatroon berusten, dan blijkt dat niet zuiver de binnenbouw te zijn, maar voor
een deel ook de buitenbouw. Immers: we kunnen zeggen dat een bw-patroon
een patroon is als bv. heel erg klein maar hetzelfde kan ook een bn-patroon zijn.
Over de vraag of klein een bw of een bn is, beslist niet de binnenbouw van het
genoemde patroon, maar z'n buitenbouw:
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heel erg klein als ww-patroondeel: (hij) (schrijft) heel erg klein (= bw- patroon)
(= bn- patroon)
heel erg klein als zn- patroondeel: een heel erg klein kind

Daaruit volgt dat de begrippen bw(-patroon) en bn(-patroon) geen zuivere
tegenstelling vormen met begrippen als ww(-patroon) en zn(patroon) en dat
er een ander begrip nodig is dat wel in die reeks past: het begrip bwbn(-patroon).
We kunnen dus zeggen dat heel erg klein een bwbn-patroon is zonder dat we
iets van de buitenbouw weten, zoals we kunnen zeggen dat drie kisten een znpatroon is zonder dat we iets van de buitenbouw weten. En als we de traditionele begrippen bw- en bn patroon willen vertalen in termen met bwbn-patroon,
dan wordt dat als volgt:
bw- patroon = bwbn-patroon als ww-patroondeel
bn- patroon = bwbn-patroon als zn- patroondeel

Die vertaling levert iets omslachtiger termen, maar het voordeel is dat ze wel
een zuivere tegenstelling vormen met de pendanten.
4.2.2.

De `kern' als indelingskriterium

De traditionele indeling van bwbn is morfologisch-semantisch opgezet: stellende, vergrotende en overtreffende trap worden zolang mogelijk morfologisch
bepaald (klein, klein-er, klein-st) . Bij types als duur-der enz. ontstaan er al
moeilijkheden, bij volledige onregelmatigheid kan alleen de semantiek ... of
de syntaksis de oplossing nog maar geven: goed, beter, best; dikwijls, vaker,
vaakst; veel, meer meest; weinig, minder, minst. Ik kies natuurlijk de syntaktische
oplossing voor alle gevallen.
Eerst moet ik evenwel nog opmerken dat deze hele indeling me weinig fundamenteel lijkt omdat hij weinig aansluit op de buitenbouwindeling: kent heel
goed bv. enkele speciale mogelijkheden naar buitenbouw, dan kennen veel
beter en het best meestal precies dezelfde mogelijkheden.
Tweede opmerking: steil., vergr. en overtr. trap verschillen wel buitengewoon
sterk in mogelijkheden van voorbepaling: ze hebben bijna geen enkele voorbepaling gemeen. Daarom zouden de mogelijkheden van voorbepaling evengoed
kriterium kunnen vormen voor bwbn-patroonindeling naar binnenbouw.
Derde opmerking: ik geloof dat we geen drie (steil., vergr. en overtr. trap)
maar minstens vijf types kern moeten onderscheiden:
steil. trap
: aardig
te + steil. trap
: te aardig
vergr. trap
: aardiger
echte overtr. trap : aardigst of alleraardigst
onechte overtr. trap: alleráárdigst

Een overtr. trap is een bwbn dat geen andere voorbepalingen kan hebben als
het en eventueel ook paradigmagenoten daarvan als die/dat en bez. vn.
Een echte overtr. trap kan genoemde voorbepaling niet missen en kan bovendien het type van allemaal als nabepaling krijgen; een onechte kan het wel
missen en kan van allemaal niet als nabepaling krijgen:
die alleráárdigste verzameling
die alleráárdigste verzameling van allemaal (uitgesloten)
die alleraardigste verzameling
die alleraardigste verzameling van allemaal
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Alleráárdigst was dus een onechte overtr. trap, alleraardigst een echte.
Dan krijgen we de twee types te + steil, trap en de vergr. trap. Die komen
overeen doordat ze precies dezelfde voorbepalingen kunnen krijgen.
Te + steil, trap heeft omgekeerd bijna geen enkele voorbepaling gemeen met
de gewone steil. trap:
te klein
iets
te klein
een stukje
een paar meter te klein
een beetje
te klein

kleiner
iets
kleiner
een stukje
een paar meter kleiner
kleiner
een beetje

klein
iets
klein (uitg.)
een stukje
een paar meter klein
klein
een beetje

(Er is zelfs reden om te twijfelen aan het identiek zijn van een beetje in de
rechterkolom en dat in de twee andere.)
De gewone stell, trap onderscheidt zich doordat hij voorbepalingen kan krijgen
als tamelijk, nogal enz.
Het bwbn-patroon als zelfstandige taaluiting

4.3.

Een dergelijk patroon moet het uitr. woord wat bevatten; dat is paradigmaloos.
Verder moet het bwbn een stellende of een onechte overtr. trap zijn:
wat buitengewoon zacht
wat biezonder lekker

wat alleraardigst

Een ander bwbn-patroon hebben we natuurlijk in patronen als de volgende
die in veel sterker mate verbandzin zijn:*
Jan, wat zachter
iets zachter

Dit laatste wat is natuurlijk geen uitr. woord maar onbep. vn (traditioneel:
bw van graad).
4.4.

Het bwbn-patroon als ww-patroondeel

Het bwbn-patroon heeft — net als bv. ook het zn-patroon — in het algemeen
het grootste aantal mogelijkheden als ww-patroondeel. Het kan als zodanig
bw bep. zijn en niet-ww rest. Heel twijfelachtig is of veel en weinig eventueel
ook nog een mogelijkheid als onderwerp en lv kennen. Op die laatste kwestie
kom ik nog terug.
Ik begin met de ekstra-mogelijkheden te bespreken die het bwbn-patroon als
niet-ww rest laat zien.
4.4.1.

De speciale mogelijkheden van het bwbn-patroon als niet-ww rest

Sommige bwbn kunnen niet eens kern zijn van een bw bep., maar hoogstens
van een niet-ww rest: beu by.:
(ik) (loop) dat lawaai beul
(uitgesloten)
(ik) (zie) dat lawaai beu j
(ik) (ben) [dat lawaai beul

* Er zijn veel gradaties in zelfstandigheid van taaluitingen! Zie 1.2.2.7.
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Andere bwbn kunnen kern zijn van een bw bep. én een niet-ww rest, maar
alleen in de laatste positie kunnen ze een bepaalde voor- of nabepaling krijgen.
Het type voorbepaling heel erg en de kwasi-nabepaling als je broer zijn én binnen een niet-ww rest én binnen een bw bep. mogelijk; die bespreken we dus nu
nauwelijks of niet. Maar het gaat hier om het type voorbepaling dat lawaai
en de nabepaling met een paradigmaloos vzaz:
dat lawaai beu (ben) (ik) niet
gek op dat kind (is) (ze) niet

Aan die twee types zijn de twee volgende nummers gewijd.
4.4.1.1.

De voorbepaling van het type dat lawaai

De traditie vat dat lawaai hier op als een zinsdeel en wel als een zg. oorzakelijk
voorwerp. Die term laat ik nu voor wat hij is; wat het zinsdeelschap van dat
lawaai betreft: dat is een onjuistheid blijkens de eenzinsdeelproef: dat lawaai
beu kan zoals we zoëven gezien hebben, in z'n geheel voor de pv.
Toch is het geen grove onjuistheid want scheiding van dat lawaai en beu heeft
de voorkeur boven verbinding en vooral: verbinden we beu met een pers. vn of
een ww-patroon, dan is de eenzinsdeelproef samen met beu vrijwel uitgesloten:
dat jullie altijd zo'n lawaai maken beu (ben) (ik) niet (uitgesloten)
(ben) (ik) beu
dat jullie altijd zo'n lawaai maken

j

o

u beu (ben) (ik) niet (moeilijk)

j

o

u

(ben) (ik) beu

Deze onderlinge volgorde van jou en beu is niet verplicht:
beu (ben) (ik) jou niet

Het paradigma van beu is vrij beperkt: beuer, te beu en het beust zijn al vrijwel
uitgesloten, bij kwijt zijn kwijter enz. volledig onmogelijk; dan zijn er nog zat,
rijk (zatter, rijker enz.) en misschien nog een enkel ander woord en dan hebben
we het gehad*.
De voorbepalingen van beu hebben in het algemeen weinig beperkingen: een
zn- patroon kan hier bv. geen vzaz als deel hebben.
Sommige bwbn (bv. kwijt) kennen maar één voorbepaling en wel die van het
type dat lawaai (vervangbaar ook door een ww-patroon); andere kennen twee
voorbepalingen (bv. beu)
:

dat lawaai heel erg beu (was) (ik) niet

Ook met twee zn-patronen:
dat lawaai een klein tikkeltje beu (was) (ik) niet

Heel erg (een klein tikkeltje) moet hier overigens buiten beschouwing blijven
want het is niet karakteristiek voor de niet-ww rest; het komt ook voor binnen
de bw bep.
In het volgend nummer kom ik nog even op dat lawaai terug in verband met een
blokkeringskwestie.
* Het zn meester in de toestand meester heeft helemaal geen paradigma, zover ik zie.
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4.4.1.2.

De nabepaling van het type op dat kind

Niet alleen een ww kan een bepaling krijgen met een `vast' vzaz, ook een bwbn
en een zn :
(ik) (hoop) op dat kind (vv)
erg gek
op dat kind
de hoop op dat kind (vgl. 3.6.2)

Het bwbn-paradigma is hier aanzienlijk groter als dat van het vorige nummer,
maar aan de andere kant kleiner als bij het bwbn zonder nabepaling:
op (met), gekker op, te gek op, het gekst op, gek genoeg op, zo gek mogelijk op
gek
voor
goed
gehecht aan
kwaad op
vertrouwd met
van
afkerig
aan
trouw
op
zuinig
groot
?*
... ?
klein
dik
...?
... ?
mager
... ?
smal
breed
?
... ?
gaar
...?
vet

Omgekeerd vertoont de nabepaling verder heel weinig beperkingen, zoals de
voorbepaling dat lawaai uit het vorige nummer. Het vzaz is bij de nabepaling
verplicht, zoals het bij de voorbepaling uitgesloten was.
Zoals een vv een zn-, een vn-bw- of een ww-patroon kan zijn (al dan niet door
een vn-bw voorafgegaan), zo kent ook onze nabepaling die mogelijkheden:
gek op dat kind
gek daarop
gek erop om te komen
gek op wat ie schrijft
bang ervoor dat ie zou komen
dat ie zou komen
bang

ik hoop op dat kind
ik hoop daarop
ik hoop erop om te komen
ik hoop op wat ie schrijft
ik hoop erop dat ie komt
ik hoop dat ie komt

Het bwbn en z'n nabepaling zijn scheidbaar; de onderlinge volgorde van de
delen is niet vast; een voorbeeld met een zn-patroon als nabepaling is:
gek op dat kind (is) (ze) niet
op dat kind
(is) (ze) niet
gek
op dat kind (is) (ze) niet gek

Bij gesplitste vn-bw kent niet elk bwbn dezelfde mogelijkheden:
(uitgesloten)
(ik) (ben) ervoor bang
(voorkeurvolgorde)
bang voor
er
* Groot van stuk is veel beperkter; vgl.:

groot van dat stuk
groot van z'n stuk
uw, enz.
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(uitgesloten)

bang ervoor
(ik) (ben) ermee vertrouwd
vertrouwd mee
er
vertrouwd ermee
(ik) (ben) erover tevreden
er
tevreden over
tevreden erover

(moeilijker)
(voorkeurvolgorde)
(moeilijker)
(voorkeurvolgorde)

Bij elk bwbn is dus de volgorde mogelijk: er bwbn vzaz.
Sommige bwbn kunnen binnen een niet-ww rest of een voorbepaling (type
dat lawaai) krijgen of een nabepaling (type op dat kind), maar niet allebei
tegelijk:
[drie schapen rijk

] (is) (ie) niet

rijk aan koeien] (is) (ie) niet
[drie schapen rijk aan koeien] (is) (ie) niet

[

Dat geldt niet voor de voorbepaling heel erg en de nabepaling:
heel erg rijk aan koeien (is) (ie) niet
We kunnen dus zeggen dat de voorbepaling dat lawaai de nabepaling met het
vaste vzaz blokkeert en omgekeerd.
Genoemde nabepaling en de kwasi-nabepaling met als blokkeren elkaar daarentegen niet; de voorkeurvolgorde is: eerst op dat kind en dan de als-groep:
een stuk gekker op dat kind als ik dacht (is) (ze) niet
een stuk gekker als ik dacht op dat kind (is) (ze) niet

4.4.2.

Het bwbn-patroon als bw bep.

4.4.2.1.

De voorbepaling van het type heel erg

Als zodanig is een zn- en een bwbn-patroon mogelijk en bovendien een reeks
woorden die geen patroon kunnen vormen:
enkele kilometers ver
beter
een heel stuk
zeker drie meter te ver
bwbn- patroon:
veel minder
hoge
woorden die
iets
hogere
hier geen patroon tamelijk
klein
kunnen vormen hoe
leuk

zn- patroon:

Bij de laatste groep hoort vrij zeker ook even dat vooral samen met een woord
in de stellende trap een nabepaling met als mogelijk maakt:
hij loopt even hard als ik gedacht had
een even hard ei als ik gedacht h ad*

De betekenis van deze voorbepaling is `de graad van wat in het bwbn genoemd
wordt'.
* Ik geef ook even dit tweede voorbeeld omdat daaruit duidelijker als uit het eerste blijkt
dat als ik gedacht had niet zonder meer een nabepaling is bij even; in dat geval moest mogelijk
zijn:
een even ei als ik gedacht had (uitgesloten)
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In 4.2.2 heb ik laten zien dat niet elk voorbepaling mogelijk is bij elk type
bwbn.
4.4.2.2.

Het bwbn

Een bwbn is een woord dat past in het kernparadigma van een bwbn-patroon.
In 4.2.2 heb ik ook het schijnbaar tweewoordige type te klein onderscheiden
bij een syntagmatische splitsing van het bwbn-paradigma. Ik geloof inderdaad
dat we te beter als een woorddeel (een voorvoegsel dus) kunnen beschouwen,
zoals -er in kleiner een achtervoegsel is. Het heeft met tamelijk gemeen dat het
door geen enkel ander woord van het bwbn te scheiden is, maar het verschilt
ervan doordat het samen met het bwbn lid is van het kernparadigma. De ver
kleiner wordt nog benadrukt doordat ze allebei dezelfde voor--wantschpme
bepalingen kunnen krijgen.
4.4.2.2.1. De overtreffende trap
In 4.2.2 heb ik de overtr. trap in z'n geheel en ook de twee soorten ervan formeel
begrensd. In 3.5.10 heb ik speciaal gesproken over overeenkomsten en verschillen met de rangtw, en gevallen behandeld waarin eerste (e) en laatst (e)
rangtw of overtr. trap zijn. Maar eerst zonder het ervoor en zonder dat er een e
achter kan, is geen rangtw of overtr. trap, want het kan uitloop zijn en dat kan
het eerst(e) beslist niet:
(ik) (heb) het eerst {getekend}
{getekend} het eerst (uitgesloten)
(ik) (heb)
eerst {getekend}en toen gelezen
(ik) (heb)
(ik) (heb)
{getekend }
eerst en toen gelezen

Precies hetzelfde geldt voor laatst en liefst:
(ik) (heb)
{ getekend} het laatst (uitgesloten)
(ik) (heb)

{getekend}laatst

Dan is er het type op z'n mooist met z'n paradigmaloos op en z'n beperkingen
in het z'n-paradigma. In 3.5.5 heb ik op z'n minst/minstens enz. als zn-patroondeel behandeld; daarin had z'n evenmin als op een paradigma. Dat zn-patroondeel op z'n minst kon makkelijk van de rest van het zn- patroon gescheiden
worden:
op z'n minst dertig paarden (heeft) (ie) nu
dertig paarden (heeft) (ie) nu op z'n minst
Zoals op z'n minst hier een speciale betrekking heeft tot een zinsdeelstuk
(dertig), zo heeft op z'n mooist altijd een speciale betrekking tot een zinsdeel:
(die bloemen) (bloeien) nu op z'n mooist
(ik) (vond) die bloemen in de kas op z'n mooist
In die twee voorbeelden zijn nu en in de kas zijn onmisbaar. Er is in de eerste zin
sprake van een vergelijking van verschillende tijdstippen, in de tweede van
verschillende plaatsen: die bloemen toen ze in de kas waren tegenover die
bloemen toen ze bij ons in de kamer stonden enz. (Niet dus tussen twee soorten
bloemen: die in de kas en die andere, die in de kamer!)
Omdat z'n of een ander bez. vn hier aanwezig en zelfs onmisbaar is, hebben
we met een echte overtr. trap te maken.
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De onechte overtr. trap mist het vergelijkingselement; de betekenis is `in hoge
mate'; er is bovendien per se een affektelement:
(hij) (tekent) alleraardigst `in hoge mate aardig; ik heb er plezier in'
Bij de echte overtr. trap is wel een vergelijkingselement : bij het (aller) aardigst (e)
is er soms een vergelijking op het punt van aardig zijn tussen verschillende
wezens; een affektelement kan aan- of afwezig zijn:
(Jan) (is) het aardigst van allemaal `binnen die groep in de hoogste mate aardig'
Soms ook gaat het maar om één wezen; de vergelijking gaat dan evenwel tussen
verschillende tijdstippen, stemmingen enz.:
(Jan) (is) het aardigst als ie een borrel op heeft

Daarentegen is er bij op z'n aardigst geen vergelijking mogelijk tussen ververschillende wezens, maar uitsluitend tussen verschillende tijdstippen, stemmingen enz.:
(Jan) (is) op z'n aardigst van allemaal (uitgesloten)
(Jan) (is) op z'n aardigst als ie een borrel op heeft
Als ww-patroondeel is uitgesloten het bwbn-patroontype het grootst mogelijke,
de best mogelijke enz.:
(hij) (werkt) het hardst mogelijk l (
uitgesloten)
(jij) (bent) het kleinst mogelijk J

Iets anders is dat een zn-patroon in de niet-ww rest zonder kern gerealiseerd
kan zijn:
(dit) (is) [de kleinst mogelijke maat]
(dit) (is) [de kleinst mogelijke
]
4.4.2.2.2. De vergrotende trap
Ik kan de vergrotende trap tegenover de stellende omschrijven als een bwbn dat
ook zonder voorbepaling, een nabepaling kan krijgen met als dat:
(hij) (schrijft) even klein als dat ik gedacht had (even is onweglaatbaar)
(hij) (schrijft) iets kleiner als dat ik gedacht had (iets is weglaatbaar)

Enkele woorden vereisen in dit verband een aparte bespreking.
1. Daar is allereerst het geval van anders. Er zijn twee woorden anders: het
een kan geen als-groep achter zich krijgen en wel uitloop zijn: het betekent
`overigens'. Het tweede anders heb ik hier op het oog; ik onderscheid het even
door een aksentteken. Het kan wel zo'n als-groep achter zich krijgen en geen
uitloop zijn en betekent `op een andere manier':
(hij) (heeft) anders goed z'n best {gedaan}
(hij) (heeft)
goed z'n best { gedaan} anders
(hij) (heeft) hetanders { gedaan}
(hij) (heeft) het
{ gedaan} anders (uitgesloten)

Bij een vergr. trap met een als-groep vergelijken we twee elementen met elkaar;
één van die twee kan die vergr. trap zelf zijn:
(je) (bent) er eerder als ik
(je) (bent) er eerder als drie uur
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Allebei die mogelijkheden vertoont ook anders:
(je) (doet) het anders als ik
(je) (doet) het anders als op mijn manier

Een klein verschil tussen anders en vergr. trappen ligt in hun voorbepalingen:
anders
heel
anders
iets
een beetje anders

heel
kleiner (uitgesloten)
kleiner
iets
een beetje kleiner

heel
klein
iets
klein (uitgesloten)
een beetje klein

Anders staat in dit opzicht dus tussen de stelt, en de vergr. trap in. Overigens
vertoont het heel veel overeenkomst met de vergr. trap*.
2. De vergr. trap vertoont ook verwantschap met een tweede groep woorden: de ontkennende. Een ontkennend woord als zinsdeel kan evenmin als een
bwbn uitloop zijn:
(hij) (is) nergens
{ geweest }
(hij) (is)
{ geweest } nergens (uitgesloten)
(hij) (heeft) z'n werk {gemaakt} voor niemand (moeilijk, maar mogelijk)

Een overeenkomst naast een verschil tussen ontkennende woorden en vergr.
trappen met een als-groep achter zich, ligt in de twee vergeleken elementen.
Zojuist hebben we gezien dat zo'n vergr. trap al dan niet zelf één van die twee
vergeleken elementen kan zijn. Welnu: een ontkennend woord moet per se één
van die twee vergeleken elementen zijn:
(niemand als jij) (kan) het doen
(hij) (komt) nergens als bij z'n tante
(we) (doen) niks als werken

3. Aparte aandacht verdienen zeker meer en minder. Het eerste woord kan
ontkennend-woord-patroondeel zijn; het heeft dan geen paradigma en kan
evenmin een voor- of nabepaling krijgen:
(hij) (komt) hier tegenwoordig nooit meer
(niemand) (komt) hier tegenwoordig meer
(m'n horloge) (doet) het niet meer
(m'n horloge) (doet) het niet goed meer
(ze) (komen) nergens meer als bij ons

Het leek me niet de moeite waard om een apart hoofdstuk aan dit ontkennend woord-patroon te wijden; daarom doe ik de zaak hier even af.
Het is duidelijk dat dit meer geen vergr. trap is. De vraag of het uitloop kan
zijn (en dan zou het hier geen bwbn wezen) lijkt een beetje zinloos omdat het
geen ww-patroondeel schijnt. Soms is de eenzinsdeelproef goed te nemen, soms
niet:
* We mogen dit anders (dat evenmin als een bwbn - buiten veel enz. en weinig enz. - kern kan
zijn van een onderwerp, lv e.d.) niet verwarren met een derde anders dat er overigens vrij dicht
bij staat, nl. de kern van nabepalingen bij iets e.d.:
anders is kern van nabep.)
iets anders als dit (
iets beters als dit (vergr. trap is kern van nabep.)
Natuurlijk kan iets anders als dit enz. wél onderwerp, lv enz. zijn. Vgl. overigens 3.5.19.4.1 en
3.5.19.9. - Vgl. verder nog:
(we) (hebben) toen heel wat anders bekeken (wat is kern; lv)
(we) (hebben) het toen heel anders bekeken (anders is kern; bw bep.)
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nergens meer als bij ons (komt) (ie)
(komt) (ie) (uitgesloten)
niet meer
(wil) het zien (stroef)
(niemand meer)

Dit volkomen apart staande meer verdient een aparte naam; het is in geen
geval een bwbn.
Dan blijven meer en minder te bespreken die een bwbn-patroon kunnen vormen:
iets kleiner als dat ik gedacht had
iets meer als dat ik gedacht had
iets minder als dat ik gedacht had

Aan hun bwbn-schap valt dus niet te twijfelen, maar omgekeerd is het evenzeer
duidelijk dat ze onder de bwbn een volkomen aparte plaats innemen. Niet
alleen kunnen alleen zij kern zijn van een bwbn-patroon als bwbn-patroondeel,
maar bovendien is er de mogelijkheid dat een bwbn-patroon met meer of minder
een lv of een onderwerp kan vormen:
bwbn-patroon als bwbn-patroondeel: iets minder hoog als dat ik gedacht had (was) (het)
bwbn-patroon met meer als lv: (hij) (ziet) meer als ik

4. Minder moeilijkheden bezorgen ons de twee woordparen vroeger en later.
Een van elk paar kan geen uitloop zijn en vormt dus een gewoon bwbn-patroon.
Er is niets biezonders mee aan de hand; het gaat hier om twee gewone vergr..
trappen:
(hij) (is) iets vroeger als jij { gekomen}
(hij) (is)
{ gekomen} iets vroeger als jij (uitgesloten)

Daarentegen kunnen een ander vroeger en later wél uitloop zijn:
(dat) (was) vroeger de gewoonte
(dat) (was)
de gewoonte vroeger
dat (doe) (ik) later wel opnieuw
wel opnieuw later
dat (doe) (ik)
dat (doe) (ik)
wel opnieuw later als dat je denkt (uitgesloten)
Dit vroeger en later zijn dus geen bwbn, laat staan vergrotende trap.

5. Een speciaal geval vormt ook de grotendeels vaste uitdrukking hoe langer
hoe —. Op de plaats van het streepje kunnen we woorden invullen die net als
langer zelf, vergr. trap lijken:
:

(hij) (loopt) hoe langer hoe beter
langzamer
vlugger, enz.

Hoe, langer en hoe zijn onvervangbaar en kunnen ook niets voor zich krijgen;
tussen het tweede hoe en het paradigma beter kan evenmin iets en achter beter
is een als-groep uitgesloten; wél is daar een type nabepaling mogelijk met
een vast vzaz:
(ze) (werd) [hoe langer hoe gekker op dat kind]

Dat het eerste noch het tweede hoe vra. woord zijn, is duidelijk uit het feit dat
hoe langer hoe gekker niet aan het eerste zinsdeel gebonden is. Bovendien kent
het vra. woord hoe wel een verbinding met de stell. trap, maar niet met andere:
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hoe groot (is) (het kind)
hoe groter (is) (het kind) (uitgesloten)

De twee hoe's van hoe langer hoe — zijn dus iets volkomen aparts. Hetzelfde
geldt voor langer dat vrijwel geen bwbn- patroon kan vormen.
Dat laatste betekent niet dat hoe langer hoe gekker in z'n geheel geen bwbnpatroon zou zijn. Het is dat wel degelijk; het kan nl. geen uitloop zijn om te
beginnen:
(ze) (is) toen {geworden} hoe langer hoe gekker (uitgesloten)

Verder volgt de toevoegbaarheid van de nabepaling op dat kind enz. precies de
regels van gek op dat kind (vgl. 4.4.1.2).
Me dunkt dat gekker enz. hier wel vergr. trap zijn, maar een definitieve uitspraak lijkt toch pas mogelijk na een speciaal onderzoek.
6. Met dit type is een andere vaste uitdrukking verwant: het type dat schuin
gedrukt is in:
(je) klaar (bent)
hoe vlugger je komt, hoe eerder
(je) klaar (bent)
hoe vlugger je komt, des te eerder
hoe vlugger je komt, des te eerder (ben) (je) klaar

Het eerste hoe is paradigmaloos en levert maar één plaatsmogelijkheid aan de
pv, het tweede hoe levert er eveneens maar één, des te levert er twee. In de eerste
helft van deze dubbele zin is een voor -pv, in de tweede bij hoe per se een achter pv, bij des te of een voor- of een achter -pv.
Vlugger en eerder hebben zover ik zie hetzelfde paradigma hier als in veel
vlugger en veel eerder. Noch vlugger noch eerder kunnen een als-groep achter
zich krijgen. Wel kunnen ze allebei het type op dat kind als nabepaling krijgen:
hoe gekker ze wordt op dat kind, hoe ongeruster ik me maak
hoe vaker ze het ziet, hoe gekker ze wordt op dat kind

Ook hier ben ik geneigd om de twee hoe's en des te niet als vra. woorden te
beschouwen, al zijn ze beperkt tot een plaats binnen het eerste zinsdeel. Bij
nader inzien moeten we overigens dat begrip eerste zinsdeel in Je eerste zin
met een korreltje zout nemen: het betreft daar nl. het 'nulde' zinsdeel! Een
antwoord wordt hier bovendien ook niet verwacht en de betekenis van hoe is
hier allerminst een vraag. Wél is er naar vorm en betekenis duidelijk een leemte aanduiding: de twee helften van de zin vullen elkaars leemte aan. Daarom
lijkt het me verantwoord om van een reeksvormer te spreken* een type dus dat
verwant is met bv.:
niet alleen is ie langzaam, maar bovendien lijkt ie me dom

Ook de toevoegbaarheid van of na groepen met hoe lijkt me een onvoldoende
argument om hier van een vra. woord te spreken:
hoe eerder of je komt, hoe eerder of je klaar bent

Omdat de mogelijkheid tot toevoeging van het type op dat kind na gekker enz.
aan dezelfde beperkingen gebonden is als buiten deze vaste uitdrukking, lijkt
het wél verantwoord om gekker enz. hier bwbn te noemen. Voorlopig ligt ook
Vgl. 7.1.1.
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de benaming vergr. trap voor de hand, maar ook hier moet een uitvoeriger
studie het bewijs daarvoor aan de hand doen.
7. Het ligt voor de hand om tot slot een ogenblik over het type des te eerder
te spreken dat voorkomt zonder hoe vlugger in een voorafgaande halve zin:
als je vlug opschiet, ben je des te eerder klaar
heb je hard gewerkt, nou, dan kun je des te eerder weg
je kunt des te eerder weg, als je vlug opschiet

Al is des te eerder nu niet aan een `eerste zinsdeel' gebonden, het heeft nog wél
sterk z'n verwijzende karakter en in dat opzicht doet het dus sterk denken aan
z'n kollega uit de reeksvormer van het vorige nummer. Ik verwijs daar eveneens naar voor de argumentatie die voor eerder en z'n paradigmagenoten de
benaming rechtvaardigt: bwbn en waarschijnlijk ook vergr. trap.
4.4.2.2.3. De gewone stellende trap
Alle bwbn die geen overtr. of vergr. trap zijn, zijn of te + stell. trap of een gewone stell. trap. De indeling van die gewone stell. trap kan het kriterium volgen
van alle bwbn:
a. stell. trappen die de kern (?) van een onderwerp, lv, mv, bw bep. en niet-ww
rest kunnen zijn: veel en weinig;
b. stell, trappen die enkel kern kunnen zijn van een bw bep. en een niet-ww
rest; hier vinden we de grote massa terug: groot, klein, mooi, nodig enz. Ook
enkele `verkleinwoorden' treffen we hier aan: bleekjes, netjes, stilletjes, witjes,
zoetjes enz.;
e. stell , trappen die hoogstens kern van een niet-ww rest kunnen zijn: kwijt
bv. Ook in andere opzichten vormt dit woord overigens een geval apart, bv.
op het punt van z'n bwbn-schap;
d. stell , trappen die hoogstens kern van een bw bep. kunnen zijn: dikwijls,
vaak, zelden enz. Ook enkele `verkleinwoorden' treffen we hier aan: braafjes,
flauwtjes, kleintjes, stilletjes, zachtjes enz.
Enkele voorbeelden:
(hij) (is) [dikwijls
]
(ik) (ben) [even vaak als jij] (uitgesloten)
(die) (zijn) [erg zelden
J

(hij) (komt) dikwijls
(ik) (blijf) even vaak als jij
(hij) (komt) erg zelden

Vrij zeker hebben we in de twee laatste voorbeelden de mogelijkheid van een
aanvulling tussen zelden en zeldzaam:
(die) (zijn) [erg zeldzaam ](

hij) (komt) erg zeldzaam (uitgesl.)

Van alle behandelde types bevat alleen de steil, trap in z'n betekenis niet per
se een vergelijkingselement. Hij is wel heel geschikt om samen met een bepaling zo'n element in z'n betekenis te bevatten: zo klein als, even klein als e.d.
Een speciaal type is dat met zo.

..

mogelijk:

(hij) (wachtte) toen zo lang mogelijk
(ik) (doe
) het maar zo goed mogelijk
(ik) (studeer) zo lang en zo hard mogelijk
(je) (moet ) zo veel mogelijk je best doen

Zowel zo als mogelijk missen een paradigma. Ofschoon zo lang e.d. normaal
altijd een nabepaling met als of dat kunnen krijgen, is dat hier uitgesloten:
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1

(hij) (wachtte) zo lang mogelijk als het licht bleef
(uitgesl.)
(hij) (wachtte) zo lang mogelijk dat ie er genoeg van kreeg

Het ziet er dus naar uit dat mogelijk een nabepaling met als of dat blokkeert,
temeer omdat mogelijk enkel toevoegbaar is als zo aanwezig is:
(hij) (wachtte) zo lang mogelijk
lang mogelijk (uitgesloten)
(hij) (wachtte)

Ook die nabepalingen met als en dat vergen hier een voorbepaling als zo. —
Zo en mogelijk zijn onscheidbaar verbonden met het onbeperkte paradigma
lang.
Een ander speciaal type is dat niet genoeg:
(hij) (komt) hier vaak genoeg
(hij) (schildert) mooi genoeg

Het is sterk verwant met te vaak, te mooi enz.; dat blijkt o.a. uit de mogelijkheid
om een nabepaling met om mee te nemen toe te voegen: zie 4.4.2.3.
4.4.2.2.4. De groep te + stellende trap
Hier kunnen we eenzelfde indeling maken als bij de stell. trap in het vorige
nummer.
De betekenis van de groep is `in een grotere mate als eigenlijk zou dienen te
zijn', `in grotere mate aanwezig, vergeleken met wat gewenst is'. Ook hier is dus
een vergelijkingselement, en wel een betrekkelijkheidselement. Dat heeft deze
groep gemeen met de vergr. trap.
Ik kan dat illustreren aan een voorbeeld:
de plank is te breed = de plank moet smaller zijn
hij praat veel te hard = hij moet veel zachter praten

Ik geloof dat hier de parallel tussen vorm- en betekenisleer van de twee types
volkomen duidelijk door wordt.

4.4.2.3.

De beknopte bijzin als nabepaling na te klein enz.

Een speciaal type beknopte bijzin is mogelijk na te klein enz. Hij hoort bij die
bijzinnen die een sterke band hebben met elementen daarbuiten. Als bewijs noem
ik het feit dat een lv er weg kan blijven waar het in overeenkomstige beknopte
bijzinnen (en gewone bijzinnen en hoofdzinnen) per se aanwezig moet zijn. Een
voorbeeld:
(hij) (neemt) mee
als (ie) mee neemt
om mee te nemen, dat was niet makkelijk
die koffer is [te zwaar om mee te nemen]

(uitgesloten)

Vgl. daarmee zelfs het type:
(hij) (was) te bang van die hond om

mee te willen nemen (uitgesloten)

(hij) (was) te bang van die hond om hem mee te willen nemen

De betekenis van deze beknopte bijzinnen is `een doel dat een beperking oplegt
aan de maat van het voorafgaande'.
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4.4.2.4.

De als-groepen

Het gaat hier om een biezonder groot en ingewikkeld kompleks van taal
Voor zover ik na kan gaan is er weinig of geen verschil tussen de moge -feitn.
na het type even groot en die na groter.
-lijkhedn
In 2.4.2 heb ik onder nevenschikking van achter-pv ook een type met als
besproken:
<dat> (z'n broertjes) liever (zingen als roepen)

Juist bij ww-vormen — die kennen hoogstens nevenschikking als middel tot
groepsvorming — blijkt het type met als sterk op die met en, of e.d. te lijken. Ik
neem als voorbeeld de mogelijkheid van het vd om zowel voor als achter een
achter-pv te staan:
<dat> (ie) hier werkelijk vaker {gezongen als gespeeld) (heeft)
< dat> (ie) hier werkelijk vaker
(heeft) {gezongen als gespeeld)
<dat> (ie) hier werkelijk vaker {gezongen en gespeeld) (heeft)
<dat> (ie) hier werkelijk vaker
(heeft) {gezongen en gespeeld)

Voor en en als ligt een breukvlak in deze groepen; de stukken en gespeeld en
als gespeeld kunnen niet voor een voor -pv staan maar wel uitloop zijn:
als gespeeld (heeft) (ie) hier vaker gezongen (uitgesloten)
en gespeeld (heeft) (ie) hier vaker gezongen
<dat> (ie) hier vaker {gezongen als gespeeld) (heeft)
<dat> (ie) hier vaker {gezongen
(heeft) als gespeeld)
<dat> (ie) hier vaker {gezongen en gespeeld) (heeft)
<dat> (ie) hier vaker {gezongen
(heeft) en gespeeld)

Nog een overeenkomst tussen dit als-type en de andere nevenschikkingen is de
mogelijkheid tot samentrekking:
(hij) (heeft) vandaag heel wat harder gewerkt als jij gister gewerkt hebt
(hij) (heeft) vandaag heel wat harder gewerkt als jij gister
(samentr.)
(hij) (heeft) vandaag heel wat harder gewerkt en jij gister
(samentr.)

Zo ligt het voor de hand dat dit als geen onderschikkend vw is maar eerder sterk
verwant — of gelijk aan — nevenschikkende vw. Maar dan is er ook alle reden
om deze als-groepen geen nabepalingen te noemen.
Er is trouwens altijd in de als-groep minstens één element dat een speciale
band heeft met een element buiten die groep:
(ik) (zie) vader vaker als jij
(ik) (zie) vader vaker als jou

In verband met deze kwestie maak ik nog even een kleine zijsprong naar een
paar andere types:
(vaker duiven als kippen) (werden) (er) op de markt verkocht
( meer duiven als kippen) (werden) (er) op de markt verkocht
(zowel duiven als kippen) (werden) (er) op de markt verkocht
( en duiven en kippen) (werden) (er) op de markt verkocht

Met die laatste voorbeelden loop ik al even vooruit op de nevenschikking die
pas in hoofdstuk 7 aan de beurt komt. Ik laat die zaak nu verder zoveel mogelijk
rusten.
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Helemaal is dat niet mogelijk omdat allerlei verschijnselen er ons telkens weer
aan zullen herinneren.
Eén zinsdeel na als kan onmogelijk een onbeklemtoond pers. vn zijn (zoals
na en evenmin mogelijk is); een zinsdeel voor als kan dat zelfs nog als het bij
de vergelijking betrokken is:
(ik) (heb) 'm er vaker gezien als jou
(ik) (heb) 'm er vaker gezien als je
(ik) (heb) er Kees vaak gezien en jou
(ik) (heb) er Kees vaak gezien en je

(uitgesloten)
(uitgesloten)

Het onderwerpschap, lv-schap, mv-schap enz. van de elementen na als is meestal
niet moeilijk te bewijzen. Ik geef een enkel voorbeeld.
Een als-mv is uitgesloten zonder een gewoon mv:
liever een boek
(ik) (geef)
liever een boek als jou (uitgesloten)
(ik) (geef)
(ik) (geef) hem liever een boek als jou

In het stuk na als gelden voor bv. lv en mv dezelfde volgorderegels als in een
gewoon ww-patroon:
(ik) (geef) Jan liever een boek als Kees een fiets
(ik) (geef) een boek liever Jan als Kees een fiets (uitgesloten)
(ik) (geef) Jan liever een boek als een fiets Kees
(ik) (geef) Jan liever een boek als een fiets aan Kees*

De voor-pv kent helemaal geen groepering met als:
(hij) (luiert als studeert) liever
1 (uitgesloten)
) liever als studeert J
(hij) (luiert
dat (ie) liever (luiert als studeert)

Iets anders is de mogelijkheid met dat plus herhaald onderwerp:
(hij) (luiert) liever als dat ie studeert
In het algemeen zijn de elementen die als kan verbinden dezelfde als die en, of
e.d. kunnen verbinden, d.w.z. ze zijn beperkt tot sterk verwante:
(het) (is) makkelijker te braden als aan het sudderenl (uitgesloten)
te braden en aan het sudderen J
(het) (is)
(die advokaat) (is) vaker te berispen als te spreken (uitgesloten)
te berispen en te spreken
(die advokaat) (is)

4.4.2.4.1. De als-groep bevat geen onderwerp en z'n pv heeft geen getalskongruentie met die van de eerste zin
Ik bedoel hier het volgende type:
(hij) (werkt) harder als nodig is
(ze) (werken) harder als nodig is
(de baas) (heeft) je langer laten werken als eigenlijk hoeft
(de bazen) (hebben) je langer laten werken als eigenlijk hoeft

De pv in de als-groep kan hier hoogstens ev zijn.
* Vgl. voor die regels 2.12.1, lv.
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4.4.2.4.2. De als-groep bevat geen onderwerp en z'n pv heeft wel getalskongruentie met die van de eerste zin
Hier is inderdaad weer sprake van een soort samentrekking; in de eerste zin
moet overigens een achter-pv staan:
omdat (jij ) liever een kwartier (zwemt ) als een uur loopt
omdat (jullie) liever een kwartier (zwemmen) als een uur lopen

4.4.2.4.3. De als-groep bevat een pv en z'n onderwerp verdraagt maar één
onbeklemtoond pers. vn per zin
Een voorbeeld ter illustratie:
Jan tekent beter als dat ie boetseert
je boetseert

we boetseren (uitgesloten; onbeklemtoonde pers. vn)
ze boetseren
jij boetseert
wij boetseren
zij boetseren

M.a.w. de twee onderwerpen zijn niet bij de vergelijking betrokken; de pv zijn
dat wel en eventuele andere elementen kunnen daar eveneens bijkomen. Het
als-pv-paradigma heeft getalskongruentie met dat uit de eerste zin; voor het
overige is het weinig beperkt.

4.4.2.4.4. De als-groep bevat een pv en z'n onderwerp verdraagt meer als
één onbeklemtoond pers. vn
Opnieuw een voorbeeld ter illustratie:
Jan tekent beter als dat ie denkt
je denkt

we denken
ze denken
jij denkt, enz.

Hier is geen getalskongruentie tussen de twee pv; een beperking in het als
onderwerp is er evenmin. De beperking schuilt nu wel in de pv maar nu is hij
anders van soort: er kunnen hoogstens pv in voorkomen die een dat-zin
achter zich kunnen krijgen:

-

Jan tekent beter als dat je verwachtte
vermoedt

wilt
meent

(je verwachtte dat. ..)
(je vermoedt dat ...)
dat ...)
(je wilt
dat ...)
(je meent

Zo'n dat-zin kan ook wél gerealiseerd zijn. In dat geval is de derde pv opnieuw
betrekkelijk weinig beperkt: hij moet dan alleen in `soort' met de eerste overeenkomen ofwel er weer een zijn van het type van de tweede:
Jan (tekent) beter als dat je verwachtte dat ie (zou) boetseren
Jan tekent beter als dat je dacht dat z'n vader verwachtte

In dit eerste voorbeeld herhaalt zich het geval uit het vorige nummer in een
variant: zolang ie het enigst mogelijke onbeklemtoonde pers. vn in dit paradig129

ma is, heeft de pv zou weer getalskongruentie met de pv tekent. De vergeleken
ww zijn hier daarentegen tekent (een pv) en boetseren (een ow).
4.4.2.4.5. In de als-groep ontbreekt een `onmisbaar' zinsdeel
Als ie is kan nooit een bw bijzin zijn; als ie meeneemt evenmin. De eerste zin is
pas volledig als er een niet -ww rest bij komt, de tweede pas na toevoeging van
een lv:
als ie ziek is (kom) (ik) wel
als ie het meeneemt (kom) (ik) wel

Het zeer grote verschil tussen deze bw bijzinnen en de als-groepen die we nu
bespreken, blijkt ook al duidelijk uit het feit dat de laatste wél zonder zo'n
`onmisbaar' zinsdeel kunnen bestaan:
(hij) (lijkt) zieker als ie is
dat (ie) meer hier laat als ie meeneemt
(hij) (laat) meer hier als dat ie meeneemt

Het is niet mogelijk om hier van eenzelfde type samentrekking te spreken als in
gevallen waarin die oplosbaar is; we kunnen immers onmogelijk zeggen:
(hij) (lijkt) zieker als ie ziek is
dat (ie) meer hier laat als ie meer meeneemt (uitgesloten)
(hij) (laat) meer hier als dat ie meer meeneemt

Overigens zijn ook hier weer komplikaties mogelijk van het type dat we uit het
vorige nummer kennen:
(hij) (lijkt) zieker als ze zeggen dat ie is, enz.

4.4.2.4.6. Een speciaal ww doen in de als-groep
Er zijn gevallen mogelijk als:
(hij) (werkt) tegenwoordig harder als ie vroeger deed
(hij) (heeft) vroeger harder gewerkt als ie tegenwoordig doet
(hij) (werkt) tegenwoordig harder als ie ooit zal doen of gedaan heeft

Deze vormen van doen kunnen onmogelijk wisselen met de ww-groepen uit de
`eigenlijk' zin:
(hij) (deed) vroeger harder als ie tegenwoordig werkt
l ( uitgesl.)
(hij) (doet) tegenwoordig harder als ie vroeger gewerkt heeft J

Het `gewone' doen kan daarentegen even goed vóór als in de als-groep staan:
(hij) (doet) het liever als dat ie het laat
(hij) (laat) het liever als dat ie het doet

Dit speciale doen lijkt op dat in:
werken (doet) (ie) niet meer

Het heeft iets 'voornaamwoordelijks', iets verwijzends in deze speciale gevallen.
4.4.3.

Kan een bwbn-patroon lv en onderwerp zijn?

Stel: we hebben een bwbn-patroon als bw bep.:
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(hij) (slaapt) heel wat langer als je denkt

We kunnen langer door meer of minder vervangen, zonder dat er verder iets
verandert; ook zo'n patroon met meer of minder als kern kan onmogelijk uitloop zijn:
(hij) (heeft) toen { geslapen} heel wat meer als je denkt (uitgesl.)
Binnen- en buitenbouw van zulke groepen met meer of minder als kern zijn dus
gelijk aan die met langer als kern, want wat de paradigmatiek betreft vinden we
telkens — bv. bij de kern — precies dezelfde reeksen, op één uitzondering na:
lang
langer
te lang
het langst
zo lang mogelijk
lang genoeg

veel
meer
te veel
het meest
zo veel mogelijk
veel genoeg (uitgesl.)

weinig

minder
te weinig
het minst
zo weinig mogelijk
weinig genoeg (uitgesl.)

Nu kunnen we lang (tegenover lange) hoogstens met enkelvoudige zn verbinden,
veel en weinig enz. (waar geen vele en weinige tegenover staat zoals lange tegenover lang) daarentegen met stofnamen en met meervoudige zn:
een lang kind
goed vet
lange kinderen

een veel kind (uitgesloten)
veel vet
veel kinderen

Bij weglating van de zn kunnen we nu in het onderwerp of lv krijgen:
(lange) (zien) het niet
(veel) (zien) het niet
(zie) (je) daar lange

(zie) (je) daar veel

De vraag is nu of veel opgevat mag worden — net als lange — als een bwbn waarachter het zn niet gerealiseerd is. Maar het probleem rijst dan: waarom is hetzelfde veel in het volgende voorbeeld niet eveneens een bwbn waarachter geen
zn gerealiseerd is:
(werk) (je) daar veel (veel = bw bep.)
Er is zelfs een dubbelzinnig voorbeeld mogelijk:
(lees) (je) daar

veel (lv of bw bep.?; `veel boeken' of 'vaak'?)

Maar stel dat veel per se een lv is, bewijst de afwezigheid van er dan niet dat het
zelfstandig is?
Zoals gezegd kunnen er na veel stofnamen e.d. staan maar ook meervouden:
(lees) (je) veel lektuur op bed
(lees) (je) veel op bed
(lees) (je) veel boeken op bed
(lees) (je) er veel op bed
En zoals in de rechterkolom blijkt, wijst er hier per se op een ontbrekend meervoudig zn; de afwezigheid van er kan wijzen op een ontbrekende stofnaam of
een ander ontbrekend woord. In geen geval bewijst het dus de zelfstandigheid
van veel.
Alles bij elkaar is er dus reden om veel, weinig (meer enz.) bwbn te noemen ook
als ze in hun eentje onderwerp of lv zijn (traditioneel heten ze of onbep. hoofdtw
of onbep. vn).
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Het bwbn-patroon als zn-patroondeel

4.5.

Het ligt voor de hand dat ik hier tamelijk kort kan zijn omdat het geen zin heeft
om in herhalingen te vervallen. Bovendien heeft het bwbn hier zoals eerder
opgemerkt aanzienlijk minder mogelijkheden: de voorbepalingen van het type
dat lawaai zijn nu volkomen uitgesloten, de nabepaling met het `vaste' vzaz en
de groep met genoeg eveneens:
een drie huizen rijke man (hoogstens in biez. stijl)
een z'n schrift kwijte jongen
(uitgesloten)
een gek meisje op dat kind
een oud genoeg boek

Zo blijven dus de voorbepaling van het type heel erg en de nabepalingen van
het type om mee te nemen en de als-groepen.
Daar komt omgekeerd het type grootst mogelijke bij.
4.5.1.

De voorbepaling van het type heel erg

Vergeleken met het type uit 4.4.2.1 (hij werkt heel erg hard) laat het onze vrij
weinig verschillen zien. Het zijn de volgende:
1. heel erg vertoont met enkele van z'n paradigmaleden soms genusaanduiding:
een hele erge kleine jongen
een heel erg klein jongetje

een erg (e) kleine jongen
kleine jongetje
een erg

hele alleen is het verschijnsel heel frekwent, bij tamelijke vrij zeldzaam, bij
vrij is het zelfs helemaal uitgesloten:

Bij

een vrije kleine jongen (uitgesloten)
een vrij kleine jongen

2. is heel erg door een zn-patroon vervangen, dan worden daarvoor maar zelden andere voorbepalingen gerealiseerd:
ook
met

een beetje kleinere jongens
een beetje kleinere jongens
die
een beetje kleinere jongens (uitgesloten)
twee een beetje kleinere jongens (moeilijk)

3. hoe is als voorbepaling uitgesloten; hoe 'n komt als zodanig wel voor.

4.5.2.

Het bwbn

Het bwbn als zn-patroondeel (het bn dus) kent in het algemeen één verschil
met het bw: het kan genusaanduider zijn. D.w.z. er zijn grotendeels twee groepen bn: één met en een zonder e (grof gezegd):
klein
geel
mooi
fout
rood
breed

kleine
gele
mooie
foute
rooie
brede (breje)

In 3.5.8.1 heb ik de kwestie van de genusaanduiding in het algemeen behandeld
en daarbij is die van de bn terloops even ter sprake gekomen.
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De algemene regel hiervoor is deze: het bn is genusaanduider als het niet voorafgegaan wordt door een lid van het paradigma die /dat ofwel als daarvan een,
zo'n, zulk(e), welk, elk, wat 'n, wat voor 'n of geen gerealiseerd is, of als het
woord één voorafgaat:
klein jongetje
een klein jongetje
zo'n klein jongetje
geen klein jongetje
één klein jongetje

kleine jongen
een kleine jongen
zo'n kleine jongen
geen kleine jongen
één kleine jongen
zulke lekkere boter

zulk lekker water

Het laatste geval is het enigste waarin twee genusaanduiders van verschillende
soort op hetzelfde zn betrekking hebben; een, zo'n enz. duiden zelf immers
geen genus aan?
Bn die stellende of vergrotende trap zijn en bn die door te voorafgegaan worden
kunnen genus aanduiden:
een te kleine jongen
een kleinere jongen

een te klein jongetje
een kleiner jongetje

Een echte overtr. trap kan het automatisch niet omdat hij bij aanwezigheid
van een voorafgaand een, zo'n geen, één of zulk(e) uitgesloten is zoals we nog
zullen zien.
Een onechte overtr. trap kan het wel omdat hij wel mogelijk is na genoemde
woorden:
een alleráárdigste jongen
een allergezelligste avond

een alleráárdigst jongetje
een allergezelligst feest

In het algemeen vormen deze twee groepen bn (de verbogen en de onverbogen
vorm) een aanvulling. Maar enkele gevallen liggen iets anders:
1. bn als open, effen kennen geen opene, effene naast zich;
2. bij hele lange bn met twee vormen zijn die twee soms naast elkaar mogelijk:
onoverzichtelijkere berekeningen ( moeilijk)
onoverzichtelijker berekeningen ( voorkeurvorm)
makkelijkere
sommen
(moeilijk)
makkelijker

sommen

(voorkeurvorm)

3. in sommige gevallen heeft één van twee homoniemen maar één vorm; een
ander bn kan het dan niet van het zn scheiden:
een groot man ('figuurlijk groot')
een groot blonde man (uitgesloten)
een grote man ('letterlijk groot')
een knap schrijver ('iemand die knap schrijft')
een knappe schrijver ('idem' of `een schrijver met een knap uiterlijk of een groot verstand')

Sommige van deze gevallen liggen binnen de biezondere stijl of heel dicht erbij.
Delen van vaste uitdrukkingen horen alleen schijnbaar bij deze afdeling:
in permanent sekretaris, gevolmachtigd minister, waarnemend penningmeester
e.d. is er net als in eerste luitenant, eerste minister e.d. alle reden om het geheel
te beschouwen als lid van het zn-paradigma.
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4.5.2.1.

De overtreffende trap

Hier vinden we de volgende verschillen met het type uit 4.4.2.2.1 (hij schrijft
het mooist en het allermooist) :
1. de echte overtr. trap vereist nu niet per se het maar algemener: de/het, ditl
dat of een bez. vn (daarbij inbegrepen het type vader z'n) of het type vaders:
m'n mooiste herinneringen
vader z'n mooiste plaat
vaders liefste jongetje

2. terwijl vaakste hier uitgesloten is zijn de volgende woorden hier wel mogelijk
die het in het bw-patroon niet waren: achterste, binnenste, bovenste, buitenste,
enigste, onderste en voorste; allerachterste, allerbinnenste, allerbovenste, allerbuitenste, alleronderste en allervoorste. Dit laatste groepje overtreffende trappen met aller- hoort bij de echte overtreffende trap, in tegenstelling met het
type allerliefste:
(het) (waren) allermooiste ringen
(het) (waren) allerbuitenste ringen (uitgesloten)
(het) (waren) de allerbuitenste ringen

3. er is alle reden voor de veronderstelling dat de nabepaling in het volgende
voorbeeld niet zonder meer bij het zn hoort, maar op z'n minst bij een groep
waar ook de overtreffende trap in staat:
dit (is) het enigste boek wat ik hoef te hebben
dit (is) het
boek wat ik hoef te hebben (uitgesloten)

4. behalve het syntagma zo groot mogelijk dat we ook als bw-patroon kennen
kan ook de grootst mogelijke bn-patroon zijn:
(hij) (kocht) zo groot mogelijke schoenen
(hij) (kocht) de grootst mogelijke schoenen

Grootst mogelijke lijkt op grootste o.a. doordat het realisering eist van het
paradigma die/dat; het verschilt ervan doordat het per se de/het vereist (een
zeldzame keer misschien nog die/dat).
Het paradigma van grootst is zover ik na kan gaan vrij weinig beperkt; mogelijke
is ook hier enkel door denkbare te vervangen:
(hij) (kocht) de grootst denkbare schoenen

De delen van dit syntagma zijn niet te scheiden. — Mogelijk (e) is alleen in zo
groot mogelijk(e) genusaanduider van het zn erachter als dat er is; groot enz.
is daar geen genusaanduider.
4.5.2.2.

De vergrotende trap

Ik zal de verschillende twijfelpunten die ik in 4.4.2.2.2 besproken heb, ook hier
even behandelen.
1. Anders is als bn uitgesloten, maar ander en andere zijn wel bn maar als bw
onmogelijk. Ik meen dat hier een aanvulling is.
Hun syntaktische overeenkomst is immers treffend; ik geef ook nu een vergelijking met andere bwbn:
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hele andere mensen
iets andere mensen
een beetje andere mensen

hele kleinere mensen (uitg.)hele kleine mensen
iets kleinere mensen
een beetje kleinere mensen

2. Hier komt maar één ontkennend woord in aanmerking voor vergelijking
met de vergr. trap:
(je) (zag) er geen mens als alleen de boswachter

3. Minder en meer zijn soms geen genusaanduiders; ze kunnen dan voor meervoudige zn voorkomen en dan zijn ze het per definitie niet. Komen ze voor
enkelvoudige zn voor (in hoofdzaak stofnamen), dan blijken ze het meestal
niet te zijn:
minder boter
minder water

meer boter (de-woord)
meer water (het-woord)

een mindere kwaliteit
een minder kwaliteitje

Vaste uitdrukkingen hebben we in:
in meerdere mate
in mindere mate

Minder en meer zijn wel bwbn: ze passen uitstekend in het bwbn-patroon:
een beetje meer mensen als de vorige keer
een beetje minder mensen als de vorige keer
iets minder
veel minder
heel wat minder

Ook hier ontmoeten we een onbeklemtoonbaar meer als nabepaling in een
ontkennend- woordpatroon:
dan (heb) (je) geen leven meer

Dit meer heeft net als z'n kollega's in niet.. . meer, nooit ... meer e.d. een totaal andere grammatikale waarde als het zojuist behandelde:

1

geen leven iets meer
(uitgesloten)
geen leven wat meer als vroeger enz.

4. Als vroeger en later zn-patroondelen zijn, kunnen ze soms geen als-groep
achter zich krijgen; het zijn dan geen vergr. trappen zoals trouwens ook blijkt
uit het feit dat ze als nabepaling mogelijk zijn:
die vroegere moeilijkheden (moet) (je) maar vergeten
die vroegere moeilijkheden als een jaar geleden ... (uitgesloten)
die moeilijkheden vroeger (ben) (ik) allang vergeten
die moeilijkheden later (lossen) (we) wel op als het zover is
die moeilijkheden later als je verjaardag ... (uitgesloten)

5. Ook als zn-patroondeel is het bwbn-patroon hoe langer hoe — mogelijk:
(hoe langer hoe kleinere kinderen) (kwamen) (er) langs ons huis

Alleen het laatste woord van die groep is genusaanduider. Moeten we dit woord
als vergr. trap beschouwen? De normale nabepaling is er overigens uitgesloten:
als ik gedacht had e.d.
6. Op één of meer plaatsen van de reeksvormer hoe fijner ... hoe vaker...
(of des te vaker.. .) is een bn-patroon mogelijk:
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hoe fijner die koekjes gesorteerd zijn, hoe vaker ik ze kom kopen (twee bw- patronen)
hoe fijnere koekjes jullie hebben , hoe vaker ik ze kom kopen (bn- en bw- patroon)
hoe fijner die koekjes gesorteerd zijn, hoe heerlijker smulpartijen we hebben (bw- en bnpatroon)
hoe fijnere koekjes jullie hebben
, hoe heerlijker smulpartijen we krijgen (twee bn-patronen)

Ook een vzaz kan er één of twee keer voor hoe staan:
hoe fijnere koekjes jullie hebben, met hoe meer mensen we op de fuif komen
Verder is hier nog een kombinatie van enkel twee zn-patronen mogelijk:
hoe fijnere koekjes, hoe meer mensen

Of ook het type:
hoe lekkerder de koekjes, hoe deftiger de gasten

Met dit laatste type zijn we overigens weer bij het bw-patroon beland.
7. Was ook in de voorgaande voorbeelden het tweede hoe altijd te vervangen
door des te, dit des te is ook los van zo'n eerste hoe -groep mogelijk binnen een
bn-patroon:
als je ze goed voedt dan krijg je des te gezondere kinderen
naarmate je ze goed verzorgt, ontstaan er des te mooiere planten

Moeten we ook dit mooiere enz. als vergr. trap beschouwen?
4.5.2.3.

De gewone stellende trap

Stell. trappen die hoogstens kern konden zijn van een bw bep. — hebben we in
4.4.2.2.3 gezien — waren dikwijls, vaak en zelden. Welnu: die zijn als kern van
een bn-patroon helemaal uitgesloten, al vormt het bn zeldzaam vrij zeker een
aanvulling met het bw zelden, zoals we weten. — Vgl. 4.5.2.1, 4e voor zo... mogelijk.
Zover ik zie zijn er verder geen verschillen tussen steil. trappen als bn-patroonkern en als bw-patroonkern; alleen is het type klein genoeg als zn-patroondeel
uitgesloten:
een klein genoeg brief)e (uitgesl.)
4.5.2.4.

De groep te + stellende trap

Zover ik zie kan ik hier de opmerking van hiervoor in gewijzigde vorm herhalen: te dikwijls, te vaak en te zelden zijn als bn-patroonkern uitgesloten; te
zeldzaam is als bn-patroonkern mogelijk, als bw-patroonkern enkel in de
niet-ww rest.
4.5.3.

Nabepalingen

Als zodanig zijn enkel mogelijk de types met om... te . .. en met als:
veel te kleine kinderen om mee te kunnen gaan wandelen
veel kleinere kinderen als ik vorige keer meekreeg

De nabepalingen kunnen per se nooit direkt tussen het bwbn en het zn staan;
ze komen pas daarna.
Voor het overige onderscheiden de nabepalingen van het bn zich niet van die
van het bw, zover ik zie.
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4.6.

Het bwbn-patroon als bwbn-patroondeel

Is de kern van het grote bwbn-patroon een stellende trap of een groep met te,
dan kan de voorbepaling van dit grote bwbn-patroon een klein (heel beperkt)
bwbn-patroon zijn; anders is dat uitgesloten:
heel weinig tevreden
veel te weinig tevreden
veel minder tevreden als toen
het minst
tevreden

heel weinig te vroeg
veel te weinig te vroeg
veel minder te vroeg als toen
het minst
te vroeg

Teoretisch kan dit grote bwbn-patroon zowel ww- als zn-patroondeel zijn, maar
het laatste type komt wel heel weinig voor:
hij (kwam) veel minder te vroeg als toen
veel minder te vroege treinen als toen (waren) (het)

(moeilijk)

In het laatste geval is trouwens de normale opvatting dat veel minder op treinen
slaat (dus zn-patroondeel is) en niet op te vroege.
4.6.1.

Een speciaal type: zo goed als

Een speciaal geval bespreek ik gemakshalve hier, ofschoon het niet helemaal
op deze plaats tuishoort:
een zo goed als nieuwe haard
hij lijkt me zo goed als versleten
die schoenen zijn me zo goed als te klein
Zo goed als `ongeveer' is een vaste uitdrukking: even goed als, zo slecht als,
beter als enz. zijn uitgesloten.
Ook in andere groepen komt dit type voor:
zo goed als vijf zijn er af
ik heb het zo goed als zelf gedaan
het is nou zo goed als af
dat boek is door de kritiek zo goed als gekraakt

Een zekere voorkeur voor verbindingen met vormen van zijn e.d. lijkt me
duidelijk aanwezig.
4.7.

Het bwbn-patroon als vzaz-patroondeel

Zowel sommige vz als sommige az kunnen een bwbn-patroon als voorbepaling
krijgen; ik geef weer voorbeelden met vier types bwbn:
tamelijk ver
in dat donkere bos
iets
te ver in dat donkere bos
iets
verder in dat donkere bos
het
verst in dat donkere bos
tamelijk ver
dat donkere bos in, enz.

Vgl. ook de plaats van de twee types mogelijke nabepalingen:
iets te ver om hem terug te kunnen vinden dat donkere bos in
iets te ver
dat donkere bos in om hem terug te kunnen vinden
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iets verder als gewenst was
iets verder

4.8.

dat donkere bos in
dat donkere bos in als gewenst was

Het bwbn- patroon als vw-patroondeel

Hier is zover ik zie maar één type mogelijk:
heel kort voor de wedstrijd begon...
te kort voor de wedstrijd begon...
korter voor de wedstrijd begon ... (uitgesloten)
het kortst voor de wedstrijd begon...

Twijfelachtig is een geval met een vergr. trap als:
veel eerder als een half uur voor de wedstrijd begon, (waren) (we) niet hier

Hier is immers de nabepaling niet weglaatbaar:
veel eerder
voor de wedstrijd begon, ... (uitgesloten)

Ik zie voor de wedstrijd begon eerder als een nabepaling bij uur. Een zekere
voorzichtigheid is hier in het algemeen trouwens gewenst. — Het vra. woord hoe
kan voorbepaling zijn bij de stell. trap:
hoe kort voor de wedstrijd begon...
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Hoofdstuk 5
Het vzaz-patroon en z'n delen

Een voorbeeld van een vzaz-patroon is:
een meter over ... heen

Op de plaats van de puntjes kan o.a. een zn staan, eventueel met een aantal
voor- en/of nabepalingen:
een meter over die hoge berg met die losse stenen heen (vloog) (ie) niet

Eén vzaz uit het vzaz-patroon is de kern. Het is soms vergezeld door een tweede
vzaz en/of een voorbepaling. Die voorbepaling kan een bwbn-patroon zijn
(bv. tamelijk ver), een zn-patroon (bv. een meter) maar ook een woord dat als
voorbepaling niet verder tot een groep met onderschikking uit te breiden is
(bv. vlak of daags) :
tamelijk ver over.., heen
een meter over ... heen
v 1 a k over.. . heen
De voorbepaling herkennen we doordat hij weglaatbaar is en bovendien door-

dat we hem enkel kunnen krijgen in gezelschap van het kern-vzaz:
een meter

die berg heen (vloog) (ie) niet (uitgesloten)
over die berg heen (vloog) (ie) niet

Ook het bijkomstige vzaz kunnen we aan zo'n dubbele proef meestal herkennen:
die berg heen (vloog) (ie) niet (uitgesloten)
(vloog) (ie) niet

over die berg

Sommige delen van het vzaz-patroon hebben binnen dat patroon verschillende
plaatsmogelijkheden; in 3.5.6 hebben we gezien dat het er hoogstens drie zijn
en dat ze in één opzicht overeenkomen: de onderlinge volgorde van de drie
elementen moet altijd dezelfde blijven: voorbepaling, kern-vzaz, bijkomstig vzaz.
Bovendien is een zn-patroon met een vzaz-patroon als deel volgens bepaalde
wetten splitsbaar. Maar ofschoon daarbij ook het vzaz-patroon zelf gesplitst
kan worden, komen de plaatsmogelijkheden van de delen ook nu weer in zover
overeen dat ze gehoorzamen aan de regel van zoëven: de onderlinge volgorde
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moet altijd dezelfde blijven: voorbepaling, kern-vzaz, bijkomstig vzaz. Ook
van deze splitsbaarheid hebben we in 3.5.6 voorbeelden gezien.
Dit drietal delen is tegelijk het grootst mogelijke aantal.
Zoals de voorbepaling een maataanduiding betekent (van plaats of tijd), zo
betekent het kern-vzaz een plaats of tijd en het tweede vzaz een precisering
van het eerste. Vgl.:
tegen die berg aan
tegen die berg op

5.1.

tussen die mensen in
tussen die mensen door

Vzaz-patroonindeling naar buitenbouw

Een vzaz-patroon kan zn-patroondeel zijn, hebben we gezien; sterk verwant
daarmee is het als vn-patroondeel:
een meter over jou heen

Iets minder verwant als vn-bw-patroondeel:
een meter daar

over heen

daar een meter over heen

Een iets verder gaande indeling is mogelijk bij de zn-patroondelen. Niet alleen
kunnen we daarin types onderscheiden als we in het vorige nummer tegengekomen zijn, maar bovendien een als:
in
een meter dat donkere bos
dat donkere bos een meter in

Hier is — om de zaak even te splitsen — een az de kern; in alle andere gevallen
was een vz de kern:
een meter in dat donkere bos

We kunnen dus vz- en az-patronen onderscheiden..., als het tenminste om
zn-patroondelen gaat. Want bij de vn-bw-patroondelen heeft dat onderscheid
geen reden van bestaan meer, zoals uit onderstaande voorbeelden blijkt. Zowel
het vz- als het az-patroon worden daar az-patronen:
een meter in dat donkere bos
een meter dat donkere bos in

een meter daar in
een meter daar in

Ik zou bijna met een fonologische term zeggen: in het vn-bw-patroon is de
oppositie tussen vz- en az-patroon geneutraliseerd. Als ergens de term vzaz
(-patroon) dus zinvol blijkt, dan is het in het vn-bw-patroon!
5.1.1.

De buitenbouw van de buitenbouw

We kunnen deze indeling iets verder kompliceren. Ik doe dat niet systematisch,
maar geef enkel een paar voorbeelden om dat feit te illustreren.
Als we zeggen dat een vzaz-patroon zn-patroondeel is, dan hebben we z'n
buitenbouw gegeven. Zeggen we dat dat zn-patroon op zijn beurt bw bep. is,
dan hebben we daarvan weer de buitenbouw gegeven. Welnu: een vzazpatroon is binnen een vv (of soortgelijk patroondeel) uitgesloten:
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(we) (woonden) vlak aan de rivier (vlak aan = vzaz-patroon)
(we) (dachten) vlak aan de rivier (uitgesloten)
(we) (dachten) a a n de rivier

Iets dergelijks geldt voor een vzaz-patroon dat uit twee vzaz bestaat:
(loop) (je) om die paal heen (om.. . heen = vzaz- patroon)
(denk) (je) om die paal heen (uitgesloten)
(denk) (je) om die paal

Eenzelfde ervaring doen we ook op bij het vzaz van het my (aan of voor); dat is
evenmin uit te breiden tot een vzaz-patroon:
(geef) het maar vlak aan Jan (uitgesloten)
(geef) het maar a a n Jan

5.2.

Vzaz-patroonindeling naar binnenbouw

Hier zijn hoogstens vier types te onderscheiden: 1. alleen het kern-vzaz is
gerealiseerd (er is dus geen konkreet patroon); 2. naast het kern-vzaz is een
tweede gerealiseerd; 3. naast het kern-vzaz is de voorbepaling gerealiseerd;
4. alle drie de patroondelen zijn gerealiseerd.
Er is tussen binnen- en buitenbouw deze samenhang: hoe minder vzaz-patroondelen gerealiseerd zijn, hoe meer mogelijkheden het vzaz-patroon in buitenbouw heeft.
5.2.1.

Het begrip vzaz

In 4.2.1 heb ik erop gewezen dat ook de eerste patroonindeling konsekwent
eenzelfde kriterium moet hanteren en dat dat om praktische redenen het best
de binnenbouw kon zijn. Welnu: dan moeten we ook geen begrippen als vz- of
az patroon als resultaat van die eerste patroonindeling krijgen; immers: hierin
is voor een deel een buitenbouw -element verdiskonteerd. Aan een meter... in
kunnen we niet zien of in een vz of een az is, wel dat het één van de twee moet
zijn. Daarom was dus analoog met het begrip bwbn ook het begrip vzaz (en
vzaz patroon) nodig.
Een tweede reden waarom we ertoe moesten komen, deed de buitenbouw van
de buitenbouw ons aan de hand: er moest een naam zijn voor zn-patroondelen
die per se geen deel van het onderwerp konden zijn en daarvoor kon ook enkel
de naam vzaz maar dienst doen omdat zowel in het bos als het bos in als onderwerp uitgesloten zijn.
5.3.

De vz-uitdrukking

Een zn-patroon als ten gevolge van de staking kan onmogelijk onderwerp zijn:
(ten gevolge van de staking) (is) opgeheven (uitgesloten)

Dat zit hem in het stuk ten gevolge van want zonder dat kan het zn-patroon in
kwestie wél onderwerp zijn:
(de staking) (is) opgeheven
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Dus is ten gevolge van per definitie een vzaz. Z'n meerwoordigheid zou ons
kunnen laten denken dat het een vzaz-patroon is met van als kern en ten gevolge
als voorbepaling. Maar dat blijkt onjuist want de voorbepaling van een vzazpatroon is weglaatbaar en ten gevolge is het niet:
vzaz- patroon: een uur voor de staking (werd) (de bijeenkomst) belegd
voor de staking (werd) (de bijeenkomst) belegd
ten gevolge van de staking (werd) (de bijeenkomst) belegd
van de staking (werd) (de bijeenkomst) belegd (uitgesloten)

Dus is ten gevolge van geen vzaz-patroon maar een vz-uitdrukking. Zulke uitdrukkingen zijn meestal biezonder `vast'; ook hier is dat het geval. Paradigmatisch noch syntagmatisch is er veel te beginnen met die woordgroep:
ten laatsten gevolge van de staking
gevolg van de staking (uitgesloten)
ten
resultate van de staking
ten

Wel bv.:
ten behoeve van de staking
van
ten bate
ten voordele van

Het woord ten bestaat buiten vaste uitdrukkingen zelfs helemaal niet in het
ABN en met behoeve enz. is het al net eender. (Vgl. bv. in andere vaste uitdrukkingen als tegen heug en meug de woorden heug en meug.)
Maar lang niet alle vz-uitdrukkingen bevatten woorden die ergens anders onbekend zijn. Vgl.:
op grond van
met betrekking tot
in verband met
naar aanleiding van

Hier blijven enkel de al genoemde paradigmatische en syntagmatische beperkingen het bewijs leveren dat we met vaste uitdrukkingen te maken hebben:

n

grond van z'n ervaring (werd) (ie) voorzitter
op
grond van z'n ervaring (werd) (ie) voorzitter
op de
op goede grond van z'n ervaring (werd) (ie) voorzitter
ges.)
op
bodem van z'n ervaring (werd) (ie) voorzitter (ui tg
ondergrond van z'n ervaring (werd) (ie) voorzitter
op

Ook in buitenbouw vertonen de vz-uitdrukkingen soms beperkingen die van
geval tot geval kunnen verschillen:
vz- uitdrukking als vn - patroondeel: op grond van de mijne
ij (uitgesloten)
op grond van m
vz-uitdrukking als vn -bw- patroondeel: op grond daarvan
op grond ergens van (vrijwel uitgesloten)

Ik laat het bij deze enkele voorbeelden, maar wijs er tot slot nog op dat op grond
van wel als zn-patroondeel onscheidbaar is maar niet als vn-bw-patroondeel:
op grond daar van

Opgrond eenwoordig verklaren lijkt dus aannemelijker als opgrondvan zo te
beschouwen.
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Hoofdstuk 6
Het vw-patroon en z'n delen

In 2.16 heb ik de (onderschikkende) vw ingedeeld in logisch- en grammatikaalverbindende, en gezegd dat sommige uit de eerste groep een patroontje konden
vormen: een vw-patroon. Het zijn er drie: voor, voordat en nadat:
vlak voor...
heel erg lang voordat...
een klein half uurtje nadat...

In deze drie voorbeelden is de voorbepaling telkens schuin gedrukt: dat is
respektievelijk een woord dat niet tot een patroon uit te breiden is (vlak), een
bwbn-patroon (heel erg lang) en een zn-patroon (een klein half uurtje). Zoals
de voorbepalingen in betekenis beperkt zijn tot 'tijdmaataanduiding', zo zijn
de vw die als kern op kunnen treden in betekenis beperkt tot `bepaling van
één tijdstip t.o.v. een ander'.
De voorbepaling en de kern kunnen we noch binnen noch buiten het vwpatroon van elkaar scheiden:
vlak voor de wedstrijd begon (kwam) (de scheidsrechter)
voor de wedstrijd begon (kwam) (de scheidsrechter)

op het veld
vlak op het veld (uitgesl.)

In 3.9 heb ik het zn-patroon als vw-patroondeel besproken, in 4.8 het bwbnpatroon als zodanig. — Vlak kunnen we door daags vervangen.
Ook is geen paradigmagenoot van vlak; het is ook mogelijk voor andere vw
als de drie genoemde:
ook toen het donker werd...
ook als je weg bent...
ook doordat er niemand meer was...

Iets dergelijks geldt voor juist, telkens en nog enkele woorden.
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Hoofdstuk 7
Nevenschikking en samentrekking

7.0.

Inleiding

Nevenschikking is het verschijnsel dat we op de plaats van één taalelement, er
twee of meer aantreffen van dezelfde soort. Tussen de laatste twee elementen
van zo'n reeks moet een woord als en (of, maar, noch) staan; dat duidt meestal
de betrekking aan tussen alle leden van die reeks:
(breng) (je) een kist en bloemkool mee (nevenschikking)
(breng) (je) een kist bloemkool mee (geen nevenschikking)
(breng) (je) een kist, een schop, vis en bloemkool mee (nevenschikking)

In het laatste voorbeeld geeft dat ene en dus aan dat er nevenschikking is tussen
een kist, een schop, vis en bloemkool, — en wel een opsommende.
Nevenschikking is de syntagmatische `vertaling' van het paradigma: elementen
die elkaar kunnen vervangen komen door nevenschikking `naast elkaar' te
staan. Nevenschikbaarheid bewijst evengoed als vervangbaarheid een vrij
sterke verwantschap.
Nevenschikking is binnen vrijwel alle syntaktische elementen mogelijk (sommige kunnen er niet aan meedoen; die noemen we zwak- of onbeklemtoond:
't, 'm, 'r, je, ze, we e.d.). Daarom is er een enorme hoeveelheid stof onder deze
titel te behandelen; om praktische redenen doe ik daaruit een keus.
7.1.

Nevenschikking tussen zn-patronen

De traditionele opvatting is dat we in een groep met nevenschikking als Jan en
Piet drie elementen moeten onderscheiden. De belangrijkste zijn Jan en Piet;
en doet enkel dienst als voeg tussen die twee elementen. We kunnen dat noteren
als:
//Jan// en //Piet //

Zo ook een geval als:
/ /na het opstaan // en / /voor het ontbijt//
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En en de andere voegwoorden worden beschouwd als elementen die buiten de
patronen e.d. staan die ze verbinden. De grens voor en die achter en beschouwen we — traditioneel! — als gelijkwaardig.
Dat laatste blijkt al direkt onjuist als we letten op splitsbaarheid binnen nevengeschikte groepen:
(je) (moet) na het opstaan een pil nemen en voor het ontbijt

Daarentegen is beslist uitgesloten:
(je) (moet) na het opstaan en een pil nemen voor het ontbijt (uitgesloten)*

Het is dus duidelijk dat we het geval van nevenschikking van zoëven in werkelijkheid anders moeten splitsen, nl. als volgt:
/ /na het opstaan // //en

voor het ontbijt //

Lijkt de opvatting van de `voeg' tussen twee elementen slecht houdbaar in bovengenoemd voorbeeld, helemaal onjuist blijkt hij in het volgende type waar we
volgens de traditionele opvatting zouden moeten ontleden in:
//en//

na het opstaan // en / /voor het ontbijt //

Het eerste en zou helemaal geen `voeg' zijn, geen element tussen twee te verbinden dingen in. — Ontleden we ook dit voorbeeld op de goeie manier, dan
krijgen we:
//en

na het opstaan // //en voor het ontbijt //

Het eerste en vormt dus één geheel met het eerste zn-patroon, het tweede met
het tweede zn-patroon. Deze en's zijn dus geen dingen tussen twee patronen in,
maar wel degelijk ook delen van patronen. Zoals het onderschikkend vw in
werkelijkheid een (ww-) patroondeel bleek te zijn, zo blijkt ook het nevenschikkend vw altans een zn-patroondeel te zijn. Ook dat laatste vw is een typisch
leemte-element, iets dat aangeeft dat het patroon waarvan het deel uitmaakt
reeksachtig met één of meer andere verbonden is.
Benadrukt en door herhaling die reeksvorming nog, dan gebeurt dat volgens.
bepaalde regels. Als voorbeeld geef ik een reeks van drie elementen:
(én de mannen én de vrouwen én de kinderen) (waren) aanwezig
( de mannen én de vrouwen én de kinderen) (waren) aanwezig
( de mannen de vrouwen en de kinderen) (waren) aanwezig

Andere types mogelijkheden als deze zijn er niet:
(én de mannen de vrouwen en de kinderen) (waren) aanwezig
(én de mannen de vrouwen de kinderen) (waren) aanwezig (uitgesloten)
( de mannen en de vrouwen de kinderen) (waren) aanwezig
* Als ik even een zijsprong mag maken naar ww- patronen: een bekende kan zelfs een gesprek beginnen met een zin met en. Als een dokter bv. een patiënt niet voor de eerste keer
bezoekt, kan hij binnenkomen met de zin:
en hoe gaat het met de zieke
Ook maar is in zo'n geval mogelijk:
maar wat ziet u er slecht uit

`Volledig zelfstandig' zijn deze taaluitingen niet, maar ze zijn toch zeker zelfstandiger als
wanneer ze lid van een gewone nevenschikking zijn.
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Konklusie: 1. en in het laatste patroon is verplicht (afgezien van biez. stijl
eventueel);
2. staat er en in een patroon dat niet het laatste is, dan moet het eveneens in alle
volgende patronen staan.
Eenvoudig voorgesteld: als a, b en c de drie realiseerbare en's zijn, dan zijn
enkel deze realiseringen mogelijk:
abc
be

Of en noch voldoen aan precies dezelfde regels voor realisering; ik volsta nu
maar met enkele voorbeelden:
(noch de mannen noch de vrouwen) (waren) aanwezig
(
de mannen noch de vrouwen) (waren) aanwezig
de vrouwen) (waren) aanwezig (uitgesloten)
(noch de mannen

Maar kan zonder meer geen zn-patroondeel zijn; wel als deel van reeksvormers
als geen ... maar, niet ... maar of wel... maar niet of wel... maar geen:
(niet de mannen maar de vrouwen) (waren) aanwezig
(geen mannen maar vrouwen) (waren) (er) aanwezig
(wel mannen maar geen vrouwen) (waren) (er) aanwezig

Want heeft zelfs als deel van reeksvormers geen mogelijkheid als zn-patroondeel.
Voor het element als na stellende en vergrotende trap verwijs ik naar 2.4.2
en 4.4.2.4 vv. Wel knoop ik daar nu bij aan door het in verbinding te brengen
met het wel van het laatste voorbeeld:
(zowel mannen als vrouwen) (waren) (er) aanwezig
(mannen zowel als vrouwen) (waren) (er) aanwezig
(niet zozeer mannen als wel vrouwen) (waren) (er) aanwezig*

7.1.1.

Het begrip reeksvormer

De studie van het probleem van nevenschikking staat nog maar aan het begin.
Dat rechtvaardigt de schroom om het begrip reeksvormer nu al in een scherpe
definitie vast te leggen. Aan de andere kant lijkt het onjuist om zelfs geen
poging tot definiëring te doen.
We hebben gezien dat en in een laatste zn-patroon van een nevenschikking
niet per se één of meer andere en's vereist in zn-patronen daarvoor, maar dat
het omgekeerde wel geldt. En in het niet-laatste zn-patroon van een nevenschikking vormt per se een reeksje met een tweede en en soms zelfs nog met een
derde enz. En. . . en, of. . . of, noch.. . noch en niet.. . maar zijn reeksvormers.
De elementen a en b zijn dus een reeksvormer als a per se de aanwezigheid van
b vereist en als ze allebei een nevenschikking helpen vormen.
Uit onze voorbeelden is al gebleken dat a en b niet uitsluitend nevensch. vw
hoeven te zijn; ze kunnen ook elk of een van tweeën een woordgroep vormen waarvan een nevensch. vw een deel is; ze kunnen eveneens uit een
* Misschien karakteriseren we wel, niet, ja en nee nog het best door ze in eerste instantie
verbindingswoorden te noemen.
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woord bestaan dat een versmelting is waarbij een nevensch. vw betrokken is.
Een voorbeeld van het ene geval is niet alleen.. . maar ook waarin alleen en ook
kopbepalingen zijn; een voorbeeld van het tweede type is geen ... maar waarin
geen een versmelting is van niet (nevensch. vw) en bv. een.
Dit alles heeft enkel betrekking op nevenschikking tussen zn-patronen: het
onderwerp van 7.1. We zullen meteen zien dat reeksvormers ook optreden bij
ww- en bwbn-patronen.
7.2.

Nevenschikking tussen ww-patronen

Hier zijn als nevensch. vw mogelijk: en, of, maar, noch en want. Een typisch
verschil met de zn-patronen is dat zinnen met een voor-pv geen reeks kunnen
vormen die met en, of enz. begint; zinnen met een achter-pv kunnen dat wel:
én (ik) (kom) vanavond vroeg tuis én we kunnen dan gauw eten (uitg.)
(ik) (kom) vanavond vroeg tuis en we kunnen dan gauw eten
Het schemaatje van het zn-patroon wordt hier dus bij drie teoretisch mogelijke
elementen a, b en c:
bc
Bij ww-patronen met achter-pv is het schema gelijk aan dat bij de zn-patronen:
abc
bc
c
én doordat ik vroeg tuis kom én doordat we gauw eten én doordat we vlug weg gaan...
doordat ik vroeg tuis kom en doordat we gauw eten en doordat we vlug weg gaan...
doordat ik vroeg tuis kom doordat we gauw eten en doordat we vlug weg gaan...

Vgl. een voorbeeld met de reeksvormer zowel ... als:
zowel (werk) (ik) als (rust) (ik) (uitgesloten)
(ik) (werk) zowel als dat ik rust

Zowel en als komen hier dus bij elkaar te staan en als wordt door dat gevolgd;
dat maakt van de tweede zin een ww-patroon met achter-pv.
Bij twee zinnen met achter-pv krijgen we:
zowel doordat ik vroeg tuis kom als doordat we gauw eten, kunnen we vlug weg gaan
doordat ik vroeg tuis kom zowel als doordat we gauw eten, .. .

Ook of is bij bijzinnen mogelijk; maar en want daarentegen niet:
als je komt maar als het slecht weer is .. .
als je komt want als het slecht weer is .. , (uitgesloten)

Want verschilt van alle andere nevenschikkende vw doordat het niet direkt
voor een pv kan staan:
ga maar vlug want (je) (moet) weer op tijd hier zijn
ga maar vlug want
(wees) weer op tijd hier
(uitgesloten)

Vgl. tot besluit een reeksvormer in zinnen met voor-pv:
niet alleen werkt ie hard maar bovendien is ie altijd het eerste hier
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7.2.1.

Het type bovendien: hij is ziek

We kunnen een zelfstandige taaluiting moeilijk beginnen met een woord als
bovendien:
bovendien is Karel V in Gent geboren (uitgesloten)

Wel is zo'n woord mogelijk in een tweede of latere zin van een taaluiting:
Artevelde is een beroemde Gentenaar en bovendien is Karel V in Gent geboren
Bovendien verwijst dus naar een voorafgaande mededeling. Het is niet gebonden
aan de eerste plaats van een tweede of latere zin; het kan om te beginnen ook
verderop voorkomen:
Artevelde is een beroemde Gentenaar en in Gent is bovendien Karel V geboren

Het kan bovendien nog voor het eerste zinsdeel van de tweede zin staan:
Artevelde is een beroemde Gentenaar en bovendien: (Karel V) (is) in Gent geboren
Alle woorden en woordgroepen uit het paradigma van dit bovendien hebben
in betekenis gemeen dat ze verwijzen naar iets dat in een (meestal: de) voorafgaande zin meegedeeld is*.
Enkele andere voorbeelden zijn:
... en dus
: (alles) (moet) opnieuw
... en toch
: (hij) (meent) het niet kwaad
... en dan
: (het) (is) nog geen vakantie
... en afgezien daarvan: (plicht) (is) plicht
: (je) (moet) toch om je gezin denken
... maar met dat al
: zwemmen (kan) (ie) goed
... maar overigens
: (je) (kunt) op me rekenen
... maar niettemin
De dubbelpunt symboliseert een vrij los verband met de daarop volgende zin.
Woorden als bovendien — wel voegwoordelijk bw genoemd — verbiezonderen
semantisch de verhouding tussen de zinnen waar ze tussen staan.
Ook zonder nevensch. vw kunnen ze voorkomen:
hij miste de trein; bovendien: hij had z'n boeken vergeten
7.3. Nevenschikking tussen bwbn-patronen

Ook hier is want altijd uitgesloten:
(hij) (werkt) en vlug en langzaam
of vlug of langzaam
vlug maar onnauwkeurig
niet vlug maar langzaam
niet vlug want nauwkeurig (hoogstens in biez. stijl).
niet alleen vlug maar ook nauwkeurig

Uit dit laatste voorbeeld blijkt dat kopbepalingen ook in bwbn-patronen mogelijk zijn.
* Het omgekeerde is niet waar: niet alle woorden die naar zo'n zin verwijzen kunnen in het
paradigma van

bovendien staan:

hij miste de trein en daardoor: (hij) (kwam) te laat (uitgesloten)
Daardoor slaat wel op de voorafgaande zin, maar alle plaatsen van bovendien kanhet nietinnemen.
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7.4.

Nevenschikkende vw en andere verbindende woorden

7.4.1.

Zn-patroondelen die een zn-patroon verbinden

Als we ons de verbindende zn-patroondelen herinneren die we in hoofdstuk
3 besproken hebben, dan komt allereerst behalve ons voor de geest. We hebben
gezien dat het bijna altijd groepsvormend was: iedereen ... behalve, niemand...
behalve enz. Het valt op dat het het allereerste zn-patroondeel is en direkt gevolgd kan worden door en als tweede:
(iedereen behalve én de meisjes én de jongens) (was) tuis

De kopbepalingen (ook, zelfs e.d.) die in plaats direkt na en komen, blijken met
behalve en met en, of en maar makkelijk verbindingen aan te kunnen gaan:
(niemand behalve alleen de burgemeester) (was) op het feest
(niet alleen Jan maar ook Piet) (bleef) weg

Zoals de nevenschikkend verbindende en de daarmee verwante delen de eerste
elementen van het zn-patroon zijn, zo komen direkt daarna de onderschikkend
verbindende: de vzaz die na behalve overblijven: als, tot plus paradigma en
over + paradigma.
7.4.2.

Zn-patroondelen die een ww-patroon verbinden

Vra. en betr. woorden vooral onderscheiden zich van de andere doordat ze in
konkreto altijd bij twee woordsoorten horen: een vra. vn hoort bij de vragende
woorden en bij de vn, een betr. `vn' hoort bij de betr. woorden en bij de `vn'.
Vormen vn e.d. een zuivere tegenstelling met zn, ww enz., vra. of betr. woorden
doen dat niet helemaal. Ze geven bij uitstek een leemte aan in een zin, het zijn
dus verbindingselementen bij zinnen: een betr. of indirekt vra. woord verbindt
een bijzin met iets anders, een direkt vra. woord verbindt een vraagzin met een
antwoord. De eerste band is dus sterker als de tweede want een verwacht antwoord kan wegblijven.
Welnu: terwijl de zn-patroondelen die het zn-patroon verbonden zoveel mogelijk vooraan in dat zn-patroon stonden, dwingen de zn-patroondelen die het
ww-patroon verbinden het zn-patroon om helemaal voorop in het ww-patroon
te komen staan, om eerste ww-patroondeel te worden:
kijk 's, met welke jongens (Jan) daar speelt

7.4.2.1.

Een speciaal geval: wie denk je dat er komt

In bijzinnen zijn drie types woorden mogelijk als wie, wat, waar enz.:
a. betr. woorden met antecedent: iets wat je moet doen;
b. indirekt vra. woorden: weet je wat je moet doen;
c. betr. woorden `zonder antecedent': wat je moet doen, staat hier

De klassieke manier om de types b en c te onderscheiden werkt met invoeging
van of bij type b (wat of) die bij type c uitgesloten zou zijn, en invoeging van
een `antecedent' dat enz. bij type c (dat wat) die bij type b uitgesloten is.
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Nu is er bij type b een speciale konstruktie mogelijk. Normaal is:
wie is er naast ons komen wonen, denk je
bij wie is er een kleine gekomen, vermoed je

Het zinsdeel met een vra. woord is het eerste van de bijzin die het met de rest
van de hoofdzin verbindt. Ook mogelijk is:
je denkt: wie is er naast ons komen wonen

Maar na vermoeden is zo'n direkte rede al niet meer mogelijk:
je vermoedt: bij wie is er een kleine gekomen (uitgesloten)

Een derde mogelijkheid: de bijzin staat achterop met uitzondering van het
zinsdeel dat een vra. woord bevat: dat is het eerste van de hoofdzin geworden:
wie denk je dat er naast ons is komen wonen
bij wie vermoed je dat er een kleine gekomen is

De bijzin is nu indirekte rede geworden en heeft dus een achter-pv gekregen.
Dat zou uitgesloten zijn als het zinsdeel met het vra. woord er deel van uit
was blijven maken:
je denkt dat er wie naast ons is komen wonen
je vermoedt dat er bij wie een kleine gekomen is

1l (uitgesloten)

Ditzelfde spel kan zich herhalen:
wie denk je dat ze zeggen dat er naast ons is komen wonen

Wie is hier zinsdeel van dat er naast ons is komen wonen (nl. onderwerp).
Behalve bij indirekt vra. woorden komt dit verschijnsel soms ook bij betr.
woorden voor:
dat is iemand die ik denk dat nog lang hier zal blijven
het was een plaats waar ik nooit vermoed had dat we nog 's zouden gaan wonen
het is die jongen waarvan jij dacht dat ze veel hield
toen ontmoette ze een man bij wie ze voelde dat wel wat te halen viel*

In al deze gevallen is het zinsdeelstuk (niet het zinsdeel) met het verbindende
woord te vinden vooraan in de zin die het verbindt. Zo is bv. in het laatste voorbeeld bij wie een zinsdeelstuk van de zin die het verbindt (nl. bij. viel) en een
zinsdeel van dat... viel.
7.4.3.

Ww-patroondelen die een ww-patroon verbinden

Als zodanig is het onderschikkend vw natuurlijk het voornaamste. We weten dat
* Ook aanw. woorden kennen het verschijnsel:
die vind ik toch dat jullie er ook bij hadden moeten halen
daar denk ik niet dat ze lang zullen blijven wonen
daarop dunkt me dat we vooral moeten vertrouwen
die man denk ik niet dat veel haast zal maken
zulke mensen lijkt me toch dat een beetje bescheidener zouden moeten zijn
Aanzienlijk zeldzamer lijkt me deze konstruktie als het eerste zinsdeel niet een van die drie
woordsoorten bevat:
onze buren hoor ik dat ook gaan verhuizen
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het vw(-patroon) zover mogelijk naar voren moet komen in de bijzin; het volgt
direkt op het nevenschikkend vw en de kopbepaling ook, zelfs e.d.:
als het mooi weer is en zelfs ook als het regent (komen) (jullie)

Omdat ik het vw en het vw- patroon uitvoerig besproken heb in 2.16 vv. en in
hoofdstuk 6, volsta ik hier met een verwijzing. Alleen één speciaal geval behandel ik hier: hetzij... hetzij.
is een reeksvormer die lijkt op zowel... als;
Hetzij. hetzij... (hetzij ... of.
we kunnen onmogelijk zeggen:
. .)

(het) (is) mooi weer hetzij het regent (uitgesloten)

Voor dit geval staat tenzij tot onze beschikking.
Hetzij vereist dus per se nevenschikking met herhaling, maar het verschilt
toch van zowel ... als dat mogelijk is in bv.:
ik werk zowel als dat ik rust

Hetzij moet gelijktijdig neven- en onderschikkend zijn:
hetzij (het) eventueel (regent), hetzij (het) al die tijd droog (blijft), ik kom zeker

Het is niet met een nevenschikkend vw te verbinden:
hetzij het regent en hetzij het droog blijft ... (uitgesloten)

De apartheid van hetzij... hetzij blijkt ook uit de buitenbouw van de groep
waarvan het deel uitmaakt: die bijzin kan nl. nooit eerste zinsdeel zijn en hoogstens aan- of uitloop:
hetzij het regent hetzij het droog is (kom) (ik) (uitgesloten)

Samentrekking tussen ww-patronen

7.5.

Omdat de nevenschikking een verschijnsel is dat we in elk onderdeel van de
dat dus uiterst lastig volledig te beschrijven is,
geldt hetzelfde zeker ook voor de samentrekking die zelfs voor een deel ook bij
onderschikking mogelijk is.
Het begrip `foute samentrekking' is zo bekend dat we zouden mogen verwachten dat de traditie ons een grote reeks nauwkeurig vastgestelde regels verschaft
heeft waaraan de samentrekking precies gebonden is, maar dat is helaas niet zo *.
Wel kennen we daaruit enkele klichégevallen: `tante Betje' en types als hij is
ziek en dus in z'n bed.
Sinds Hildebrand vermaken de humoristen zichzelf en ons met foute samentrekkingen:
spraakkunst tegenkomen en

`terwijl
tante de kopjes van 't koffiegoed met een minzaam lachjen en een bonten theedoek
zat af te drogen' (Camera Obscura 36 44)
`Hier zet men koffie en over de Zaan' (opschrift)
...

* Zoals zo vaak vormt ook nu den Hertog weer een uitzondering. Hij zegt ook over samen
zeer oorspronkelijke en juiste dingen: C. H. den Hertog, Nederlandsche spraakkunst-treking
II 2 , nr. 24 t/m 30 (Amsterdam 1904).
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`Een wolf sprak wenend te Maastricht:
"Hoewel ik vasthoud aan mijn plicht
mijn loonbelasting te betalen,
ken ik een geldwolf te Hooghalen
die altijd naliet dit te doen
en daardoor anderhalf miljoen ".' (Trijntje Fop)

Ik zal een bescheiden eerste poging doen om altans enkele samentrekkingsregels
te achterhalen en een indeling te maken.
Samentrekking is het verschijnsel dat we in één of meer delen van een nevenschikking één of meer zinsdeelstukken of zinsdelen die gelijkluidend of ongeveer gelijkluidend zouden moeten zijn aan die uit het andere deel, niet herhaald
vinden; bij onderschikking vinden we de herhaalbare elementen altijd in de
rest van de hoofdzin; de bijzin moet dan voorop staan:
Nevenschikking: (jij) (doet) de keuken en (ik) ( — ) de gang
<als> (jij) de keuken (doet) en < — > (ik) de gang ( — )
Onderschikking: al komen ze er ook allemaal, (Jan) (—) — zeker niet
niet
, (Jan) (—)
wie er ook kwam
, dan (—) (jij) zeker
als hij er komt
zeker en — (—) (ik) — ook
Neven- plus onderschikking: als hij er komt , dan (—) ( jij)
—

—

Op de plaats van de streepjes kunnen we herhaalbare elementen invoegen, zo
bv. in de laatste zin:
als hij er komt, dan (kom) (jij) er zeker en dan (kom) (ik) er ook

Volledige omkering van de samentrekking is zeldzaam, gedeeltelijke is altans
bij nevenschikking mogelijk:
de gang
(jij) (—) de keuken en (ik) (doe)
(uitgesloten)
<—> (jij) de keuken (—) en <als> (ik) de gang (doe) ç
de
gang
(doe)
(jij)
(ik)
(—)
en
<—>
de
keuken
< als >

Nevenschikking:

In 7.5.8.2 kom ik terug op die weglating in de eerste helft.

Bij de onderschikking is die omkering uitgesloten, zowel bij handhaving als bij
verandering van de plaats van de bijzin:
Onderschikking: als (hij) — ( — ), dan (kom) (jij) er zeker
(jij) ( — ) — zeker, als (hij) er (komt)
(jij) (komt) er zeker, als — ( — )

(uitgesloten)

Hier zijn trouwens nog sterke andere beperkingen: als is vrijwel onvervangbaar
en de twee andere types – onderling zo verwant – zijn op zich al erg beperkt:
vgl. 2.18.3 en 2.18.4.
Ik laat in het vervolg deze types verder buiten beschouwing, en spreek nu nog
even over samentrekking bij antwoordzinnen.
7.5.1.

Samentrekking bij antwoordzinnen

Allereerst enkele voorbeelden:
`ga jij nog naar de film' `waarschijnlijk wel' `nou, ik in geen geval'
`wat zoek je' `m'n fototoestel'
`kom je morgen nog' `of ik morgen nog kom'

Antwoordzinnen zijn heel frekwent in het taalgebruik en toch wordt de be152

schrijving ervan meestal verwaarloosd. Dat is begrijpelijk, want zolang we niet
eerst heel goed weten hoe de verbanden binnen gewone zinsgroepen liggen,
doen we beter met de zoveel lossere van de antwoordzinnen nog maar niet te
bestuderen.
M.i. moeten we antwoordzinnen niet beschouwen als gevallen van nevenschikking, omdat we normaal gesproken geen nevenschikkende vw kunnen zetten
voor antwoordzinnen. Ook van onderschikking kunnen we hier eigenlijk niet
spreken. Antwoordzinnen die bv. een vraagwoord vervangen, `invullen', doen
zeker niet aan onderschikking denken, tenzij we twee types als de volgende
onder elkaar leggen:
dát zocht ik eigenlijk, m'n potlood
`wat zocht ik eigenlijk' `m'n potlood'

De kombinatie verwijswoord + uit- of aanloop is immers een tweede manier
om paradigmatische betrekkingen syntagmatisch te vertalen? Een tweede naast
de nevenschikking?
Dit feit bewijst dus in elk geval dat antwoordzinnen nauw verwant kunnen zijn
met nevenschikking. Een tweede aanwijzing is het feit dat verschijnselen bij
antwoordzinnen op z'n minst sterk op samentrekking lijken:
`ga jij nog naar die film' `ik ga waarschijnlijk wel naar die film'
`wat zoek je' `ik zoek m'n fototoestel'
`kom je morgen nog' `vraag je of ik morgen nog kom'

We kunnen ze op een soortgelijke manier als de types met nevenschikking door
herhaling aanvullen; een verschil is dat hier de `weglating' van gelijkluidende
zinsdelen of zinsdeelstukken enkel plaats heeft na het eerste element van een
reeks. — Tegen nevenschikking pleit eveneens dat en enz. niet voor antwoordzinnen mogelijk is.
Of we bij antwoordzinnen nu wel of niet van samentrekking spreken, in elk
geval lijkt het voorlopig goed om het verband met de `gewone' samentrekking
niet te vergeten.
7.5.2.

Nadere begrenzing van het begrip samentrekking

Geen samentrekking hebben we bij een geval als:
(jij) (hebt) dus Kees en Jan gezien
(jij) (hebt) dus Kees
gezien en Jan

Kees en Jan is in z'n geheel één ww-patroondeel zoals blijkt uit de proef met het
ene zinsdeel:
Kees en Jan (heb) (jij) dus gezien

Maar anders is het bv. in:
(jij) (hebt) vandaag dus Kees gezien en gister Jan

Immers: vandaag Kees en gister Jan vormen niet één ww-patroondeel:
vandaag Kees en gister Jan (heb) (jij) gezien (uitgesloten)

En daarom noemen we dit wel een geval van samentrekking maar het tweede
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voorbeeld uit dit nummer niet ofschoon ook hier een `vervollediging' mogelijk
is in de trant van:
(jij) (hebt) dus Kees gezien en ik heb Jan gezien
(Schuin gedrukt zijn weer de toegevoegde zinsdelen.)
Daaruit volgt dit: als zo'n vervollediging alle zinsdelen op één na betreft, dan
spreken we niet van samentrekking*.
Er kan samentrekking zijn in één of meer ww-patroondelen, maar ook in één
of meer ww-patroondeelstukken:
(ik) (heb) goeie aardappels gekocht en (jij) slechte
Dat zou bij vervollediging worden (de toegevoegde elementen zijn weer schuin
gedrukt) :
(ik) (heb) goeie aardappels gekocht en (jij) (hebt) slechte aardappels gekocht
Hebt en gekocht zijn ww-patroondelen en aardappels is een ww-patroondeelstuk.
Samentrekking is heel typisch een speciaal geval van taalverband; ook in situatieverband kunnen we bv. aardappels `weglaten', maar dan spreken we nooit
van samentrekking. Zo kunnen twee mensen voor een grote hoop rotte aardappels staan en dan kan de een tegen de ander zeggen:
(heb) (je) nog veel slechte

Een speciaal geval leveren ons nog zn-patronen met een hoofdtw als deel:
(jij) (hebt) vijf aardappels en (ik) (heb) er drie

Ik heb dit type met onweglaatbaar er in 3.5.11 besproken. Het moet naar ik
meen eveneens buiten de samentrekking vallen omdat herhaling van aardappels
in de tweede helft van de zin uitgesloten is:
(jij) (hebt) vijf aardappels en (ik) (heb) er drie aardappels (uitg.)

In elk geval heeft die herhaling als iemand die kan aanvaarden — de onmisbaarheid van er weggenomen. — Wel is er samentrekking zodra ook de tweede
pv afwezig is; er is dan zelfs uitgesloten:
—

(jij) (hebt) vijf aardappels en (ik) er drie (uitgesloten)
drie
(jij) (hebt) vijf aardappels en (ik)

Ook na de bespreking van al deze grenskwesties lijkt het me nog niet mogelijk
om de nooddefinitie van samentrekking uit 7.5 door een definitieve te vervangen. Dat zou voorbarig zijn vanwege de enorme omvang van het materiaal.
7.5.3.

Samentrekking veroorzaakt een ekstra-sterke band

We zijn gewend om bij een nevenschikking tussen niet -bijzinnen, van twee of
meer hoofdzinnen te spreken, twee of meer `zelfstandige' zinnen.
Nu is zelfstandigheid van zinnen een kwestie van gradatie. Gaat het om een
eerste, grove indeling, dan is het zeker juist om die term hoofdzinnen in dit geval
te gebruiken:
Karel V is in 1500 geboren en Kees Jansen is sigarefabrikant
* Ik zonder hier het nevenschikkende als uit; hier is trouwens de vervollediging meestal erg
problematisch.
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Ik geef hier met opzet een onmogelijk voorbeeld om te laten zien dat `van de
hak op de tak springen' wel mogelijk is zonder maar niet met en of een ander
nevenschikkend vw: er is altijd wel énig verband tussen `hoofdzinnen' die door
zo'n woord verbonden zijn.
Nu kan dat benadrukt worden door verwijzende woorden (bv. daar, dat, ie e.d.):
Karel V is in 1500 in Gent geboren en daarop zijn de Gentenaars trots
Karel V is in Gent geboren en daarop is ie altijd trots geweest

Dat is één manier om de band met het eerste stuk te versterken: één of meer
elementen daaruit worden herhaald en wel in kortere vorm: daarop en ie.
Een nog kortere vorm van herhaling is weglating oftewel samentrekking:
Karel V is in Gent geboren en is daarop altijd trots geweest

Dat ie hier wel weglaatbaar was maar daarop niet, hangt samen met de overeenkomst in zinsdeel tussen Karel V en ie en ook met de overeenkomst in patroon tussen de eerste en de tweede zin. Er is bij samentrekking dus een ekstrasterke band tussen de twee of meer nevengeschikte elementen. Hoe sterk die
moet zijn in een aantal types, komt in 7.5.5 aan de orde.
7.5.4.

Indeling

De gevallen met samentrekking bij onderschikking uit 7.5 staan ongetwijfeld
volkomen apart van die bij nevenschikking.
Samentrekking bij nevenschikking is mogelijk tussen ww-patronen, maar ook
tussen zn- en bwbn-patronen:
J voor die kleine en achter die grote deur
voor die vier muntjes en achter die drie
bij bwbn- patronen: erg vertrouwd met en gehecht aan boeken
bij zn- patronen:

Maar vzaz- en vw-patronen kunnen nooit uit meer als twee delen bestaan en
daarom is samentrekking hierbij uitgesloten: we zouden er telkens types krijgen
als dat aan het begin van 7.5.2:
bij vzaz- patronen
bij vw- patronen

(jij) (hebt) dus Kees en Jan gezien
een uur voor en na m'n vertrek
een uur en een kwartier na m'n vertrek
een uur voor en nadat ik vertrek
een uur en een kwartier voor ik vertrek

Vgl. ook met verplicht volledig vn -bw-patroon:
een uur voor m'n vertrek en kort daarna
een uur voor ik vertrek en een kwartier daarna

Een kwestie apart bij de indeling is de vraag of het type aan het eind van 7.5.2
beter bij de ww- of bij de zn-patronen ondergebracht kan worden:
(jij) (hebt) vijf aardappels en (ik) drie

Dat is pas uit te maken na een aanzienlijk uitvoeriger studie van dit type.
In alle volgende nummers beperk ik me tot samentrekking bij ww-patronen,
en zelfs daarvan bespreek ik enkel een heel klein onderdeel.
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7.5.5.

Bij welke nevenschikkende vw is samentrekking mogelijk?

Bij en, of en maar of als en of of interpoleerbaar zijn, is samentrekking mogelijk;
niet bij want: dat staat volledig apart, — ook hier.
Enkele voorbeelden zijn:
(ik) (krijg) jouw schoenen en (jij) ( — ) de mijne
(ik) (krijg) jouw schoenen of (jij) ( — ) de mijne
(ik) (krijg) jouw schoenen maar (jij) ( — ) de mijne
(ik) (krijg) jouw schoenen want (jij) ( — ) de mijne (uitgesloten)
(ik) (krijg) jouw schoenen, (jij) ( — ) de zijne en (hij) ( — ) de mijne
(ik) (krijg) jouw schoenen, (jij) ( — ) de zijne of (hij) ( — ) de mijne

Ook bij als is er een mogelijkheid;
(ik) (krijg) jouw schoenen eerder als (jij) de mijne ( —
(ik) (krijg) jouw schoenen eerder als (jij) de mijne ( — ) of— (hij) de zijne ( — )

7.5.6.

Tussen welke ww-patronen is samentrekking mogelijk?

In het laatste voorbeeld hebben we een geval van een ww-patroon met voor-pv
en een met achter-pv. In deze volgorde is dit verschijnsel beperkt tot het vw
als na stellende of vergrotende trap.
In de drie beperkte types met onderschikking uit 7.5 is de volgorde: ww-patroon met voor-pv, ww-patroon met voor-pv; en: ww-patroon met achter-pv,
ww-patroon met voor-pv (2 x).
In de bijzinnen met als is de vraag moeilijker op te lossen omdat de pv van een
tweede helft daar zowel voor als achter kan staan; voor mij persoonlijk heeft
de voor-pv in de tweede helft de voorkeur:
als (jij) de gang (doet) en (ik) (doe) de keuken

, .. .

als (jij) de gang (doet) en (ik)

de keuken

(doe), .. .

als (jij) de gang (doet) en (ik) ?

de keuken

?

2

...*

Maar in verreweg de meeste gevallen is alleen samentrekking mogelijk tussen
ww-patronen als ze allemaal een voor- of allemaal een achter-pv hebben:
(jij)

(twee voor-pv)
de keuken
en (ik) ( — )
de gang
(doet)
< — > (ik) de keuken (—) (twee achter-pv)
<nou> (jij) de gang (doet) en

Maar dat betekent niet dat twee ww-patronen met voor-pv altijd samentrekking
kunnen hebben. Ik kom daar in het volgende nummer op terug.
Tussen patroon I en II** is in deze volgorde nevenschikking principieel mogelijk,
— meestal niet in de omgekeerde volgorde:
hier (is) (je brood) en (eet) het nou maar meteen op
hier (is) (je brood) en (moet) (je) nou nog wat hebben
(eet) je brood maar meteen op en hier (is) (je mes) (moeilijk)
en hier (is) (je mes) (uitgesloten)
(moet) (je) nog meer brood

* Ik noteer tussen haakjes dat we hier voor het eerst konstateren dat één samengetrokken
element - het vw als - niet invulbaar is bij een voor -pv:
als (jij) de gang (doet) en als (ik) (doe) de keuken (uitgesloten)
* * Vgl. 2.1.
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Dat betekent niet dat de volgorde I—II samentrekking altijd mogelijk maakt:
(Dirk) (eet) flink door en ( — ) (jij) nou 's wat beter, Kees (uitgesloten)*

7.5.7.

In welke zinsdelen is samentrekking mogelijk?

In principe in elk zinsdeel. Van groot belang is evenwel dat het in alle zinnen om
precies hetzelfde zinsdeel gaat: berucht zijn foute samentrekkingen waarin het
om twee verschillende zinsdelen gaat:
(de koffie) (is) klaar en — (zal) (ik) dus maar inschenken (onderwerp en lv)
(we) (hebben) uw brief ontvangen en ( — ) (was) ons erg welkom (lv en onderw.)
(ik) (heb) uw broer gezien en ( — ) (zag) er goed uit (lv en onderw.)
die man (wou) (ik) een boek verkopen maar ( — ) (kon) niet betalen (mv en ond.)

g.

Tussen een hulpww van twee of meer ow en een hulpww van het vd is samentrekking mogelijk:
(ik) (heb) hem gister {horen spreken} en ( — ) ( — ) — vandaag nog op straat {gezien}

Tussen twee pv met verschil in hoofdvorm is geen samentrekking mogelijk:
(hij) (was) gister erg ziek maar ( — ) ( — ) morgen weer helemaal beter (uitgesloten)

Tussen twee pv met verschil in persoon of getal is wel samentrekking mogelijk:
(jullie) (komen) dus meteen en (ik)
( — ) morgen pas
(Jan ) ( is ) vaak weg, (z'n broers) ( — ) heel zelden —

7.5.8.

Welke regels beperken de samentrekkingsmogelijkheden verder nog?

7.5.8.1.

Welke regels beperken weglating in de tweede helft?

We hebben nu gezien dat voor samentrekking bij nevenschikking gelijkheid in
ww-patroon en in samengetrokken zinsdeel vereist is. Maar daarmee hebben
we nog de laatste voorwaarden voor samentrekking niet gegeven.
1. De samengetrokken zinsdelen moeten in de twee (of meer) zinnen dezelfde
plaatsen in kunnen nemen:
dat hok (maak) (ik) vandaag klaar en — (neem) (jij) morgen mee
.dat hok (maak) (ik) vandaag klaar en (jij) (neemt) — morgen mee (uitgesloten)
(ik) (heb) uw brief ontvangen en — (zal) (m'n sekretaresse) morgen beantwoorden (uitg.)

2. Elk samengetrokken element achter de voor-pv vereist tegelijk samentrekking
in die pv; elk element achter een ondersch. vw, een betr. of een indirekt vra.
woord waarin samentrekking is, vereist tegelijk samentrekking in dat ondersch.
vw, dat betr. of dat indirekt vra. woord.
(Voor ik een reeks voorbeelden geef om de algemeenheid van die regel aan te
tonen, wil ik eerst nog opmerken dat hij het grote belang bewijst van de voorpv, z'n verwantschap met het ondersch. vw enz., de speciale waarde van het
zinsdeel voor de pv en tenslotte de grote overeenkomst tussen een begin-pv met
en een zonder een daarvóór gerealiseerd zinsdeel.)
* In dit en alle volgende voorbeelden druk ik de elementen waarin samentrekking is in
schuine letters.
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Ik begin met een onderwerp voor en achter de voor-pv:
schoenen
radio's en ( — ) (lapt)
(m'n buurman) (maakt)
(lapt) ( — ) schoenen
(maakt) (m'n buurman) radio's en
uitg.
(maakt) (m'n buurman) radio's en — (lapt) ( — ) schoenen
tegenwoordig

Hier moeten we het onderwerp door ie herhalen, om een goeie zin te krijgen.
Een dergelijk voorbeeld met samentrekking in de pv levert geen moeilijkheden
in de drie gevallen:
schoenen
radio's en (jij) ( — )
(m'n buurman) (maakt)
(maakt) (m'n buurman) radio's en
( — ) (jij) schoenen
tegenwoordig (maakt) (m'n buurman) radio's en — ( — ) (jij) schoenen

Worden onderwerp en pv samengetrokken, dan kan het onderwerp ook achter
de pv:
(maakt) (m'n buurman) voor hem radio's en ( — ) ( — ) voor ons schoenen
tegenwoordig (maakt) (m'n buurman) voor hem radio's en — (—) (--) voor ons schoenen

Eenzelfde onderwerp na ondersch. vw, betr. en indirekt vra. woord levert dit op:
terwijl (Jan) radio's (maakt) en voordat ( — ) schoenen (lapt) (uitg.)
terwijl (Jan) radio's (maakt) en — ( — ) schoenen (lapt)
waar (Jan) radio's (maakt) en waar ( — ) schoenen (lapt) (uitg.)
waar (Jan) radio's (maakt) en — ( — ) schoenen (lapt)
bij wie (Jan) radio's (maakt) en bij wie ( — ) schoenen (lapt) (uitg.)
— ( — ) schoenen (lapt)
bij wie (Jan) radio's (maakt) en

Ik geef nu voorbeelden met een lv, een niet-ww rest en een ow, eerst voor en
dan na de voor-pv:
— (verslijt) (moeder)
maar
die mantels (betaalt) (vader)
maar (moeder) (verslijt) — (uitgesloten)
(vader)
(betaalt) die mantels
(betaalt) die mantels meteen maar (moeder) ( — ) — meestal later pas
(vader)
— ] (zijn) vandaag (de matrozen)
[erg ziek] (leken) gister (de soldaten) maar [
(de soldaten) (leken) gister [erg ziek] maar (de matrozen) (zijn) vandaag [ — ] (uitgesl.)
(de soldaten) (leken) gister [erg ziek] maar (de matrozen) (—) vandaag [-1
en { — } (mag) (ik) vandaag
{koken} (moest) (zij) gister
(mag) (ik) vandaag { — } (uitg.)
gister {koken} en
(zij) (moest)
vandaag { — }
gister {koken} en (ik) ( —)
(zij) (moest)

Met opzet heb ik voorbeelden achterwege gelaten met bw bep. Die kunnen nl.
praktisch allemaal gemist worden en daardoor is niet meer onmiddellijk te
kontroleren dat er geen samentrekking is in sommige gevallen:
(de soldaten) (waren) gister ziek maar (de matrozen) (werden) beter

Hetzelfde geldt voor ww die een lv desnoods ook kunnen missen:
(ik) (neem) het hok me° en (Kees) (timmert)

Uit het feit dat de eerste helft van deze zin een lv bevat volgt helemaal niet dat
de tweede het ook zou moeten. Ons `taalgevoel' zegt dat timmert in de tweede
helft van dit voorbeeld geen lv heeft.
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7.5.8.2.

Welke regels beperken weglating in de eerste helft?

Dat weglating in de tweede helft mogelijk is, hebben we gezien; maar ook weglating in allebei de helften en in de eerste helft alleen bestaat:

weglating in twee helften:
<als> (ik) weg (—)
< -- > (jij) hier
en
(bent)
(ik) (zag)
gister
— en (—) (hoorde) vandaag vogels
weglating in eerste helft: (ik) (zag)
gister
— en (jij) (hoorde) vandaag vogels

Nu is weglating in de eerste helft aan deze regel gebonden: achter de plaats van
de weglating(en) mag geen enkel ander woord van de eerste helft staan:
{meebrengen} (moet) (je)
—
en { afbreken} (mag) (je) dat hok
—
(móét) (je) { meebrengen} en dat hok (mag) (je) {afbreken } (uitgesloten)
(móét) (—) {meebrengen} en die schuur (mag) (je) { afbreken} (uitgesloten)
dat hok
(moet) (—) {
dat hok
} en die schuur (mag) (je) {afbreken}
—
(dat hok)
(móét)
{ — } { — } en die schuur (mag)
afgebroken} { worden}
dat hok
(móét) (—) {meebrengen} en die schuur (mag) (je) {afbreken } (uitgesloten)
{

Treffend zijn in dit verband ook deze tweetallen voorbeelden met omzetting
van ow en achter-pv:
<toen> (ik) gister (mocht) { — } en <—>
<toen> (ik) gister { — } (mocht) en <—>
<toen> (ik) gister {koken } ( — ) en <—>
<toen> (ik) gister ( — ) { koken } en <—>

(—) vanochtend (moest) {koken}
(—) vanochtend {koken} (moest) (uitg.)
(—) vanochtend {wassen} (moest)
(—) vanochtend (moest) {wassen} (uitg.)

Daaruit volgt automatisch dat we de twee eerste zinsdelen van de eerste helft
nooit weg kunnen laten. De weglatingen uit de tweede helft zijn daarop zover
ik zie niet van invloed.
7.5.9.

Samentrekking in een hele zin

In enkele gevallen is samentrekking in een hele zin mogelijk:
(hij) (is) [trots op z'n gezin] en (—) (—) met recht [-

Volgt er na en evenwel een ww-patroon als bw bijzin, dan lijkt het beter om niet
meer van een gewone samentrekking te spreken omdat dan dat of wel nodig
zijn:
hij komt hier elke dag en dat ofschoon hij er lang voor moet reizen
hij komt hier elke dag en wel omdat ie er behoefte aan heeft

In allebei de gevallen wordt de bijzin wat meer geïsoleerd en daardoor wat meer
benadrukt als hij zonder en dat of en wel geweest zou zijn. – Achter en wel kan
ook een zn-patroon staan als lv of bv. ook als bw bep.:
hij koopt hier elke dag en wel twee boeken
hij komt hier elke dag en wel om half acht

7.5.10.

Besluit van de samentrekking

Het is duidelijk dat het voorafgaande lang geen volledige schets geeft van alle
types van samentrekking. Met opzet heb ik bv. gezwegen van de talloze komplikatjes rond als, met opzet heb ik ook maar weinig gezegd over andere types
samentrekkingen tussen een zin met achter- en een met voor-pv.
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In het vorige nummer had ik vollediger de vraag kunnen bespreken, welke argumenten in verschillende types tegen de benaming samentrekking pleiten. Verder
heb ik ook met opzet de kwestie buiten beschouwing gelaten, in hoever het
zin heeft om bij sommige types beknopte bijzinnen van samentrekking te
spreken met de rest van de hoofdzin:
hij kwam hier om kaas te kopen (een `onzichtbaar' onderwerp?)
die koffer is te zwaar om méé te nemen (een `onzichtbaar' lv?)
die koffer is te zwaar om mee te spélen (een `onzichtbaar' er
?)

We moeten op dit gebied inderdaad nog biezonder grote vorderingen maken!
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Hoofdstuk 8
Aanhangsel: enkele teksteigenaardigheden

Vooral sinds en in de 17e eeuw is de Latijnse invloed op Nederlandse teksten
sterk geworden. Het zal daarom nodig zijn om in dit aanhangsel enkele keren
verschijnselen uit de Latijnse spraakkunst te bespreken.

8.1.

De verbondendeelwoordkonstruktie

In het Latijn is de woordsoortindeling morfologisch. De Latijnse spraakkunsten
geven meestal dit systeem:
1. zn
a. Verbuigbare woorden = nominale woorden 2. bn
3. tw, vn enz.
I. Buigbare woorden
b. Vervoegbare woorden = ww
II. Onbuigbare woorden of partikels: bw, tu, vzaz en vw

Nu kan de morfologie zeker op deze manier nooit indelingskriterium voor
woordsoorten zijn en het is dus geen wonder dat er bij dit systeem vreemde
tegenspraken ontstonden; de zg. nominale vormen van het ww zijn voorbeelden:
het vd was dat, idem het tegenwoordig deelwoord en gerundium en gerundivum
(de verbogen vormen van de ow) :
laudatus est puer
laudata est puella
puer laudatus
vd, verbonden met zn Jl puella laudata
puer laudans
td, verbonden met zn J pueri laudantes
ad laudandum
necessitas laudandi

`de jongen is geprezen'
`het meisje is geprezen'
`de geprezen jongen'
`het geprezen meisje'
`de prijzende jongen'
`de prijzende jongens'
`om te prijzen'

`de noodzaak van het prijzen', enz.

Nu kunnen de twee verbonden deelwoorden in Latijnse teksten de kern worden
van een apart ww- patroontje; dat voorbeeld hebben Nederlandse teksten nagevolgd, ofschoon het meestal in strijd is met het ABN:
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(puer, laudatus a matre sua) in civitatem (rediit)
(de jongen, geprezen door z'n moeder) naar de stad (terugkeerde)
(puer, laudans matrem suam) in civitatem (rediit)
(de jongen, prijzend z'n moeder) naar de stad (terugkeerde)

Zulke deelwoorden op zulke plaatsen heten verbonden. Ze zijn de kern van
beknopte bijzinnen omdat onderwerp en pv er ontbreken.
De hele konstruktie heet verbondendeelwoordkonstruktie. Er is dus — om nog
grotere namen te gebruiken — bij geprezen een verbondenvoltooiddeelwoordkonstruktie en bij prijzend een verbondentegenwoordigdeelwoordkonstruktie.
Nu is de woordvolgorde in Latijnse teksten dikwijls erg vrij; zo kunnen de beknopte bijzinnen soms iets verwijderd zijn van het zn waar ze bij horen:
laudatus a matre sua, in civitatem puer rediit
geprezen door z'n moeder, naar de stad de jongen keerde terug
laudans matrem suam, in civitatem puer rediit
prijzende z'n moeder, naar de stad de jongen keerde terug

Het is in zulke gevallen zaak om na het vinden van de kern van een deelwoord
-konstruie,
na te gaan bij welk zelfstandig woord hij bepaling is.
8.2.

De absolutedeelwoordkonstruktie (= absolute konstruktie)

Tegenover de verbond mndeelwoordkonstruktie kent het Latijn de absolute
konstruktie:
td, niet verbonden met zn J rebus sic stantibus, dux in civitatem rediit
tuiten de absol. konstruktie l de zaken zo staande, de aanvoerder naar de stad keerde terug
td, niet verbonden met zn J senatu deliberante, Saguntum captum est
buiten de absol. konstruktie j de senaat beraadslagend, Saguntum genomen is
.

In het eerste voorbeeld staat het td in de ablativus mv ('zesde naamval'). Maar

dux staat in de eerste naamval ev; daar kan stantibus dus onmogelijk bij horen.
Het andere zelfstandige woord — civitatem — staat in de akkusativus ev; ook
daar kan stantibus dus niet bijhoren. Het is dus met geen enkel zelfstandig woord
uit de zin verbonden, het staat samen met rebus (ook een ablativus mv) dus in een
absolutedeelwoordkonstruktie.
Hetzelfde geldt voor deliberante: een ablativus ev van het tegenwoordig deelwoord. Het kan onmogelijk bij Saguntum (een nominatief ev) horen, en een
ander zelfstandig woord heeft deze zin niet. Samen met senatu vormt deliberante
dus een absolutedeelwoordkonstruktie.
(Omdat zulke absolute konstrukties in het Latijn ook kenbaar zijn aan hun
naamval — de ablativus — spreken we in die taal wel van een ablativus absolutus.)
Ook dit is een beknopte bijzin: het is een ww-patroon zonder onderwerp en pv. —
We spreken hier wel van een schijnonderwerp en een schijn-pv; daarmee bedoelen we de woorden die echt onderwerp en pv worden als we van de absolute
konstruktie een bijzin maken met een vw:
terwijl de zaken zo stonden, ..
terwijl de senaat vergaderde, ..

Bekend als absolute konstruktie is het tekstvoorbeeld:
staande de vergadering werd de voorzitter herkozen
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Staande kan niet op voorzitter slaan, het is evenmin met een ander zelfstandig
woord uit de zin te verbinden als bv bep.; dus is staande de vergadering een
absolute konstruktie (natuurlijk geen ablativus absolutus!). — Absolute konstrukties zijn altijd bw bep.

8.2.1.

Weglating van zijnde

Het komt nogal 's voor dat het tegenwoordig deelwoord zijnde in een absolute
konstruktie weggelaten wordt; bij hebbende is dat uitgesloten. Er zou trouwens
in dat geval twijfel kunnen ontstaan: is er een absolute of een verbonden kon struktie ?
Een voorbeeld is:
de soldij ontvangen (trokken) (de soldaten) verder

Zou ook hebbende weglaatbaar zijn, dan was deze konstruktie ook op te vatten
als verbonden: hebbende zou dan op soldaten slaan:
(de soldaten, de soldij ontvangen hebbende) (trokken) verder

In werkelijkheid hadden we dus een absolute tegenwoordigdeelwoordkonstruktie:
de soldij ontvangen zijnde

8.2.2.

Een verwant type: de hoed in de hand

In een voorbeeld als het volgende is de bw bep. met geen enkel middel met de
rest van de zin verbonden:
de hoed in de hand (vertrok) (hij)

Waarschijnlijk is hier van een Gallicisme sprake.
Dit is een ander type als de bw bep. van het ABN -type de dag na het feest (de
tijd- en plaatsaanduidende zonder vzaz als deel):
drie weken na Pasen (blijf) (ik) logeren

In principe kunnen de nabepalingen hier wegvallen (vgl. drie weken); in de
tekstkonstruktie die ik hier bespreek kan dat in principe niet:
de hoed (vertrok) (hij) (uitgesloten)

In die noodzakelijke tweeledigheid lijkt deze konstruktie dus eveneens op de
absolute.
8.3.

Nageplaatste bn

Een uitroep als God allemachtig in de levende taal, is niet verder syntaktisch
te ontleden, maar wel bruikbaar als uitgangspunt voor een vergelijking met
bv. de eedsformule:
zo waarlijk helpe mij God almachtig

Een roosje rood, een ridder koen, een boom, hoog en sterk zijn andere voorbeelden
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met nageplaatst bn. Ook hier is sprake van een Gallicisme. Een verschil met
het Frans is evenwel dat onze teksten het achtergeplaatste bn maar zelden verbuigen:
een hoge en sterke boom
boom, hoog en sterk
ridder koen een

voorgeplaatst en verbogen: een koene ridder
een

Vgl. ook voorbeelden uit advertentietaal van `een td of vd als (achtergeplaatst) bn
gebruikt':
gevraagd een loopjongen, goed kunnende fietsen
aangeboden een kamer, van alle gemakken voorzien

De beknoptheid is hier een `voordeel'; in levende taal zou hier moeten staan:
gevraagd een loopjongen die goed kan fietsen
aangeboden een kamer die van alle gemakken voorzien is

Voorplaatsing bij zulke grote groepen bestaat in teksten eveneens, maar is vrij
zeldzaam:
gevraagd een goed kunnende fietsen loopjongen
aangeboden een van alle gemakken voorziene kamer

8.4.

Hoewel tussen bwbn

In teksten is hoewel mogelijk als vw tussen bwbn:
(hij) (werkte) goed hoewel langzaam
een ijverige hoewel zwakke leerling

We kunnen ook ofschoon op deze plaatsen zetten. Dit woord en hoewel zijn hier
nevenschikkend vw: ze hebben hier maar, en en of in hun paradigma.
8.5.

Hoewel met een deelwoord

In aansluiting op 8.1 geef ik een tweetal voorbeelden:
ziende dat hij misbaar was, (trad) af
hij,
hij, hoewel ziende dat hij onmisbaar was, (trad) af
Hier kunnen we hoewel wel door ofschoon vervangen maar niet door maar, en
of of. Daarom zijn hoewel en ofschoon hier onderschikkende vw. Het zijn de
twee enigste onderschikkende vw die dit type beknopte bijzinnen in kunnen
leiden.
Behalve met een tegenwoordig kunnen we hoewel en ofschoon ook met een
verleden deelwoord verbinden:
hoewel vervuld van vrees (trokken) (de soldaten) de vijand toch tegemoet
ofschoon nauwelijks bekomen van de schrik (waagde) (hij) zich opnieuw in de straaljager
Soms ook is een konstruktie met hoewel of ofschoon mogelijk, met weglating
van zijnde:
(z'n schilderijen, ofschoon vruchten van een groot kunstenaarschap) (werden) in het algemeen
weinig gewaardeerd
hoewel jong (kreeg) (hij) toch die verantwoordelijke baan
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8.6.

Als met een deelwoord

Enige verwantschap met de gevallen uit het vorige nummer vertoont als in een
verbinding met een deelwoord:
(hij) (voelde) zich als door een wolk gedragen
(hij) (zag) eruit als recht uit de hemel komend

Hoewel en ofschoon uit het vorige nummer moesten in een verbondendeelwoordkonstruktie staan; als kan dat ook maar in de voorbeelden van zoëven hebben
we gezien dat het niet per se nodig is:
(de soldaten, als verstijfd van schrik) (bleven) staan
(de soldaten, als wetende dat ze zouden overwinnen) (stormden) op de vijand af

8.7.

Verbuiging in teksten

In de spelling-de Vries en te Winkel en voor een deel ook in 17-eeuwse teksten
wordt een verbuiging toegepast van nominale woorden op de volgende manier:
Enkelvoud:

mannelijk

1. de vader
2. des vaders
3. den vader
4. den vader

vrouwelijk

1. de moeder
2. der moeder
3. der moeder
4. de moeder

onzijdig

1. het kind
2. des kinds
3. den kinde
4. het kind

Meervoud voor alle genera:
1. de vaders, moeders, kinderen
2. der vaders, moeders, kinderen
3. den vaders, moeders, kinderen
4. de vaders, moeders, kinderen

Niet alleen deze vormen zijn voor een groot deel Germanismen, ook de manier
waarop ze gebruikt worden is het. De vormen achter 1 zijn beperkt tot onderwerp, `naamwoordelijk deel van het gezegde' en aanspreking, die achter 2 tot
de bv bep. en sommige `oorzakelijke voorwerpen':
een kind des doods
des doods schuldig zijn

veel werks
werks genoeg

een bete broods

ontferm u onzer

De vormen achter 3 zijn in hoofdzaak beperkt tot het meewerkend voorwerp,
die achter 4 tot het lijdend voorwerp. Na een vz komen de vormen na 3 en 4
voor.
Het is voor de tekstinterpretatie van belang om het gebruik van deze vormen
te kennen. Ze geven soms alleen naamval aan, soms bovendien getal en/of
genus. Zo is des een aanduider van alle drie: tweede naamval, enkelvoud en
mannelijk. De in de kinderen duidt beperkt een naamval aan: eerste of vierde.
Eventueel kunnen we het bovendien als getalsaanduider beschouwen omdat
kind een het-woord is en geen de-woord.
8.8.

Betr. woorden: relatieve aansluiting

Alweer in navolging van het Latijn geven sommige teksten een sterke voorkeur
te zien voor onderschikking, waar de levende taal nevenschikking heeft:
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hij kwam te laat; dat kwam hem duur te staan
teksten: hij kwam te laat, wat hem duur te staan kwam

Dit wat wordt beschouwd als betr. vn met als antecedent de hele voorafgaande
zin: hij kwam te laat. Ook een betr. vn -bw is hier mogelijk:
hij kwam te laat waardoor hij een berisping opliep

Een ander type relatieve aansluiting uit teksten is dit:
hij kwam te laat; die fout betreurde hij diep
teksten: hij kwam te laat, welke fout hij diep betreurde

Ik kom hier in het volgende nummer op terug.
Soms leidt die drang tot relatieve aansluiting syntaktisch tot de dwaaste ge
zo bv. in dit voorbeeld:
-valen,
'twelk hij ziende, verwonderde zich zeer daarover

Bij de vertaling moeten we de betr. woorden door aanw. vervangen:
toen hij dat zag, .. .

8.9.

Betr. vn: zelfstandig en bijvoeglijk

De begrippen zelfstandig en bijvoeglijk zijn in de klassieke spraakkunst misschien nog het best morfologisch te definiëren, en wel met behulp van de naam
Bijvoeglijk is een nominaal woord dat als bv bep. bij een ander-valsmorfgie.
woord, genus, getal en naamval daarvan overneemt. Elk ander nominaal
woord is zelfstandig.
Een duidelijk voorbeeld geeft het volgende groepje gevallen:
filii mei
`m'n zoons'
filii tui
`jouw zoons'
filii sui
-`z'n eigen zoons'
filii eius`z'n zoons'

Mei, tui en sui zijn nominatief mv en aangepast aan de nominatief mv van het
zn filii waarbij ze bv bep. zijn. Maar eius is genitief ev (van het pers. vn is `hij').
Dat is wel een bv bep. bij flu, maar in naamval is het helemaal niet aangepast
aan filii. Letterlijk betekent filii eius `de zoons zijns'.
Nu een voorbeeld met een betr. vn:
(filius tuus quem vidi) [aeger] (est) `je zoon die ik gezien heb, is ziek'

Wel is de hele bijzin quem vidi bv bep. bij filius (dat in de nominatief staat),
maar quem is in z'n eentje geen bv. bep daarbij. Bovendien is dat woord in
naamval helemaal niet afhankelijk van het antecedent; quem is hier akkusatief
(als zinsdeel lv).
Daaruit volgt dat quem hier zelfstandig is. Elk normaal betr. vn is om die reden
zelfstandig.
Iets anders is de tekstkonstruktie waarvan we in het vorige nummer al een voorbeeld gehad hebben:
hij kwam te laat, welke fout hij diep betreurde
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Fout zou als lv in het Latijn een akkusatief krijgen en welke past zich daarbij aan:
quam errorem

Daarom heet quam (en dus ook welke in bovenstaand voorbeeld) een bv betr. vn.
Vgl. nog een geval als:
(de graaf wiens broeder ziek geworden was) (ging) hem bezoeken

Hier is wiens t/m was bv bijzin bij het antecedent graaf; in de bijzin is wiens
broeder onderwerp; in het Latijn is , frater `broeder' dus als nominatief op z'n
plaats, maar wiens is een genitiefvorm en handhaaft die, onverschillig de `naamval' van broeder:
cuius frater (onderwerp)
cuius fratrem (lv)
cuius fratres (mv), enz.

Dus is het betr. vn wiens eveneens zelfstandig.
8.10.

Het type: het is je vriendje die het gestolen heeft

Hier hebben we met een Gallicisme te maken. Het Frans kent een vrij omslachtige konstruktie om een bepaald zinsdeel ekstra-nadruk te geven. Het zegt niet
je vriendje heeft het gestolen, maar:
het is je vriendje die het gestolen heeft
eest ton petit copain qu'a volé ga

De ontleding van zulke zinnen is als volgt:
(het) (is) [je vriendje] (die het gestolen heeft)

Die het gestolen heeft is uitlooponderwerp en het is het gewone onderwerp.
We kunnen ook zeggen:
(die het gestolen heeft) (is) je vriendje
Daarin is die vervangbaar door hij die en dus volgens de klassieke spraakkunst
betr. vn zonder antecedent. Het is te vergelijken met het eerste wie uit deze
twee voorbeelden:

(wie het gestolen heeft) (moet) ervoor uitkomen ('hij die')
wie het gestolen heeft, vroeg ie
(niet `hij die')

(In de laatste zin noemen we wie vra. vn.)
Maar nu is er een andere situatie denkbaar: er is sprake van twee vriendjes:
een die iets gestolen en een die iets geheeld heeft. De laatste loopt rechts van
een agent, maar wie loopt er links van?
(dat) (is) [ je vriendje die het gestolen heeft]

Nu is die gewoon betr. vn, en wel bij het antecedent je vriendje. Een derde geval:
(wat me zo hindert) (is) de trein

Wat ('dat wat') is betr. vn zonder antecedent. Maar nu krijgen we bij omzetting
een keus uit twee mogelijkheden:
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(het) (is) de tréin, (wat me zo hindert)
(het) (is) de tréin die me zo hindert

De trein is ook in de laatste zin geen antecedent, maar het heeft het betr. vn
wat wel `aangetrokken' en veranderd in die.

8.11.

Aanvoegende wijs

Teksten maken nogal 's gebruik van een wijs die het ABN niet kent: de aanvoegende. Leve de koningin, het ga je goed (t.o. leeft en gaat) zijn vaste uitdrukkingen in levende taal, en daarom heeft het nauwelijks zin om hiervoor de
naam aanvoegende wijs te gebruiken. Maar in teksten is dit type produktief:
zo kennen ouderwetse kookboeken het in bijna elke zin:
men neme een lepel zout, strooie die in de soep en koke dit mengsel...

In het ev van de eerste hoofdvorm onderscheidt deze wijs zich door aparte
vormen, verder nog in het ev van de tweede hoofdvorm van sterke ww:
kwame hij hier en dede hij z'n plicht, zo ware hij de edelste mens ter wereld

In de eerste hoofdvorm van zijn verschijnt hier zij of weze:
het zij zo
hij weze arm of rijk
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Vragen en oefeningen

HOOFDSTUK 1. INLEIDING
1.1.

De taalbouw

1.1.1.

Betekenaar en betekenis: één- en tweevlakkigheid

a Noem drie soorten tweevlakkige taalelementen.
b Hoe heet het kleinste van die elementen?
c Hoeveel kleinste tweevlakkige taalelementen onderscheiden we in a. huisdeursleutel; b. eetbaar; c. huizen; d. verwording.

d Laat zien dat ze inderdaad tweevlakkig zijn.
e Uit hoeveel morfemen bestaan ontginning en ontluizing?
f Is de e achter de d van eendeëi een morfeem of niet en waarom?
g Noem twee soorten betekenaarelementen.
h Hoe heten woorden die enkel de betekenaar gemeen hebben?
i Geef vier voorbeelden.
j Hoe heten woorden die enkel de betekenis bij benadering gemeen hebben ?
k Geef vier voorbeelden.
1.1.2.
Grammatikale waarde
a Wat is grammatikale waarde?
b Welk verband heeft die met betekenaar en betekenis?
c Laat zien dat kip en eend dezelfde grammatikale waarde hebben.
d Wat is overeenkomst en verschil in grammatikale waarde tussen de twee
woorden kwam in:
(kwam) (de graaf) maar wat vroeger
(kwam) (de graaf) gister wat vroeger

e Geef een zin waarin de pv dezelfde grammatikale waarde heeft als het eerste
kwam van zoëven, maar leksikologisch daarvan verschilt.
1.2.
De indeling van de taalbeschrijving
a Hoe delen we de taalbeschrijving in?
b Wat is de verhouding tussen de twee elementen van de eerste splitsing van de
taalbeschrijving?
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c Welke drie woorden laten zien dat we de hele spraakkunst syntaktisch kunnen
beschouwen?

d Welk kleinste taalelement hebben de drie bijpassende delen van de spraakkunst als studievoorwerp?

e Welke van die delen zijn een- en welke tweevlakkig?
f Uit welke twee delen bestaat de fonologie?
g Hoe behandelt elk van die delen de verhouding tussen a. de fonemen /p/
en /b/; b. de fonemen /m/ en
Morfologie of morfeemsyntaksis
1.2.1.
a Hoe verdeelt de traditionele spraakkunst de morfologie?
b In welk van die twee delen horen de begrippen samenstelling en afleiding tuis ?
c Wat is het verschil tussen die twee begrippen?
d Zijn papiermand en papiermandje samenstellingen of afleidingen en waarom?
e Geef enkele soorten van gevallen waar uit onze spelling een aarzeling blijkt
inzake de vraag: `woord of woordgroep?'
1.2.2.

Syntaksis

Syntagma
1.2.2.1.
a Wat is een syntagma?
b Wijs alle syntagma's aan in a. dat hele kleine kind gaat heel erg graag naar
zo'n biezonder mooie dansuitvoering; b. een half uur voor de voorstelling
begon zei iemand van het bestuur dat de hele zaak tot z'n zeer grote spijt niet
door kon gaan.
c Welke taak heeft de syntaksis?
d Wat is een patroon?
Paradigma
1.2.2.2.
a Wat is een paradigma?
b Welk verband hebben paradigma en syntagma?
c Is deze lid van het paradigma van die in die schoenen? Waarom?
d Is welke het? Waarom?
e Wat is syntagmatiek en paradigmatiek?
Binnenbouw
1.2.2.3.
a Maak enkele opmerkingen over de syntagmatiek van de binnenbouw van
a. onze Jan; b. Wim slaapt daar.
b Welk verschil in paradigmatiek van de binnenbouw vertonen de twee woorden
sliep in:
toen Wim daar sliep
als Wim daar sliep
c Definiëer precies het begrip binnenbouw.
Buitenbouw
1.2.2.4.
a Het verschil uit de voorlaatste vraag hangt samen met het gebruik van de
woorden toen en als. In welk onderdeel van de beschrijving van sliep behandelen we de verhouding tussen toen en sliep?
b We beschrijven wie het weet in de zin
wie het weet moet z'n mond erover houden

We konstateren dat we wie het weet kunnen vervangen door die ene jongen.
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In welk onderdeel van de beschrijving van wie het weet moet z'n mond erover
houden hoort het tuis?
c Definiëer precies het begrip buitenbouw.
Beperkingen
a Welke vier dingen bepalen een taalelement?
b We beschrijven heel wat in de syntagma's
1.2.2.5.

geef hem maar heel wat en heel wat erger

In het eerste syntagma kunnen we heel wat uitbreiden tot heel wat moois, in
het tweede niet. In welk onderdeel van de beschrijving van heel wat vermelden
we dat feit?
c Noem een feit uit de paradigmatiek van de buitenbouw van heel wat, waaruit
de beperktheid van het rechter type eveneens blijkt.
d Beschrijf de syntagmatische en de paradigmatische beperkingen van a. groot
van stuk (in: groot van stuk was ie niet): b. bij die zaak (in: hij heeft belang bij
die zaak).
1.2.2.6.
Patroonindeling naar binnenbouw
a Wat is het eerste kriterium voor patroonindeling?
b Waarom?
c Wat is het resultaat van die indeling?
1.2.2.7.
Patroonindeling naar buitenbouw
a Wat is het resultaat van deze patroonindeling?
b Bij welk type brengen we de antwoordzinnen onder?
1.2.2.7.1. Taalverband en situatieverband
a Op welk verband kan een woord als a. toch; b. ik; c. hier betrekking hebben?
1.2.2.8.
Kombinatie van binnen- en buitenbouw
a Benoem de schuin gedrukte syntagma's in de volgende voorbeelden naar
binnen- en buitenbouw:
a. iemand die het goed met je meent kun je niets weigeren
b. van je vrienden moet je het hebben
c. hij liep het hardste van allemaal
d. de hardste steen van allemaal
e. een half uur nadat ik weg was kwam de dokter
f. ze stierf een paar minuten voor ie kwam
g. ze stierf een paar minuten voor ie kwam
h. ze stierf een paar minuten voor ie kwam
HOOFDSTUK 2. HET WW- PATROON EN Z'N DELEN

2.1.

Ww-patroonindeling naar binnenbouw
a Hoe is de ww-patroonindeling naar binnenbouw?
b Wat is daarbij het eerste kriterium en waarom?
c Wat zijn de andere kriteria en waarom?
d Tot welke types behoren de volgende ww-patronen: a. Hard gelopen heeft ie
niet; b. Hard gelopen dat ie heeft; c. Denk je dat ik m.e vergis? d. Waarom
vraag je wat er aan de hand is met dat kind dat daar zo loopt te huilen?
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e. Ben je van plan om nog lang op antwoord te blijven wachten? f. Hij wist
niet precies meer waar dat kind begraven lag dat onlangs verdronken was;
g. Wat sta je toch te aarzelen? h. Wat een ellende is er toch op de wereld;
i. Tot vlak voor onze verhuizing dachten we nog dat het niet zou lukken om
iets behoorlijks te vinden; j. Wie waagt, die wint.
e Wanneer kunnen we het onderwerp beperkt scheiden van een voor-pv, een
onderschikkend vw e.d.?
2.1.2.
Enkele namen
a Definiëer de begrippen rechte woordorde en inversie.
2.1.2.2.
De betekenisoppositie tussen ww-patroon I en II
a Waarom is de naam vragende woordorde voor type II onbruikbaar?
b Welke betekenisoppositie hebben I en II dan wel?
Ww-patroonindeling naar buitenbouw
Iets over de verhouding tussen binnen- en buitenbouw bij wwpatronen
a Als de buitenbouw eerste kriterium was voor ww-patroonindeling, hoe zou
dan het schema van dit nummer worden?
b Welk verband is er tussen de ww-patroonindeling naar buitenbouw en die
naar binnenbouw?
2.2.
2.2.1.

Enkele namen
2.2.2.
a Definiëer de begrippen hoofdzin en bijzin.
b Berusten deze begrippen op binnenbouw, buitenbouw of allebei?
Groepen ww-patroondelen: eerste overzicht
2.3.
a Uit welke groepen kan de eigenlijke zin bestaan?
Begingroep
2.3.1.
a Hoe begrenzen we de begingroep?
b Uit welke twee ondergroepen bestaat die?
c Uit welke delen bestaat elk van die twee ondergroepen a. in zinnen met een
voor-pv; b. in zinnen met een achter-pv?
Eindgroep
2.3.2.
a Hoe begrenzen we de eindgroep?
b Uit welke twee ondergroepen bestaat die?
c Uit welke delen bestaat elk van die twee ondergroepen a. in zinnen met een
voor-pv; b. in zinnen met een achter-pv?
d Waarom zijn de begrippen niet-ww rest en niet -ww eindgroep niet identiek?
Middengroep
2.3.3.
a Hoe begrenzen we de middengroep?
b Welke vier delen van de middengroep kunnen per se nooit uitloop zijn?
c Welk belang hebben ze voor de zin, in tegenstelling met bv. uitloopelementen?
d Welke onderlinge volgorde hebben lv en mv als delen van de middengroep?
e Wanneer zijn lv en mv delen van de begingroep?
f Wanneer kan het mv uitloop zijn?
Aanloop
2.3.4.
a Definiëer het begrip aanloop.
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b Wat is een verwijswoord?
c Welke beperkingen vertoont de eigenlijke zin als die direkt na de aanloop
staat ?
d In welke gevallen hoeft een aanloop niet door een verwijswoord vergezeld te
zijn?
e Als de aanloop in deze gevallen wel een verwijswoord heeft, hoe staat het
dan met de vervangbaarheid van het verwijswoord door de aanloop?
Uitloop
2.3.5.
a Definiëer het begrip uitloop.
b Hoe vinden we de uitloop in een zin waarin de eindgroep niet gerealiseerd is?
c Zoek in alle ww-patronen van 2.1, oef. d de vijf delen van de `zin in wijdere
betekenis', voor zover die delen gerealiseerd zijn.
2.4.
Pv
a Definiëer het begrip pv.
b Wanneer kan een voor -pv geen zinsdeel meer voor zich hebben?
c Wanneer kan een voor-pv het zinsdeel voor zich niet achter zich krijgen?
2.4.1.
Verbinding met andere zinsdelen
a Met welke andere zinsdelen is de pv verwant?
b Uit welke plaatseigenaardigheden blijkt dat?
2.4.2.
Binnenbouw, syntagmatiek
a Bewijs dat de pv naar binnenbouw syntagmatiek verwant is met ow en vd.
b In welk opzicht verschillen de mogelijkheden tot patroonvorming van vooren achter-pv ?
2.4.3.
Binnenbouw, paradigmatiek
a In welk paradigmatisch opzicht verschilt de pv van andere ww-vormen?
b Welke drie paradigmatische groeperingen kent de pv per ww?
c Welk paradigmatische gevolg heeft het aanbrengen van een syntagmatische
uitbreiding bij de pv?
2.4.3.1.
Hoofdvorm
2.4.3.1.1. Vormleer
a Hoe begrenzen we de twee hoofdvormen syntagmatisch?
2.4.3.1.2. Betekenisleer
a Welke betekenisoppositie is er tussen de twee hoofdvormen?
b In hoever heeft dat verschil wel of niet iets met tijd te maken?
c Welke bezwaren zijn er tegen de benaming tegenwoordige tijd voor de eerste
hoofdvorm?
2.4.3.2.
Getal
a Geef een mogelijke definitie van de begrippen enkel- en meervoud, toegekend
aan de `kern' van een onderwerp.
2.4.3.2.1. Getalskongruentie
a Wat is het verschil tussen gelijkheid in getal en getalskongruentie?
b Welke twee mogelijkheden van getalskongruentie kent de pv?
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2.4.3.3.

Wijs

2.4.3.3.1. Vormleer
a Welke drie wijzen onderscheiden we?
b Welke syntagmatische en paradigmatische eigenschappen hebben ze?
c Met welke wijs is het type laat ie maar voorzichtig zijn verwant?
d Vanwege welke eigenschappen?
e In welke twee andere opzichten is het pv-paradigma van de gebiedende wijs —
afgezien van de hoofdvorm — nog meer beperkt?
2.4.3.3.2. Betekenisleer
a Welke betekenisverhoudingen vertonen de drie wijzen?
2.4.3.4.

Persoon
a Waarom heeft het maar zelden zin om van persoonsaanduiding te spreken
in het ABN?
b In welke gevallen vindt die plaats?
Onderwerp
2.5.
a Definiëer het begrip onderwerp.
b Welke twee types onderwerp onderscheiden we naar hun plaatsmogelijkheden
t.o.v. de voor-pv e.d.?
c Waaruit blijkt dat het onderwerp een centraal zinsdeel is?
2.5.1.
Aan- en uitlooponderwerp
a Onder welke voorwaarde is een aan- of uitlooponderwerp mogelijk?
b Zonder dat die voorwaarde vervuld is, kan toch een deel van het onderwerp
soms uitloop zijn: welk?
c Bewijs dat aan- en uitlooponderwerp niet één zinsdeel vormen samen met
het eigenlijke onderwerp.
2.5.2.
Binnenbouw van het onderwerp
a Welke patronen hoogstens kunnen onderwerp zijn?
b Welke delen kan een onderwerp nooit bevatten?
c Noem drie schijnuitzonderingen op die regel.
d Waarom zijn het geen echte uitzonderingen?
e Welke plaatsbeperking kent het ww-patroon als eigenlijk onderwerp?
f Waarom is het van belang om erop te wijzen dat je, ze e.d. als onderwerp
ook eerste zinsdeel kunnen zijn?
2.5.2.1.
Er als onderwerp
a Noem enkele mogelijkheden van er.
b Door welke plaatseigenaardigheid onderscheidt het onderwerp er zich van
alle andere er's?
c Welke betekeniseigenaardigheid hebben alle er's gemeen?
d Hoe is het op dit punt speciaal gesteld met er als onderwerp?
e Welke twee termen gebruiken we wel in dit verband?
f Wanneer kunnen twee of meer er's samenvallen?
2.5.2.1.1. Er als onderwerp bij een lvm
a Door welke eigenaardigheid kenmerkt er zich als onderwerp bij een lvm ?
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b Waardoor kenmerkt het paradigma van er als onderwerp zich bij sommige
lvm ?
e Waarin verschillen getals- en uitlooponderwerp?
2.5.2.2.

Beperkingen van de onderwerpskern in verband met naamvallen

a Welke woorden kunnen hoogstens kern zijn van een onderwerp en niet van
een ander zinsdeel?
b Welke woorden kunnen hoogstens kern zijn van een niet-onderwerp, terwijl
ze een pendant kennen als onderwerpskern?
e Definiëer het begrip naamvalssysteem.
d Welke woorden kunnen hoogstens kern zijn van een niet-onderwerp, terwijl
ze geen pendant kennen als onderwerpskern?
e Welke speciale band hebben ze soms toch met het onderwerp?
2.5.2.3.

Andere beperkingen van de onderwerpskern

2.5.2.3.1. Getalskongruentie met de pv
a Waarom kunnen we bij de getalskongruentie tussen pv en onderwerpskern
van een aanvulling spreken?
b Welke types onderwerpen beperken het pv-paradigma niet?
c Bij welk type onderwerp vertonen twee zn getalskongruentie met de pv?
d Welke regels gelden er inzake getalskongruentie met de pv, als het onderwerp
nevenschikking kent?
e Hoe is het bij aanwezigheid van met in het onderwerp?
f Welk formeel en welk semantisch argument kunnen ervoor pleiten dat we de
pv als getalsaanduider van het onderwerp moeten zien?
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2.5.2.3.2. Persoonskongruentie met de pv
2.5.2.3.3. Pv-geb. wijs en het verwante laten
2.5.2.3.4. Onpersoonlijke ww
a Wat zijn onpersoonlijke ww?
2.5.2.3.5. Het onderwerp in zinnen zonder pv
a Welke paradigmatische beperking heeft het onderwerp in zinnen zonder pv?
2.6.
Vd
a Definiëer het begrip vd.
b Wanneer kan het voorkomen zonder pv?
2.6.1.

Vd en achter-pv: de plaats

a Welke ekstra-plaatsmogelijkheid heeft het vd meestal bij een achter-pv?
b Bewijs dat lag geen hulpww van het vd is in hij lag er gebonden.
2.6.2.

Vd en pv: bvm en lvm

2.6.2.1.

Waarvan zijn overgankelijkheid en onovergankelijkheid eigenschappen ?

a Wat is een onechte lvm ?
b Waaraan kunnen we de eigenschappen overgankelijkheid en onovergankelijk
-heidtbs
toeschrijven en waarom?
175

2.6.2.2.
De verhouding tussen de drie hulpww van het vd
a Welke verhouding bestaat er tussen de drie hulpww van het vd?
Yd en pv: de keus tussen hebben en zijn
a Wat bepaalt de keus van het hulpww van het vd?
2.6.3.

Hulpww bij het vd alleen?
2.6.3.1.
a Noem twee syntaktische types waarin zijn geen hulpww is bij het vd alleen.
b Welke betekeniseigenaardigheid vertonen deze types?
2.7.

Het type heb/ben + ow + ow

a Welke twee types hulpww onderscheiden we bij een groep van twee of meer
ow?
b Door welke eigenschap scheiden we die types?
c Op welke groep lijkt het type ben blijven wachten in grammatikale waarde?
Ow + ow en pv: de keus tussen hebben en zijn
a Welke regel bepaalt in het algemeen de keus van het hulpww van twee of
meer ow?
b Welke regel inzake het gebruik van wezen t/o zijn benadrukt de regel van
zoëven nog ?
2.7.1.

2.7.2.

De tweede ow heeft te voor zich

Te is weglaatbaar
2.7.2.1.
a Welke van de twee ow bepaalt de weglaatbaarheid van te?
b Hoe is precies de regel van de weglaatbaarheid van te?
2.7.2.2.

Te is onweglaatbaar

a Welke regel geldt hier en bij het weglaatbare te voor de keus tussen heb en ben ?
Ow
2.8.
a Definiëer het begrip ow.
b Welke twee feiten bewijzen z'n verwantschap met het vd?
c Wat is een typisch syntagmatisch verschil tussen die twee?
d Wanneer hebben we een ow-geb. wijs?
e Welke overeenkomst in vorm en betekenis heeft die met de pv-geb. wijs?
f We hebben ook in de ow-geb. wijs de volgende drie mogelijke types van twee
of meer ow:
a. jongens, nog even blijven zitten
b. jongens, nou niet zitten te lezen (of: zitten lezen)
c. jongens, nou niet proberen te lezen

Waardoor onderscheidt type b zich ook hier van de twee andere types?
Ow en achter-pv: de plaats
2.8.1.
a Welke ekstra-plaatsmogelijkheid heeft de ow meestal bij een achter-pv?
b Onder welke twee voorwaarden is die tweede plaatsmogelijkheid aanwezig?

2.9.

Te + ow

a Op welke twee plaatsen in de ww eindgroep kan te + ow voorkomen?
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b Waarmee hangt het samen dat we zo'n groep in te doen is voor de achter-pv
vinden en staat te lezen bij voorkeur erachter?
c Is en staat zijn allebei hulpww van te + ow. In welke opzichten is één van
die twee heel sterk verwant met wordt in bv. wordt verkocht?
d Laat zien in welke groep van de hulpww van te + ow het ww komen tuis hoort.
2.10.
Aan het + ow
a In welke vier ww-vormen blijkt het verschil tussen een scheidbaar en een
onscheidbaar samengesteld ww heel duidelijk (bv. dat tussen overwegen en
overwegen) ?
b Geef in drie punten zo nauwkeurig mogelijk aan welke drie gevallen er zijn
waarin niet-ww elementen tussen aan het en de ow in kunnen staan.
c Hoeveel ow kunnen we na aan het krijgen?
d Welke andere ww-paradigma's komen in dit opzicht overeen met aan het
+ ow ?
e In welk opzicht is de ow na aan het beperkt?
f Welke `paradigmatische' overeenkomst is er tussen aan en het en te uit twee
andere ww-paradigma's?
2.11.
Lv
a Welke regel bepaalt in feite het traditionele begrip lv?
b Welke woorden en patronen kunnen in principe lv zijn?
c Welke daarvan kunnen het zijn bij willen, begrijpen en bouwen?
d Kan een ww-patroon met voor-pv lv zijn?
2.11.1.

Plaatsmogelijkheden

a Welke plaatsmogelijkheden hebben diverse woorden en patronen als lv?
b Wanneer kan een zn-patroon als lv uitloop zijn met verwijswoord?
c Wanneer ook zonder verwijswoord?
2.12.

My

a Welke regel bepaalt in feite het traditionele begrip mv?
b Geef drie gevallen waarin de proef met aan niet opgaat en waarin we toch
van een mv spreken.
Plaatsmogelijkheden
2.12.1.1. Het mv zonder vzaz als deel
a Welke plaatsmogelijkheden kent het mv zonder vzaz als deel (6 types) ?
2.12.1.

2.12.1.2. Het mv met vzaz als deel

a Welke plaatsmogelijkheden kent het mv met vzaz als deel (4 types) ?
2.13.

Vv

a Welke patronen kunnen vv zijn?
b Hoe bewijzen we paradigmatisch en syntagmatisch dat een zn- of een vnpatroon vv is?
c Hoe bewijzen we dat één van de andere patronen vv is?
d Zoek neet de gevonden roetodes het vv in de volgende zinnen: a. Het lijkt
me goed om op die man te vertrouwen; b. De trouw aan het gegeven woord is
de basis van elke vriendschap; c. Trouw toch niet met die man; d. Hij is
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aan z'n belofte ontrouw geworden; e. Zo heel gek erop dat ie komt, ben ik
beslist niet; f. Hij walgt van dat eten; g. Ik leg me neer bij die beslissing; h.
Wachtje op straat op die bus ? i. Denk op school tegen die tijd nog 's aan wat
je hier geleerd hebt; j. De zaak ging vlug over de kop; k. Ik heb een afkeer
van zulke slechte manieren; 1. Van het een komt het ander; m. Pas op dat je
niet valt; n. Hij gaat helemaal op in het ontleden; o. Hij ging direkt in op ons
verzoek; p. Wat heb je van vader gekregen?; q. Hij is al vaak door z'n broer
uit de moeilijkheden geholpen.
e Aan welke eigenaardigheid zijn bijna alle vv-zinnen gebonden?
f Welke plaatseigenaardigheid hebben alle vv-zinnen?
Niet-ww rest
2.14.
a Wat is een niet-ww rest?
b Op welke drie plaatsen in de zin vinden we veel niet-ww resten?
c Waarmee hangt dat plaatsverschil samen?
Bw bep.
2.15.
a Wat omvat het traditionele begrip bw bep.?
b Welke types ww-patroondelen kunnen bw bep. zijn?
Het bwbn-patroon als bw bep.
a Waardoor onderscheidt het bwbn-patroon zich van de andere patronen als
bw bep. ?
2.15.2.
Het zn-patroon als bw bep.
2.15.2.1. Het zn-patroon zonder vzaz als deel
a Welke plaatsmogelijkheden heeft het zn-patroon zonder vzaz als deel, als
bw bep. ?
b In welke opzichten is het in vorm en betekenis beperkt?
2.15.1.

2.15.2.2. Het zn- patroon met vzaz als deel

a Welke buitenbouw hebben vrijwel altijd zn- en verwante patronen als bw bep. ?
b Welke uitzonderingen zijn er op die regel?
Het `zn'- en het `vn'-patroon als bw bep.
a Welke plaatsmogelijkheden hebben deze patronen?
2.15.3.

2.15.4.
Het vn-patroon als bw bep.
a Welke plaatsmogelijkheden heeft dit patroon in het algemeen?
Het vn-bw-patroon als bw bep.
a Welke vn-bw-patronen hebben sterke plaatsbeperkingen als bw bep.?
2.15.5.

Het ww-patroon als bw bep.
a Welke plaatsmogelijkheden heeft dit patroon?
b Welke de drie beperkte ww-patronen a. dat met al aan het begin; b. dat met
aan ... te zien; c. dat met kom je hier...?
2.15.6.

2.15.7.
Een restgroep met o.a.. niet als bw bep.
a Welke plaatsmogelijkheden heeft niet als bw bep.?
b Hoe staat het in dit opzicht met nooit en nergens?
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Vw
2.16.
a Waarom is een onderschikkend vw wat anders als een nevenschikkend?
b Definiëer het begrip onderschikkend vw.
c Met welk andere zinsdeel is het sterk verwant?
d Waarom?
e Deel de vw in voor zover het zinsdeelstukken zijn.
f Binnen welke zinsdelen kunnen die types hoogstens voorkomen?
g Binnen welk type vw zijn vw-patronen mogelijk?
h Behalve als delen van ww-patroondelen kunnen de twee types vw bovendien
voorkomen als delen van andere patroondelen; welke?
2.16.1.

Vw en 'Vn': toen, nou en nu

a Welke drie verschillen zijn er tussen vw en `vn' nou?
2.16.2.

Vw en 'Vn': wanneer

a Komen toen ('vn') en toen (vw) meer of minder met elkaar overeen als wanneer ('vn') en wanneer (vw) en waarom?
b Hoe staat het bij wanneer ('vn') en wanneer (vw) met de mogelijkheid om die
woorden tot een patroon uit te breiden?
2.17.

Ww-indeling

a Naar welke twee kriteria kunnen we de ww indelen?
Indeling naar plaats
2.17.1.
a Welk resultaat levert de indeling naar plaats?
Indeling naar verbondenheid met andere zinsdelen
2.17.2.
a Welk resultaat levert de indeling naar verbondenheid met andere zinsdelen?
2.17.2.1. Verbondenheid met andere ww: zelfstandige en hulpww; de
volgorde van de verbindbaarheden
a Welk paradigmatische verschil is er tussen zelfstandige en hulpww?
b Definiëer het begrip zelfstandig ww syntagmatisch.
c Hoe is de volgorde van de verbindbaarheden in de volgende groepen: a. Hij
had er heel goed gebruik van kunnen maken; b. Dat zou ie wel hebben
kunnen proberen te doen; c. Als het hem erom te doen geweest om was
misbruik te blijven maken van de omstandigheden, dan zou ik dat allang
gemerkt moeten hebben; d. Waarom zou ie z'n hele leven aan het studeren
gebleven zijn? e. Als ie er te spreken geweest was, zou dat op het bord vermeld geweest hebben moeten zijn; f. Ze zou er wel 's een tijd hebben kunnen
blijven staan kletsen; g. Als ie er maar niet aan het dobbelen geweest zal
blijken te zijn.
d Wijs in de zinnen hiervoor zelfstandige en hulpww aan.
e Welke plaats heeft de niet-ww rest meestal in de volgorde van de verbind
-barhedn?
f Welke paradigmatische eigenaardigheid heeft het laatste ww in die volgorde
van de verbindbaarheden in vraag e gemeen met hulpww?
2.17.2.1.1. Indeling van de hulpww
a Deel de hulpww in.
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b In welk opzicht verschilt het type kunnen komen van de types blijven koeien
en horen komen?
c In welk opzicht verschilt het type horen komen van de twee andere?
2.17.2.2. Verbondenheid met het lv
2.17.2.3. Verbondenheid met het onderwerp of het lv
2.17.2.4. Verbondenheid met een niet-ww rest, type zich
a Welk verschil is er tussen een noodzakelijk en een toevallig wkd ww?
b De twee reeksen pers. vn mij/me, jou/je enz. kunnen allebei o.a. niet-ww rest
zijn. In welk opzicht verschilt het wkd vn hier van het pers. vn?
2.18.

Enkele beperkte ww-patronen

2.18.1.
Het type als ik het niet dacht
a In welke opzichten is dit hoofdzinstype beperkt?
2.18.2.

Het type mooi dat ie zingt

a Welk deel van dit patroon heeft geen paradigma?
b Welke paradigmatische beperking heeft een ander deel van dit patroon?
2.18.3.

Het type al loopt ie hard

a Welke syntagmatische en paradigmatische beperkingen heeft dit type?
2.18.4.

Het type wie er ook belt

a Vergelijk dit syntagma naar vorm en betekenis met het voorgaande.
2.18.5.

Het type als je een werkster hebt. . . als aan- en uitlooponderwerp

a In welk opzicht is dit type syntagmatisch en paradigmatisch beperkt, vergeleken met als je een werkster hebt als bw bep. ?
2.18.6.

Het type aan z'n neus te zien

a In welke opzichten is dit type syntagmatisch en paradigmatisch beperkt?
2.18.7.

Het type kom je in de stad... als bw bep.

a In welke opzichten is dit type syntagmatisch en paradigmatisch beperkt?
b Deel de 7 tot dusver besproken beperkte patronen stelselmatig in en vermeld
de gebruikte kriteria.
2.18.8.

Het type nauwelijks was ik weg of het begon te regenen

a In welke opzichten is dit type syntagmatisch en paradigmatisch beperkt?
b Waarom valt het noch onder onderschikking noch onder nevenschikking
van het type met en, of e.d.?
c Aan welk type nevenschikking doet het wel denken en waarom?
2.18.9.

Het type hoe vlugger je komt, hoe eerder je geholpen bent

a In welke opzichten is dit type syntagmatisch en paradigmatisch beperkt?
b Waarom valt het noch onder onderschikking noch onder nevenschikking
van het type met en, of e.d.?
c Aan welk type nevenschikking doet het wel denken en waarom?
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2.18.10.

Het type als het mooi weer is en je hebt zin

a In welke opzichten is dit type syntagmatisch en paradigmatisch beperkt?
2.18.11.

Het type ik heb daar twee koeien lopen

a In welke opzichten is dit type syntagmatisch en paradigmatisch beperkt?
b Welke betekenis heeft het paradigma lopen?
2.18.12.
Het type ik vind hem heel goed fietsen
a In welke opzichten is dit type syntagmatisch en paradigmatisch beperkt?
2.18.13.
Het type kijk hij 's fietsen
a In welke opzichten is dit type syntagmatisch en paradigmatisch beperkt?
2.18.14.
2.18.15.

Het type laat ie maar voorzichtig wezen
Het type ga je mee een stukje fietsen

a In welke opzichten is dit type syntagmatisch en paradigmatisch beperkt?
Het type hij is uit vissen
a In welke opzichten is dit type syntagmatisch en paradigmatisch beperkt?
2.18.16.

Het type daar komt ie aan fietsen
2.18.17.
a In welke opzichten is dit type syntagmatisch en paradigmatisch beperkt?
2.19.

Groepen ww-patroondelen: tweede overzicht

Begingroep
2.19.1.
2.19.1.1. Ondoordringbaarheid
a In welk opzicht is de begingroep doordringbaar?
2.19.1.2. Het 0
a Noem vier gevallen waarin een zinsdeel geen A kan zijn.
b Bij welke twee types van eerste zinsdeel is verplaatsing uitgesloten?
2.19.1.3. Om als vw in beknopte bijzinnen
a Bewijs dat om (en z'n paradigmagenoten) aan het begin van een beknopte
bijzin geen vzaz zijn maar vw.
2.19.1.4. Het tweede deel van de begingroep
a Wat bepaalt de volgorde van zinsdelen die in het tweede deel van de begingroep staan ?
b Welke plaatsmogelijkheden heeft a. het alleenstaande er; b. er in gescheiden
groepen als er. . . door enz.; c. erdoor enz. als ongescheiden groep?
2.19.2.

Eindgroep

2.19.2.1. Ondoordringbaarheid
a Noem twee gevallen waarin de eindgroep beperkt doordringbaar is.
2.19.2.2. Niet-ww eindgroep
a Welke zinsdelen kunnen niet-ww eindgroep zijn?
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b Op welke twee manieren blijkt het verschil tussen het az-type uit en het type
uit als deel van een scheidbaar samengesteld vw?
c Hoe ligt normaal het groepsaksent in de eindgroep?
2.19.2.3. Ww eindgroep
2.19.3.

Middengroep

a Welke plaatsen hebben de middengroepleden die nooit uitloop kunnen zijn
onderling ?
2.19.4.

Aanloop

a In welke vier gevallen kan een aanloop het verwijswoord niet vervangen?
2.19.5.

Uitloop

a Welke plaatsmogelijkheden hebben bv en `bw' bijzinnen in middengroep en
uitloop ?
b Wanneer kan een zinsdeelstuk aan- en wanneer uitloop zijn?
c Laat zien of de hieronder schuin gedrukte nabepalingen al dan niet uitloop
kunnen zijn: a. Groot van stuk was ie niet; b. Te klein om boodschappen te
doen vind ik haar niet; c. We zagen daar een paar huizen als kastelen;
d. Kleiner als ik gedacht had was ie niet; e. Was die man die een wagen had
er het eerst? f. In die zin dat jij ongelijk had mag je het niet opvatten; g. De
dag dat ik vakantie krijg trakteer ik.
HOOFDSTUK 3. HET ZN- PATROON EN Z'N DELEN

3.1.

Zn-patroonindeling naar buitenbouw

a Hoe is de zn- patroonindeling naar buitenbouw?
3.2.

Zn-patroonindeling naar binnenbouw

Het vzaz als kriterium
a Waarom is juist het vzaz als indelingskriterium zo bruikbaar?
3.2.1.

3.2.2.

De `kern' als kriterium

a Hoe is de indeling van de zn- patronen in ruimere zin, als we de `kern' als
kriterium nemen?
Het zn-patroon als zelfstandige taaluiting: type aanspreking
3.3.
a Wat is een aanspreking?
b Noem drie punten van verschil met de bw bep. van het type drie lange weken.
c Welke eigenschap heeft het zn van de aanspreking
d Welke de voor- en nabepalingen ervan?
e Welke woorden kunnen behalve het zn nog `kern' van een aanspreking zijn?
f Welke betekenis heeft de aanspreking?
Het zn- patroon als zelfstandige taaluiting: type wat een heerlijk
weer
a Is het zn hier weglaatbaar en is er een vzaz toevoegbaar ?
3.4.
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3.5.

Het zn-patroon als ww-patroondeel: binnenbouw

a Welke mogelijkheden geven de verschillende zinsdelen om een vzaz te realiseren ?
3.5.1.

Behalve

a Welke woordsoort is behalve en waarom?
b In welke twee soorten verband is het mogelijk als zn -patroondeel?
c In hoever doet het aan reeksvormers denken?
3.5.2.

Kopbepalingen: ook e.d.
a Definiëer het begrip kopbepaling.
b Welk verband is er tussen de kopbepalingen en behalve?
3.5.3.
Als
a Welke woordsoort is het zn-patroondeel als en waarom?
b Wat heeft het met behalve en de kopbepaling gemeen?
3.5.4.

Tot
a Welke woordsoort is het zn-patroondeel tot en waarom?
b Waarmee verbindt het het zn-patroon waarvan het deel uitmaakt?
c Wat voor groep kan het vormen?
d Bewijs dat tot het voornaamste deel van die groep is.
e Welk syntagmatische verschil vertoont deze groep met van.. . af?
f Welk met tot bij?
g Welke betekenis hebben het paradigma tot en het groepje dat het kan vormen ?
3.5.5.

Op z'n minst e.d.
a Welke plaatsmogelijkheden heeft op z'n minst?
b Waaruit weten we vooral, waar het bepaling bij is?
c Welke paradigmaleden hebben op, z'n en minst?
d Welke betekenis heeft het syntagmaatje?
3.5.6.

Het vzaz-patroon: een meter over. . . heen

a Welke syntaktische overeenkomst heeft dit patroon met het paradigma tot?

b Welke plaatseigenaardigheden hebben de delen van het vzaz-patroon in het
zn-patroon ?
c Welke hebben die delen t.o.v. elkaar?
3.5.7.
Al
a Welke verhouding bestaat er tussen al, alle en allemaal?
b Wat valt op aan het paradigma van al?
3.5.8.

Die

Genusaanduiding
3.5.8.1.
a Welke verhouding bestaat er tussen die en dat?
b Is die verhouding paradigmatisch of syntagmatisch?
c Tussen welke andere woorden bestaat een dergelijke verhouding?
d Wat heeft die verhouding met het genus te maken?
e Heeft de verhouding tussen zo'n en zulke iets met het genus te maken?
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3.5.8.2.

Getalsaanduiding

a Wat heeft een met een dergelijke verhouding te maken?
b Welk speciale probleem ontmoeten we hier?
Paradigmaleden
3.5.8.3.
a Welke leden heeft het paradigma die?
b Welke betekeniseigenaardigheid hebben die leden gemeen?
c Welke moeilijkheden levert het zg. zelfstandige gebruik van sommige van die
leden?
3.5.9.
Zelfde
a Bewijs de samenhang in betekenaar en betekenis van zelfde met leden van
het paradigma ervoor.
3.5.10.

Derde

a In wat voor gevallen hebben we alleen schijnbaar met een rangtw te maken
en waarom?
b Waarmee is het rangtw sterk verwant en waarom?
c Welk verschil is er tussen die twee?
d Zijn eerste en laatste rangtw of niet?
e Welke betekenis heeft het rangtw-paradigma?
3.5.11.

Drie

a Welke leden heeft dit paradigma?
b Welke beperkingen hebben de syntagmaatjes die lid zijn van dit paradigma?
c Wat heeft een bepaald type er met het hoofdtw te maken?
d Onder welke voorwaarden treedt dit er op?
e Welke mogelijkheid heeft het `zelfstandige' hoofdtw wel en het `bijvoeglijke'
niet ?
3.5.12.

Bwbn-patroon

a Welke types bwbn-patronen onderscheiden we naar gelang de aard van de
'kern'?
3.5.13.

Gevonden
a We kunnen niet zeggen: gevondenen, te gevonden, even gevonden als en het
gevondenst; daarom is gevonden nooit kern van een bwbn-patroon. Maar
noem nu drie 'vd als bn gebruikt' waarbij dat wel kan en die dus niet bij het
paradigma gevonden horen.
b Welke voorkeurplaats heeft het type gevonden in het zn-patroon?
c Hoe staat het met de genusaanduiding bij dit type?
3.5.14.

Koperen en Hollandse

a Welke voorkeurvolgorde hebben deze twee types?
b Hoe staat het met de genusaanduiding bij deze twee types?
3.5.15.

Het zn

a Wat is zelfnoemfunktie?
b Definiëer het begrip zn.
c Welke , groep enkelvoudige woorden is sterk verwant met het my ?
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d Welke aanwijzingen hebben we daarvoor?
e Wat moet het eerste indelingskriterium zijn voor zn?
3.5.16.

Nabepalingen

a Welke types nabepalingen zijn mogelijk na een zn?
b Kan een zn-patroon als zn-patroondeel (voorbepaling) zelf ook een nabepaling hebben?
c Bespreek het type vol amandelen als echte en schijnbare nabepaling bij een
zn.
d Geef enkele biezonderheden over de plaatsbaarheid van de nabepaling als
die los staat van de rest van het zn-patroon.
e Geef enkele voorbeelden waarin een woordgroep kern is bij een nabepaling:
een onderschikkende en een nevenschikkende woordgroep.

3.5.17.
Zelf
a Wat heeft zelf formeel en semantisch met de kopbepaling gemeen?

3.5.18.
Besluit van de zn-patroondelen
3.5.19.
Versmeltingen binnen het zn-patroon
a Wanneer noemen we een paradigma een versmelting?
b In welke twee groepen vallen de vn uiteen?
c Hoe verhouden de `zn' en de `vn' zich tot de zn-patronen?
3.5.19.1. Versmelting van tot vlak over: met
a Bewijs dat met een versmelting vormt van de zn-patroondelen tot vlak voor.
b Bewijs dat aan in ik geef het aan jou van dezelfde zn-patroondelen een verversmelting is.
3.5.19.2. Versmelting van al die: alle
3.5.19.3. Versmelting van al t/m drie: sommige
a Welke twee woordsoorten vinden we binnen deze versmelting terug?
b Scheid die twee syntagmatisch.
c Welke betekenissen hebben ze?
3.5.19.4. Versmelting van al t/m molens: ik/mij
a Welke vn vinden we hieronder?
b Hoort ook het zelfstandig gebruikte bez. vn hieronder?
c Zijn ook de paradigma's na het zn niet bij die versmelting betrokken?
d Waardoor onderscheiden de vra. en de betr. vn zich van de andere?
3.5.19.4.1. Het type iets goeds
a Hoe is dit type syntaktisch gebouwd en waarom?
b Bewijs dat goeds een bwbn-patroon vertegenwoordigt.
c In hoever is het type iemand anders verwant met iets anders?
d Hoe verhouden de twee woorden nieuws in iets nieuws en dat nieuws zich tot
elkaar ?
e Hoe verhoudt het type niet veel zaaks zich tot iets nieuws?
f Welk verschil blijft er tussen iets zonder nabepaling type goeds en iets in
iets goeds?
g Hoe liggen de semantische verhoudingen binnen iets goeds?
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3.5.19.5. Versmelting van al t/m molens: `zn' en `vn'
a Waardoor onderscheidt dit type versmelting zich van de vn ik/mij enz.?
b Waarom noemen we woorden als morgenavond en 's avonds geen zn?
c Waarom noemen we ze `zn' en geen bw zoals de traditie?
d Waarom noemen we woorden als daar, waar enz. `vn' en geen bw zoals de
traditie ?
e Deel de `vn' in.
f Door welke betekeniseigenaardigheden onderscheiden `zn' en `vn' zich?
3.5.19.6. Versmelting van derde drie: enkele
a In hoever zijn de leden van deze versmelting ook semantisch verwant met de
elementen waaraan ze formeel beantwoorden?
3.5.19.7. Versmelting van zelfde t/m molens: (de) mijne enz. en (de)gene enz.
a Waardoor onderscheiden de bak. vn zich?
3.5.19.8. Versmelting van mooie t/m molens: kilo enz.
a Aan welke voorwaarde is het bestaan van deze versmelting gebonden?
b Wat is de betekenis ervan?
c Breng deze betekenis in verband met die van het element uit antwoord a.
3.5.19.9. Waarvan is het vn-bw-patroon een versmelting?
a Waarom is bv. daar in daar naast niet zonder meer gelijk aan een versmelting
van de zn-patroondelen die t/m molens?
b Waarom is het vn-bw-patroon in elk geval een versmelting binnen het znpatroon ?
c Waarom is juist bij naast e.d. in daar naast de naam vzaz zo prachtig van toepassing ?
Het zn-patroon als zn-patroondeel
3.6.
3.6.1.
De voorbepaling
a Welke syntagmatische en paradigmatische beperkingen heeft het zn-patroon
als voorbepaling in een groter zn-patroon?
b Waaruit blijkt dat de twee zn soms een sterke eenheid vormen?
c Welke betekenisbeperking vertoont het kleine zn (-patroon) ?
3.6.2.
De nabepaling
a Welke types zijn hier o.a. mogelijk?
b Waar doen ze stuk voor stuk sterk aan denken?
c Hoe staat het met hun beperkingen?
Het zn-patroon als bwbn-patroondeel
3.7.
a Noem vier types die hier mogelijk zijn.
b Welke veroorzaken beperkingen en welke?
Het zn-patroon als vzaz-patroondeel
3.8.
a In welke mate is dit zn-patroon syntagmatisch en paradigmatisch beperkt?
b Tot welke betekenis is dit syntagma beperkt?
Het zn-patroon als vw-patroondeel
3.9.
a Welke vorm- en betekenisbeperkingen vertoont dit syntagma?
b Waarmee is het dus sterk verwant?
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3.10.
3.10.1.

Enkele beperkte zn-patronen
Het type een schat van een kind

3.10.1.1. Buitenbouw
a Ontleed het syntagma: schat van een jongen dat je bent.
b Welke zijn de voornaamste mogelijkheden van de buitenbouw?
3.10.1.2. Binnenbouw
a Formeel en semantisch valt dit syntagma in twee stukken uiteen. Beschrijf
ze in die twee opzichten.
b In welke opzichten kongrueren de twee zn met elkaar en onder welke voor
waarden?
c Welk zn maakt de meeste aanspraken op de naam 'kern'?
d Waarom doet het andere zn dat niet?
-

Het type een kerel als een boom
3.10.2.
3.10.2.1. Buitenbouw
a Welke zijn de voornaamste mogelijkheden van de buitenbouw?
3.10.2.2. Binnenbouw
a Welke overeenkomsten en verschillen heeft de binnenbouw van dit syntagma
met die van het vorige syntagma, formeel en semantisch?
Het type m'n vader z'n boeken
3.10.3.1. Buitenbouw
a Welke zijn de voornaamste mogelijkheden van de buitenbouw?
3.10.3.

3.10.3.2. Binnenbouw
a Hoe is het type syntagmatisch gebouwd?
b Van welk woord mogen we zeggen dat het geen paradigma heeft?
c Welke betrekking heeft het met een element dat ervoor staat?
d M'n vader in m'n vader z'n boeken kunnen we door het vra. vn wie vervangen.
Door welke andere vn kan dat nog meer?
e Kunnen we ook na m'n vader z'n nog vn krijgen?
f Waarmee hangt dat samen?
3.10.4.
Het type m'n vaders boeken
3.10.4.1. Buitenbouw
a Welke zijn de voornaamste mogelijkheden van de buitenbouw?
3.10.4.2. Binnenbouw
a In welke opzichten is m'n vaders syntagmatisch en paradigmatisch beperkt
tegenover m'n vader z'n?
b In welk opzicht is het tegenover dat type ook semantisch beperkt?
3.10.5.

Het type een stuk of wat lekkere peren

3.10.5.1. Buitenbouw
a Welke zijn de voornaamste mogelijkheden van de buitenbouw?
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3.10.5.2. Binnenbouw
a Bewijs dat een stuk of wat één geheel vormt.
b Welke beperkingen heeft het paradigma van wat?
c Welke betekenis heeft dit syntagma?

3.10.6.

Het type een peer of wat

3.10.6.1. Buitenbouw
a Welke zijn de voornaamste mogelijkheden van de buitenbouw?
3.10.6.2. Binnenbouw

a Beschrijf de paradigmatiek en de syntagmatiek van een peer of wat.
b Welk syntagmatische verschil is er tussen deze groep en een stuk of wat in
een stuk of wat peren?

c Kan peer in een peer of wat voorbepalingen krijgen?
d Welke betekenis heeft dit syntagma?
e Vergelijk nu de zes besproken beperkte zn-patronen naar buiten- en binnenbouw, formeel en semantisch, en breng op grond daarvan een indeling aan.
HOOFDSTUK 4. HET BWBN- PATROON EN Z'N DELEN

Bwbn- patroonindeling naar buitenbouw
4.1.
a Hoe is de bwbn- patroonindeling naar buitenbouw?
4.2.
Bwbn-patroonindeling naar binnenbouw
4.2.1.
Het begrip bwbn
a Waarom vormen de begrippen bw en bn geen zuivere tegenstelling met begrippen als zn en ww, en waarom doet het begrip bwbn dat wel?

4.2.2.
De `kern' als indelingskriterium
a Welke indeling levert dit kriterium op?
b Waarop berust de scheiding van de types 'kern'?
Het bwbn-patroon als zelfstandige taaluiting
4.3.
a Welke sterke beperking is hier?
4.4.
Het bwbn-patroon als ww- patroondeel
4.4.1.
De speciale mogelijkheden van het bwbn- patroon als niet -ww rest
a Welke paradigmatische en syntagmatische uitbreidingen ondergaat het
bwbn- patroon als het niet -ww rest wordt?
b Bewijs dat het bwbn- patroon een centraal zinsdeel is.
c Welke syntagmatische en paradigmatische eigenschappen kenmerken de
types a. drie huizen rijk; b. drie huizen kwijt; c. dol op die huizen?

4.4.2.
4.4.2.1.

Het bwbn- patroon als bw bep.
De voorbepaling van het type heel erg

a Wat voor elementen kunnen hier voorbepaling zijn?
b Wat betekenen ze?
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4.4.2.2.

Het bwbn

a Definiëer het begrip bwbn.
4.4.2.2.1. De overtreffende trap
a Bewijs dat laatst geen overtreffende trap of rangtw is.
b Wat betekent de echte overtreffende trap?
c Wat de onechte?
d Bewijs dat het type de best mogelijke geen ww-patroondeel kan zijn ondanks
gevallen als dat lijkt me de grootst mogelijke.
4.4.2.2.2. De vergrotende trap
a Toon overeenkomst en verschil aan tussen anders en de vergrotende trap.
b Doe hetzelfde met ontkennende woorden en de vergrotende trap.
c Doe hetzelfde met meer en minder en de vergrotende trap.
d Moeten vroeger en later altijd bwbn en vergrotende trap zijn? Waarom?
e Hebben we vergrotende trappen in hoe langer hoe kleiner? Waarom?
f Hebben we vergrotende trappen in hoe langer.. . hoe kleiner ... ? Waarom?
g Hebben we een vergrotende trap in des te kleiner? Waarom?
4.4.2.2.3. De gewone stellende trap
a Hoe delen we die in naar buitenbouw van de bwbn-patronen?
b Waarin onderscheidt de stell. trap zich semantisch?
c Hoe gedragen de groepen zo mooi mogelijk, zo klein mogelijk enz. zich als
we er de indeling van antwoord a op toepassen?
d Hoe de groepen mooi genoeg, klein genoeg enz.?
e Wat valt er syntagmatisch en paradigmatisch op te merken bij de binnenbouw
van die types zo mooi mogelijk en mooi genoeg?
4.4.2.2.4. De groep te + stellende trap
a Welke betekenis heeft deze groep?
b Met welk type is hij formeel en semantisch verwant?
4.4.2.3.

De beknopte bijzin als nabepaling na te klein enz.

a Welk speciale type beknopte bijzin is wel mogelijk na te klein e.d. maar niet
na klein enz.?
b Welke betekenis heeft die bijzin?
4.4.2.4.

De als-groepen

a Waarom spreken we hier niet van nabepalingen?
b Welke overeenkomsten en verschillen vertonen als -groepen met de pendant
die in antwoord a genoemd is?
c Welke redenen hebben we om bepaalde elementen uit de als-groepen onder
-werp,lvmynz.
te noemen?
4.4.2.4.1. De als-groep bevat geen onderwerp en z'n pv heeft geen getalskongruentie met die van de eerste zin
a Geef een voorbeeld van dit type.
b Welke beperking heeft de als -pv?
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4.4.2.4.2. De als-groep bevat geen onderwerp en z'n pv heeft wel getalskongruentie met die van de eerste zin.
a Geef een voorbeeld van dit type
b Welke beperking heeft de pv van de eerste zin?
4.4.2.4.3. De als-groep bevat een pv en z'n onderwerp verdraagt maar
één onbeklemtoond pers. vn per zin
a Geef een voorbeeld van dit type.
b Welke beperking heeft de als-pv?
4.4.2.4.4. De als-groep bevat een pv en z'n onderwerp verdraagt meer
als één onbeklemtoond pers. vn per zin
a Geef een voorbeeld van dit type.
b Welke beperking heeft de als-pv?
4.4.2.4.5. In de als-groep ontbreekt een `onmisbaar' zinsdeel
a Geef een voorbeeld van dit type.
b Demonstreer daaraan het verschil tussen dit soort als-zinnen en die waarin
als onderschikkend vw is.
4.4.2.4.6. Een speciaal ww doen in de als-groep
a Aan welke beperking herkennen we het speciale ww doen waarvan vormen
mogelijk zijn in de als-groep?
b Welke betekenis-eigenaardigheid heeft het?
Het bwbn-patroon als zn-patroondeel
4.5.
a Welke mogelijkheden van het bwbn-patroon als ww-patroondeel mist het
als zn-patroondeel?
b Welke andere mogelijkheid komt er daarentegen bij?
4.5.1.
De voorbepaling van het type heel erg
a Welke verschillen vertoont het bn-patroon hier met het bw-patroon?
4.5.2.
Het bwbn
a Wat is het belangrijkste verschil tussen het bn en het bw?
b Welke bn vertonen dit verschijnsel niet?
c Onder welke voorwaarden vertonen de andere het wel?
d Er is natuurlijk vorm- en betekenisverschil tussen a. een grootspreker; b. een
groot spreker; c. een grote spreker. Welk?
e Zijn de woorden groot en grote uit b en c van de vorige vraag genusaanduiders
of niet ?
f Welke van de twee betekenissen van grote uit c van vraag d is het meest
beperkt?
4.5.2.1.
De overtreffende trap
a In welke opzichten verschilt het bn hier van het bw?
4.5.2.2.

De vergrotende trap

a Laat zien dat het bw anders een aanvulling vormt met het bn ander/andere.
b In hoever kunnen we geen vergelijken met de vergr. trap van een bn?
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c Zijn meer en minder als zn-patroondeel vergr. trappen of niet? Waarom?
d Zijn vroeger en later als zn-patroondeel vergr. trappen of niet? Waarom?
e Zijn er in de bn-groep hoe langer hoe mooier vergr. trappen? Waarom?
f Laat zien op welke plaats(en) een vergrotende trap van een bn mogelijk is in
de reeksvormer van het type hoe eerder.. . hoe beter .. .
g Is er een vergr. trap van een bn mogelijk na apart gebruikt des te?
4.5.2.3.
De gewone stellende trap
4.5.2.4.
De groep te + stellende trap
(te)
zeldzaam en (te) zelden een aanvulling vormen.
Bewijs
dat
a
Nabepalingen
4.5.3.
a Welke zijn de enigst mogelijke nabepalingen bij het bn?
4.6.
Het bwbn-patroon als bwbn-patroondeel
a Aan welke voorwaarde is deze mogelijkheid gebonden?
4.6.1.
Een speciaal type: zo goed als
a In welke opzichten is dit type syntagmatisch en paradigmatisch beperkt in
binnenbouw?
b Vergelijk de twee volgende types op dit ene punt: wat kan er na als komen?
dit boek is zo goed als nieuw
dit boek is zo goed als het jouwe

c Wat is de kern van zo goed als nieuw en waarom?
d Welke types woorden en woordgroepen kunnen hier kern zijn?
Het bwbn-patroon als vzaz-patroondeel
4.7.
a Geef een voorbeeld van dit type als vz- en een als az-patroondeel. Er moeten
twee verschillende types nabepaling van het bwbn in voorkomen.
Het bwbn-patroon als vw-patroondeel
4.8.
•a Geef een voorbeeld van dit type.
HOOFDSTUK 5. HET VZAZ- PATROON EN Z'N DELEN

a Hoe is het vzaz-patroon syntagmatisch gebouwd?
b Wat betekent de voorbepaling?
5.1.
Vzaz-patroonindeling naar buitenbouw
a Welk resultaat geeft deze indeling?
5.1.1.
De buitenbouw van de buitenbouw
a Waarom is de buitenbouw van de buitenbouw voor een vzaz-patroon van
belang?
5.2.
Vzaz-patroonindeling naar binnenbouw
a Welk resultaat geeft deze indeling?
5.2.1.
Het begrip vzaz
a Waarom is het begrip vzaz wel een goeie tegenhanger van begrippen als zn,
ww enz., en de begrippen vz en az niet?
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5.3.

De vz-uitdrukking
a Wat is een vz-uitdrukking?
b Waarin verschilt die van een vzaz-patroon?
c Waaruit blijkt dat het een uitdrukking is?
d In overeenstemming met bevat altans in de spelling twee woordgrenzen. Welke
van die twee is het twijfelachtigst en waarom?
HOOFDSTUK 6. HET VW- PATROON EN Z'N DELEN

a Welke vw kunnen een patroon vormen?
b Van welke vw-groep zijn ze een onderdeel?
c Wat hebben ze — net als hun voorbepalingen — in betekenis gemeen?
d Waarom zijn woorden als ook en juist als vw-patroondelen uitgesloten?
HOOFDSTUK 7. NEVENSCHIKKING
EN SAMENTREKKING

a Definiëer het begrip nevenschikking.
b Welke elementen kunnen niet in hun eentje bij een nevenschikking betrokken
worden?
c Laat zien dat ze het als lid van een groep soms wel kunnen.
7.1.

Nevenschikking tussen zn-patronen

a Laat zien dat ook het nevenschikkend vw geen element is tussen twee patronen in, maar een deel van één van twee patronen.
b Welke regels bepalen het voorkomen van één of meer nevenschikkende vw
in een reeks zn-patronen?
c Welke beperkingen bepalen het voorkomen van maar en want tussen znpatronen?
7.1.1.
Het begrip reeksvormer
a Definiëer het begrip reeksvormer.
7.2.

Nevenschikking tussen ww-patronen

a Welke nevenschikkende vw zijn hier mogelijk?
b Welke regels bepalen het voorkomen van een of meer nevenschikkende vw
(bv. en) in een reeks ww-patronen?
c Zijn er reeksvormers met maar, want en als?
d Welke plaatseigenaardigheid vertonen sommige leden van reeksvormers?
e Geef een voorbeeld van dit type.
f Zeg iets over vorm- en betekeniseigenaardigheid ervan.
7.2.1.
Het type bovendien: hij is ziek
a Welke vorm- en betekeniseigenaardigheden vertoont dit type?
b Welke overeenkomsten en verschillen heeft het met vw, naar vorm en betekenis ?
7.3.

Nevenschikking tussen bwbn-patronen

a Welke nevenschikkende vw zijn hier mogelijk?
b Laat het verband zien tussen nevenschikkende vw en kopbepalingen.
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7.4.
7.4.1.

Nevenschikkende vw en andere verbindende woorden
Zn-patroondelen die een zn-patroon verbinden

a Welke drie verschillende soorten zn-patroondelen verbinden een zn-patroon?
b Welke plaatseigenaardigheid hebben ze gemeen?
Zn-patroondelen die een ww-patroon verbinden
a Welke soorten zn-patroondelen verbinden een ww-patroon?
b Welke plaatseigenaardigheid hebben ze gemeen?
c Welke plaatseigenaardigheid hebben alle verbindende zn-patroondelen gemeen?
7.4.2.

Een speciaal geval: wie denk je dat er komt
7.4.2.1.
a In welke drie soorten gevallen kan een bijzin een woord als wie, wat, waar e.d.
bevatten ?
b Waaraan herkennen we die drie soorten?
c Welke speciale plaatsmogelijkheid kent het indirekt vra. woord soms?
d Bij welke andere woordsoorten vinden we dit verschijnsel?
Ww-patroondelen die een ww-patroon verbinden
7.4.3.
a Welke soorten ww-patroondelen verbinden een ww-patroon?
b Welke plaatseigenaardigheid hebben ze gemeen?
c Bewijs dat hetzij door syntagmatische en paradigmatische eigenschappen een
volkomen aparte plaats inneemt onder de vw.
Samentrekking tussen ww-patroondelen
7.5.
a Definiëer het begrip samentrekking.
b Noem een syntagmatische beperking veroorzaakt door de samentrekking
tussen bij- en hoofdzin.
Samentrekking bij antwoordzinnen
7.5.1.
een
verband
tussen antwoordzinnen en samentrekking, en de begrippen
a Leg
onder- en nevenschikking.
Nadere begrenzing van het begrip samentrekking
7.5.2.
a Bij welk type beginnen we pas van samentrekking te spreken, wat betreft
het aantal aan te vullen zinsdelen enz. ?
b Welke betrekking bestaat er tussen de begrippen samentrekking en taal- en
situatieverband ?
c Waarom spreken we niet van samentrekking in zinnen als:
hij heeft één radio maar wij hebben er twee?
7.5.3.
Samentrekking veroorzaakt een ekstra- sterke band
a Op welke twee manieren kunnen we de band tussen twee nevengeschikte
zinnen nog versterken?
b Waarom verschillen die eigenlijk alleen gradueel en niet wezenlijk?
7.5.4.
Indeling
a Hoe delen we de gevallen van samentrekking in en waarom?
193

7.5.5.
Bij welk nevenschikkende vw is samentrekking mogelijk?
a Wat is het antwoord op de vraag uit de titel?
7.5.6.
Tussen welke ww-patronen is samentrekking mogelijk?
a Wat is het antwoord op de vraag uit de titel?
7.5.7.

In welke zinsdelen is samentrekking mogelijk?

a Is er samentrekking mogelijk tussen een hulpww van het vd en een van twee
of meer ow?
b Is er samentrekking mogelijk tussen pv die verschillen a. in hoofdvorm;
b. in persoon; c. in getal ?
7.5.8.

Welke regels beperken de samentrekkingsmogelijkheden verder
nog?

7.5.8.1.
Welke regels beperken weglating in de tweede helft?
a Wat is het antwoord op de vraag uit de laatste titel?
7.5.8.2.

Welke regels beperken weglating in de eerste helft?
a Wat is het antwoord op de vraag uit de titel?
7.5.9.
Samentrekking in een hele zin
a Geef een voorbeeld van een samentrekking in een hele zin.
b Waarom is het moeilijk om daar ook helemaal gevallen onder te rekenen
waarin en dat of en wel gebruikt worden?
c Welk effekt hebben laatstgenoemde konstrukties voor het element na en dat
of en wel?
7.5.10.
Besluit van de samentrekking
a Geef een voorbeeld van samentrekking tussen twee zn- en tussen twee bwbnpatronen.
b Geef een voorbeeld van samentrekking in woorddelen: a. in het eerste deel
van een samengesteld woord; b. in het laatste deel ervan.
HOOFDSTUK 8. AANHANGSEL:
ENKELE TEKSTEIGENAARDIGHEDEN

8.1.

De verbondendeelwoordkonstruktie

a Geef een gebruikelijke Latijnse woordsoortindeling.
b Op welk type kriterium is die gebaseerd?
c Laat dat zien aan de hand van het schema.
d Waarmee is een verbonden deelwoord verbonden?
8.2.

De absolutedeelwoordkonstruktie (= absolute konstruktie)

a Welke twee morfologische feiten kenmerken in het Latijn de absolute kon
-strukie?
b Een van die twee kenmerken heeft de Latijnse absolute konstruktie een speciale naam gegeven die voor het Nederlands natuurlijk onbruikbaar is: welke
naam is dat ?
c Waarom heten verbonden- en absolutedeelwoordkonstruktie allebei beknopte
bijzinnen?
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d Waarom spreken we bij een absolute konstruktie van een schijnonderwerp en
een schijn -pv ?
e Gedurende de vergadering is in levende taal natuurlijk geen absolute konstruktie; waarom kan het dat in oudere teksten wél zijn?
f Welk zinsdeel is een absolute konstruktie altijd?
g In Nederlandse teksten falen meestal morfologische middelen om de absolute
konstruktie te herkennen. Wat voor kriterium blijft er nu nog over om te
bewijzen dat een bepaald deelwoord niet bij bepaalde zelfstandige woorden
kan horen?

8.2.1.
Weglating van zijnde
8.2.2.
Een verwant type: de hoed in de hand
a Welk verschil is er formeel en semantisch tussen dit type en de bw bep.
zonder vzaz als deel die ook in het ABN voorkomt?
8.3.
Nageplaatste bn
a Uit welke taal is deze teksteigenaardigheid ontleend?
b Welk verschil vertonen Nederlandse teksten hier meestal, vergeleken met de
taal waaruit ontleend is?
c Wat beantwoordt er in het ABN aan achtergeplaatste verbondendeelwoordkonstrukties ?
d Welk stilistische `voordeel' kunnen die konstrukties hebben?
8.4.
Hoewel tussen bwbn
a Geef een voorbeeld van hoewel tussen bwbn.
b Welke woordsoort is het hier en waarom?
Hoewel met een deelwoord
8.5.
a Geef een voorbeeld van hoewel met een tegenwoordig en een verleden deelwoord.

b Welke woordsoort is het hier en waarom?
c Geef een voorbeeld van hoewel + `weggevallen' tegenwoordig deelwoord
zijnde.

8.6.

Als met een deelwoord
a Geef een voorbeeld van als met een tegenwoordig en een verleden deelwoord.
b Welk verschil is er tussen dit als en ofschoon uit het vorige nummer?
8.7.
Verbuiging in teksten
a Geef de verbuiging volgens de Vries en te Winkel van de woorden mens (m)
vrouw (v) en hart (o), maar bedenk dat hier kleine afwijkingen kunnen zijn
van de verbuiging van de gegeven voorbeelden.
b Welke syntaktische beperkingen hebben die vier naamvallen?
Betr. woorden: relatieve aansluiting
8.8.
a We hebben het volgende voorbeeld:
ik kreeg toen een boek wat ik aardig vond

Hoe moeten we wat opvatten a. als het een tekstzin betreft; b. als het een zin
uit levende taal betreft?
b Aan welk zinsverband geeft de relatieve aansluiting de voorkeur?
c Laat dat zien door in een voorbeeld de twee verbanden te vergelijken.
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Betr. vn: zelfstandig en bijvoeglijk
8.9.
a Definiëer het begrip bijvoeglijkheid klassiek-morfologisch.
b Is het normale betr. vn zelfstandig of bijvoeglijk en waarom?
c Geef van allebei de types een tweetal voorbeelden.
d. Is het betr. vn wiens zelfstandig of bijvoeglijk en waarom?
8.10.
Het type: het is je vriendje die het gestolen heeft
a Om de woordsoort van welk woord gaat het hier?
b Welke verandering in interpretatie is hier gekomen en waardoor?
Aanvoegende wijs
8.11.
a Waar alleen heeft de aanvoegende wijs aparte vormen?
b Welke vormen heeft de aanvoegende wijs van het ww zijn?
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REGISTER

Sterk beperkte syntagma's zijn hier terug te vinden onder het paradigmaloze element of onder
het element met het kleinste paradigma, voor zover mogelijk. De types een kist andijvie en een
kilo andijvie zijn te vinden onder kist en kilo, het type gek op dat kind onder op en verder
natuurlijk onder bwbn-patroon enz.
*Aan
het type daar komen ze — wandelen 2.18.17
het beperkte beknopte bijzinstype — de
lucht te zien 2.18.6
— het + ow 2

— + onbeklemtoond pers. vn kan nooit
Q zijn 2.12.1.2, le
aanloop
definitie van - 2.3.4
- kan verwijswoord niet altijd vervangen
2.3.4; 2.19.4
ww-patronen met voor-pv als — en uitloop
2.2, le
aanlooponderwerp 2.5.1
aansluiting
relatieve — 8.8
aanspreking
definitie van — 3.3
schat van een kind als — 3.10.1.1, le
aanvulling
al/alle en allemaal vormen een — 3.5.7
bn van het type (een) klein/ (een) kleine
vormen een — 3.5.8.1; 4.5.2
de/het vormen een — 3.5.8.1
deze/dit vormen een — 3.5.8.1
die/dat vormen een — 3.5.8.1
een vormt soms een — met een nulteken
3.5.8.1
elke/elk vormen een — 3.5.8.2
— bij getaiskongruentie 2.5.2.3.1
— tussen hebben en zijn als hulpww van
het vd 2.6.2.2
syntagmatische — tussen ik/mij enz. 2.5.2.2
onze/ons vormen een — 3.5.8.1
wat voor 'n en wat voor een vormen een —
3.5.8.3
welke/welk vormen een — 3.5.8.1
zelden en zeldzaam vormen vrij zeker een —
4.4.2.2.5
zo'n en zo een vormen een — 3.5.8.3
zo'n/zulk/zulke vormen een — 3.5.8.1; 3.5.8.2
z'n en d'r vormen een — in het beperkte
zn-patroon m'n vader z'n boek 3.10.3.2
ablativus absolutus 8.2
absolutedeelwoordkonstruktie 8.2; 8.2.1

achter-pv
plaats van ow t.o.v. — 2.8.1
plaats van vd t.o.v. — 2.6.1
ww-patroon met — als zelfstandige taaluiting 2.2. 1, 2e
achterste 4.5.2.1, 2e
achterzetsel, zie vzaz en az
af
van... - als zn-patroondeel 3.5.4
afleiding 1.2.1
al

- als zn-patroondeel 3.5.7
-, alle en allemaal vormen een aanvulling

3.5.7
is een aanloop een ww-patroon met — +
voor-pv, dan vergt hij niet per se een
verwijswoord 2.3.4, le
het beperkte ww-patroon — loopt ie hard
2.18.3
alle

— als zn-patroondeel 3.5.7
—, al en allemaal vormen een aanvulling

3.5.7
— is een versmelting 3.5.19.2
alleen

de reeksvormer niet — ... maar ook 7.2.3;
7.4.1
allemaal
—, al en alle vormen een aanvulling 3.5.7
allerachterste
—, allerbovenste enz., zie achterste, bovenste
enz. en onechte overtr. trap
allerbest
op z'n — enz. als zn-patroondeel 3.5.5
als
— als zn-patroondeel (— in een wolk enz.)

3.5.3; 3.5
het beperkte zn-patroon een kerel — een
boom 3.10.2; 3.10.5.1, 2e
— + deelwoordgroep 8.6
het beperkte ww-patroon — ik het niet
dacht als hoofdzin 2.18.1
het beperkte ww-patroon — je een werkster
hebt als aan- of uitloop 2.18.5
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- als deel van een aan- of uitlooponderwerp 2.5.2
- als ondersch. vw in een vv-zin 2.13
het beperkte ww-patroon - hij er komt,
dan jij toch zeker 7.5

samentrekking tussen twee nevengeschikte
bijzinnen met - als ondersch. vw 7.5.3
- na stell. of vergr. trap kan twee pv verbinden 2.4.2
- na stell. of vergr. trap kan twee vd
verbinden 2.6.1
bij - na steil, of vergr. trap is samentrekking mogelijk 2.7.5.2
- -groepen na steil, of vergr. trap 4.4.2.5;
3.7.4

het beperkte patroon zo goed - (in zo
goed - nieuw e.d.) 4.6.1
dezelfde/hetzelfde enz.... - 3.5.9
de reeksvormer niet zozeer ... - (wel) 7.1
de reeksvormer zowel ... - 7.1; 7.2
ander
- landere vormt met anders een aanvulling

4.5.2.2
- /andere ... als 4.5.2.2
andermans
- in een - jas 3.10.4.2
anders
- vormt met ander/andere een aanvulling

4.5.2.2
- ... als 4.4.2.2.4, 2e
iemand -, iets -, niemand -, wat - 3.5.19.4.1

antecedent
plaatsaanduidende onbep. en aanw. `vn'
als - 3.5.19.5
antwoordzinnen 1.2.2.7, 2e
nevenschikking en - 7.5
samentrekking en - 7.5
az5
zn-patronen met - als deel zijn A of deel
van de eindgroep 2.19.2.2, 6e
verschil tussen - en eerste deel van scheidbaar samengestelde ww 2.19.2.2, 6e
zie ook vzaz
* Bedrijvende
- vorm, zie bvm
begingroep 2.3.1; 2.19.1 vv.
behalve

het vzaz - 3.5.1; 3.5.2; 3.5.3; 3.5.4; 7.4.1
onbep. vn + - 3.5.19.4
beklemtoning
- en nevenschikking 7.0
bep.
bv - uit het onderwerp e.d. kan uitloop zijn
zonder verwijswoord 2.5.1
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by -, `zelfstandig gebruikt' 3.5.8
bw-2.15vv.
bw-ofly?4.4.3
sommige types `- van gesteldheid' zijn
niet-ww rest en deel van de eindgroep
2.19.2.2, 3e
beperkingen 1.2.2.3
betekenaar 1.1.1
grammatikaal en leksikologisch deel van 1.1.2
betekenis 1.1.1
grammatikaal en leksikologisch deel van 1.1.2
betekenisopposities
- tussen ww-patronen 2.1.2; 2.1.2.1;2.1.2.2
beu 3.7.1
- + voor- en nabepaling 4.4.1
bevatten

- + lv kent geen omzetting in de lvm 2.11
bez.-vn-patroon 3.10.3.2
binnenbouw 1.2.2.3
patroonindeling naar - 1.2.2.6
bwbn-patroonindeling naar - 4.2
vzaz-patroonindeling naar - 5.2
ww-patroonindeling naar - 2.2
zn-patroonindeling naar - 3.2
binnenste 4.5.2.1, 2e
blijken

- als hulpww van te + ow 2.8
- mist de geb. wijs 2.4.3.3.1
bn 4.5.2
genusaanduiding door - 3.5.8.1; 3.5.14
- van het type (een) klein/(een) kleine
vormen een aanvulling 3.5.8.1; 4.5.2

- van het type gevonden 3.5.13
plaatsaanduidende - 3.5.14; 3.5.13
stoffelijke - 3.5.14; 3.5.13
naplaatsing van - in biez. stijl 8.3
bn-patroon
- tegenover bwbn-patroon 4.2.1
bovenste 4.5.2.1, 2e
broers

- in m'n - jas 3.10.4.2
buitenbouw 1.2.2.4
patroonindeling naar - 1.2.2.7
bwbn-patroonindeling naar - 4.1
vzaz-patroonindeling naar - 5.1
ww-patroonindeling naar - 2.1
zn-patroonindeling naar - 3.1
buitenste 4.5.2.1, 2e
bvm 2.6.2vv.
bwbn 4.4.2.2
- als zn-patroondeel 4.5.2
bwbn-patronen
definitie van - 4.2.1
indeling van - naar binnenbouw 4.2

indeling van - naar buitenbouw 4.1
- als bwbn-patroondeel 4.6
- als vw-patroondeel 6
- als vzaz-patroondeel 5
- als ww-patroondeel 2.15.1; 4.4vv.
- als ww-patroondeel is typisch midden
-groeplmnt2.3,5
- als ww-patroondeel heeft geen plaatsvastheid tegenover getalsonderwerp
2.19.3
- als ww-patroondeel heeft geen plaatsvastheid tegenover zn-patroon (zonder
vzaz als deel) als lv en my 2.19.3
- als niet-ww rest 4.4.1
- als bw bep. 2.15.1; 4.4.2.1
- als zelfstandige taaluiting 4.3
- als zn-patroondeel 4.5vv.
nevenschikking tussen - 7.3
bwbn-patroondeel
beknopte bijzinnen als - 4.4.2.3
bwbn-patroon als - 4.4.2.1; 4.6
even als - 4.4.2.1
hoe als - 4.4.2.1
iets als - 4.4.2.1
tamelijk als - 4.4.2.1
zn-patroon als - 3.7; 4.4.1; 4.4.2.1
bwbn-patroonindeling
- naar binnenbouw 4.2vv.
- naar buitenbouw 4.1
bw-patroon
- t.o. bwbn-patroon 4.2.1
bijwoord, zie bw
bijzin
definitie van - 2.2.1
- heeft voorkeur voor aanloop, p en
uitloop 2.19.5
beknopte - als bwbn-patroondeel 4.4.2.3
beknopte - na te + stellende trap kan een
`onmisbaar' zinsdeel missen 4.4.2.4
beknopte - als vv 2.16
beperkte beknopte - met aan of naar aan
het begin (aan de lucht te zien) 2.18.6

het grammatikaal verbindende v w - in een
vv-zin 2.13
het beperkte ww-patroontype mooi - ie
zingt 2.18.2
het ww-patroontype wie denk je - er komt
7.4.2.1
en - als middel om een zinsdeel te benadrukken door isolering 7.5.6
datgene

het bak. vn - 3.5.19.7
datzelfde, zie zelfde
de
- en het vormen een aanvulling 3.5.8.1

deelwoord
verleden -, zie vd
voltooid -, zie vd
degene

het bak. vn - 3.5.19.7
denkbare

het type de grootst - enz. als zn-patroondeel 4.5.2.1, 4e
het type het grootst - is uitgesloten als
ww-patroondeel 4.4.2.2.1
denken

vormen van - hebben een beperkt paradigma in het beperkte ww-patroon wie
denk je dat er komt 7.4.2.1
des

- in hoe finer... - te betere 4.5.2.2, 6e
- in - te gezondere 4.5.2.2, 7e
bevat hoe langer... - te vlugger vergrotende trappen? 4.4.2.2.4, 6e
bevat - te vlugger een vergrotende trap?
4.4.2.2.4, 7e
deze

het aanw. vn - en dit vormen een aanvulling 3.5.8.1
dezelfde, zie zelfde
die

het aanw. vn - en dat vormen een aan
-vuling3.581
het betr. vn - 3.5.19.4
diegene

het bak. vn - 3.5.19.4
* Daar
het `vn' - 3.5.19.5
dan

het `vn' - 3.5.19.5
het beperkte ww-patroontype kom je in de
stad als bw bep. heeft - als verplicht
verwijswoord 2.18.7
dat

het aanw. vn - en die vormen een aanvulling 3.5.8.1
het betr. vn - 3.5.19.4
het grammatikaal verbindende vw - 2.16

diezelfde, zie zelfde
dikwijls

- is wel bw maar geen bn 4.5.2.3
dinsdags

het 'zn' - 3.5.19.5
dit

het aanw. vn - en deze vormen een aanvulling 3.5.8.1
doen

het verwijzende - in als- groepen 4.4.2.5.6
het type - jullie mee een potje kaarten
2.18.15
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wel een hoofdtw gerealiseerd is maar
geen zn 3.5.11

donderdags

het `zn'-3.5.19.5
driehoekje
het witte - (p) 2.1.1; 2.19.1.2

het zwarte - (A) 2.18.2
drietjes
- is altijd zelfstandig 3.5.11
d'r

m'n moeder - boeken 3.10.3; 3.10.1.1, 3e;
3.10.4.1, 2e; 3.10.5.1, 2e

* Een
- staat zelden voor meervoudige zn 3.5.8.2
- vormt soms een aanvulling met een nulteken 3.5.8.2

erg

- als bn-patroondeel is soms genusaanduider 4.5.1
ergens

het onbep. `vn' - 3.5.19.5
- + vzaz 3.5.19.4.1
even

- als bwbn- patroondeel 4.4.2.1
* Foneemsyntaksis 1.1
fonetiek 1.1
foniek 1.1
fonologie 1.1

één 3.5.11
eentje

- is altijd zelfstandig 3.5.11
eenvlakkigheid 1.1.1; 1.2
eerst

- is geen overtr. trap of rangtw 4.4.2.2.1
eerste

- als overtr. trap en rangtw 3.5.10

geen
- ... meer 4.5.2.2, 3e
- ... als 4.5.2.2,2e

de reeksvormer - ... maar 7.1
genoeg

effen

- kan geen genusaanduider zijn 4.5.2
eindgroep 2.3.2; 2.19.2
elk

- als nabepaling bij een stellende trap is
verwant met te als voorbepaling erbij
4.4.2.2.4

- en elke vormen een aanvulling 3.5.8.1
elkaar
- kan geen onderwerpskern zijn 2.5.2.2
het wkg. vn - 3.5.19.4
elkaars
- in -jas 3.10.4.2
elke

- en elk vormen een aanvulling 3.5.8.1
en 7

- kan pv door nevenschikking verbinden
2.4.2

- kan vd door nevenschikking verbinden
2.6.1

nevenschikking met - in het onderwerp
vereist bijna altijd een meervoudige pv
2.5.2.3.2, 6e
ene 3.5.11

- is een versmelting 3.5.19.6
enigste 4.5.2.1, 2e en 4e
enkele

- is een versmelting 3.5.19.6
enkelvoud, zie ev
er

mogelijkheden met - 2.5.2.14
- als onderwerp bij een lvm 2.5.2.1.1
het plaatsonderwerp - beperkt het pvparadigma niet 2.5.3.2.1, 4e
- als deel van de begingroep 2.19.1.4
- in verbinding met zn-patronen waarin
^► 11

* Gaan
- is hulpww van de ow 2.8
het type - jullie mee fietsen 2.18.15

klein - enz. is uitgesloten als zn-patroon-

deel 4.5.2.3
genusaanduider
erg als bn-patroondeel is soms - 4.5.1
heel als bn-patroondeel is - 4.5.1
meer is nooit - 4.5.2.2, 8e
minder is soms geen — 4.5.2.2, 8e
alleen mogelijk (e) is — in het type zo groot
mogelijk/zo groot mogelijke 4.5.2.1, 4e

tamelijk als bn-patroondeel is soms - 4.5.1
- bij bn 3.5.8.1; 3.5.14; 4.5.2

z'n en d'r zijn ook - in het beperkte znpatroon m'n vader z'n boeken 3.10.3.2

genuskongruentie
- tussen de twee zn in het beperkte znpatroon een schat van een kind 3.10.1.2
getal
- van pv 2.4.3.2vv.
tussen pv met verschillend - is samentrekking mogelijk 7.5.7
getalsaanduiding
- of getalskongruentie bij de pv? 2.4.3.2
- door z'n in het type m'n vader z'n boeken
3.10.3.2

getalsbeperking
het laatste zn in het beperkte zn-patroon
een kist andijvie heeft - 3.6.1
het zn in het beperkte zn-patroon een kist
of wat heeft - 3.10.6.2

het laatste zn in het beperkte zn- patroon
een stuk of wat kisten heeft - 3.10.5.2
getalskongruentie
definitie van - 2.4.3.2.1
- of getalsaanduiding bij de pv? 2.4.3.2
geen - tussen gewone pv en pv van een
als-groep (harder als enz.) 4.4.2.5.1
wel - tussen gewone pv en pv van een alsgroep (harder als enz.) 4.4.2.5.2; 4.4.2.5.4
- tussen de twee zn van het beperkte
zn- patroon een schat van een kind
3.10.1.2
- tussen de twee zn van het beperkte
zn- patroon een citroen als een knol
3.10.2.2

getalsonderwerp
- is typisch middengroepelement 2.3.3, 4e
- heeft geen plaatsvastheid tegenover
bwbn 2.19.3
- heeft plaatsvastheid tegenover zn-patroon (zonder vzaz als deel) als lv en my
19.3
de kern van het - beperkt het pv-paradigma 2.5.3.2.1, 4e
- 2.5.2.1, 4e; 2.5.2.1.1
ginds

het `vn' - 3.5.19.5
goed

het type zo - als nieuw 4.6.1
Groot, A. W. de 2.5.2.3.1, 6e, noot
grootmoeders
- in -jas 3.10.4.2
grootvaders
- in - jas 3.10.4.2

heel

- als bn- patroondeel is soms genusaanduider 4.5.1
heen

- als vzaz- patroondeel 3.5.6
herinneren

in hoever is - zonder zich identiek met met zich? 2.17.2.4
zich - + lv kent geen omzetting in de lvm
2.11
het

het bep. lw - vormt een aanvulling met de
3.5.8.1
hetzelfde, zie zelfde
hetzij

de reeksvormer -. . . - 7.4.3
- en tenzij 7.4.3
hier

het `vn' - 3.5.19.5
hoe

het vra. woord - 3.5.19.5
het vra. woord - als voorbepaling bij een
stellende trap 4.4.2.1; 4.8
bevat - langer - vlugger enz. vergrotende
trappen? 4.4.2.2.2, 5e
bevat - langer... - vlugger enz. vergrotende trappen? 4.4.2.2.4, 6e
- langer - vluggere als bn 4.5.2.2, 4e
de reeksvormer - vaker.. . - eerder als bn
en als bw 4.5.2.2, 5e
de reeksvormer - vlugger... - eerder
2.18.9
hoe'n 4.5.1
hoeveel

- als zn-patroondeel is een versmelting
* Had
- + vd of + twee of meer ow en zonder
onderwerp 2.4.3.3.1

hoeveelste

halve

hoewel

- als hoofdtw 3.5.11
hangen

- als hulpww van te -F ow 2.8
hare

het zelfst. bez. vn de/het - 3.5.19.4
hebben

de keus tussen - en zijn als hulpww van
het vd 2.6.3
de verhouding tussen - en zijn als hulpww
van het vd 2.6.2.2
- + ow + ow 2.7 vv.
de keus tussen - en zijn als hulpww van
twee of meer ow 2.7.1
- + ow + te + ow 2.7.2 vv.
-+lv+ow2.18.1
- + lv kent geen omzetting in de lvm 2.11

zie ook had

3.5.19.3

- is een versmelting 3.5.19.3
- tussen bwbn 8.4
- + deelwoordgroep 8.5
- + bwbn 8.5
homoniemen 1.1.1; 1.1.2
hoofdtw 3.5.11
bep. - zonder zn vereist er 2.5.2.1, 2e;
3.5.11
bep. - is te verbinden met overtr. trap
3.5.10
onbep. - 3.5.19.3
hoofdtw- patroon 3.5.11; 3.5.10

hoofdvorm
- van de pv 2.4.3.1 vv.
tussen pv met verschillende - is samen
-treking
uitgesloten 7.5.7

hoofdzin
definitie van - 2.2.1
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hoogstens

- als zn-patroondeel 3.5.5
hoor

- + onderwerp + ow (hoor hij 's zingen)
2.18.13

het beperkte zn- patroon drie - andijvie
beperkt als onderwerp het pv- paradigma
niet 2.5.2.3.1, 2e
kist

- is hulpww van de ow 2.8

het beperkte zn- patroon een - andijvie
3.10.1.1, 3e; 3.10.5.1, 2e; 3.10.6.1, 2e
klankleer 1.1

zie ook hoor

komen

horen
houden

- + lv kent geen omzetting in de lvm 2.11
- +lv+ow2.18.11
hulpww
definitie van - 2.17.2.1
indeling van - 2.17.2.1
- en zelfstandige ww 2.17.2.1
verhouding tussen de drie - van het vd
2.6.2.2vv.
- bij het vd alleen? 2.6.3.1
tussen - van twee of meer ow en - van
het vd is samentrekking mogelijk 7.5.7
hunne

het zelfst. bez. vn de/het - 3.5.19.4

- is hulpww van de ow 2.8
- als hulpww van de ow en als hulpww
van te + ow 2.9
het type daar - ze aan wandelen 2.18.17
konstruktie
absolute - 8.2; 8.2.1
kopbepaling
definitie van - 3.5.2

`koppelww'
de zg. - 2.17.2.1
krijgen

- + lv kent geen omzetting in de lvm 2.11
- + lv + ow 2.18.1
-+te+ ow2.9
kunnen

* Ieders
- in -jas 3.10.4.2

- mist de geb. wijs 2.4.3.3.1
- als hulpww van de ow 2.8

iemand

kwijt

het onbep. vn - 3.5.19.4
- anders 3.5.19.4.1

- + voorbepaling 4.4.1
kijk

- + onderwerp + ow 2.18.13

iemands

- in - jas 3.10.4.2
iets

het onbep. vn - 3.5.19.4
het bwbn- patroondeel - 4.4.2.1
goeds 3.5.19.4.1
het onbep. vn-patroon - anders 3.5.19.4.1
het onbep. vn-patroon

-

indeling

- van de beschrijving van het ABN 1.2
- van patronen, zie patroonindeling
- van de Latijnse woordsoorten 8.1
inversie 2.1.1

* Laatst
- is geen overtr. trap of rangtw 4.4.2.2.1
laatste
- als overtr. trap en rangtw 3.5.10

langer
bevat hoe - hoe vlugger enz. vergr. trappen?

4.4.2.2.2, 5e
bevat hoe - ... hoe vlugger enz. vergr.
trappen? 4.4.2.2.2, 6e
hoe - hoe kleiner enz. als bn 4.5.2.2, 5e

laten

* Jouwe
het zelfst. bez. vn de/het - 3.5.19.4
* `Kern'
- als kriterium voor bwbn-patroon -in
deling 4.2.2
- als kriterium voor zn-patroonindeling
3.2.2
woordgroep als - van het zn- patroon
3.5.16

kilo
- is als singulare tantum een versmelting
3.5.19.8

het beperkte zn- patroon een - andijvie
3.6.1
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- + lv kent geen omzetting in de lvm 2.11
het type - ze maar oppassen is verwant
met de geb. wijs 2.4.3.3.1

later
- is als het uitloop kan zijn geen bwbn
4.4.2.2.2, 4e
- is als het nabepaling kan zijn geen bwbn
4.5.2.2, 4e
latinismen
- in teksten 8.2; 8.2.1; 8.8
lettergreep 1.1.1

liefst

- is geen overtr. trap of rangtw 4.4.2.2.1
liggen
- als hulpww van te + ow 2.8

het type ga je -fietsen 2.18.15

liter

- is als singulare tantum een versmelting
3.5.19.8
lopen

- als hulpww van te + ow 2.8
lv 2.l lvv.
zijn - en mv allebei zn-patronen (zonder
vzaz als deel), dan hebben ze in de
middengroep de vaste onderlinge volgorde my-lv 2.12.1, 2e
zn-patroon als - kan zonder verwijswoord
zelden uitloop zijn 2.11.1
ww-patroon als - is meestal aanloop, A of
uitloop 2.11.1
- of bw bep. ? 4.4.3
- kan soms tussen aan het en een ow staan
2.10
- kan soms tussen uit en een ow staan
2.18.16
- en mv in een als -groep hebben dezelfde
volgorderegels als in een gewoon wwpatroon 4.4.2.5
lvm 2.6.2vv.
er als onderwerp bij een - 2.5.2.1.1
- lijkt op één type te + ow (dat is wel te
doen) 2.9

lijdende
- vorm, zie lvm
lijken

- als hulpww van te + ow 2.8

meer

- als zn-patroondeel is een versmelting
3.5.19.3
- is nooit genusaanduider 4.5.2.2, 3e
- als vergr. trap 4.4.2.2.2, 2e: 4.4.3
- als nabepaling bij ontkennende woorden
4.4.2.2.2, 3e; 4.5.2.2
meervoud
- is verwant met stofnamen 3.5.15
meeste

- als zn-patroondeel is een versmelting
3.5.19.3
met

- als versmelting binnen het zn-patroon
3.5.19.1
bij - als verbindend woord in het onder
mv (Jan met z'n-werpisdvof
broertje) 2.5.2.3.1, 6e
meter

- is als singulare tantum een versmelting
3.5.19.8
middengroep 2.3.3; 2.19.3
minder

- als zn-patroondeel is een versmelting
3.5.19.3
- als zn-patroondeel is soms geen genusaanduider 4.5.2.2, 3e
- is vergr. trap 4.4.2.2.4, 3e
minimaal

- als zn-patroondeel 3.5.5
* Maar
het nevensch. vw - 7
het nevensch. vw - is uitgesloten tussen
ow, pv en vd tenzij bij de reeksvormer
niet ... - ... 2.4.2

het nevensch. vw - is uitgesloten tussen bij
-zine7.2
de reeksvormer niet ... - 7.1
de reeksvormer niet (alleen) ... - (ook)
7.2; 7.4.1
de reeksvormer niet (alleen) ... - (ook)
in het onderwerp vereist een enkelvoudige pv 2.5.2.3.1, 6e
de reeksvormer wel.. . - niet 7.1
maksimaal

- als zn-patroondeel 3.5.5
mama's

- in het beperkte zn-patroon -jas 3.10.4.2
me

- in - dunkt dat... (vaste uitdrukking)
kan A zijn 2.19.2.2, 3e
paradigmaloos - als zg. mv 2.12
paradigmaloos - als zg. mv kan bij inversie
tussen pv en onderwerp staan 2.12.1, 5e
mee

minste

- als zn-patroondeel is een versmelting
3.5.19.3
minstens

- als zn-patroondeel 3.5.5
moeders

- in het beperkte zn-patroon -jas 3.10.4.2
(m'n) - is lid van het paradigma die/dat
3.5.8.1

moeten

- mist de geb. wijs 2.4.3.3.1
- als hulpww van de ow 2.8
mogelijk (e)

het type zo groot - als ww-patroondeel
4.4.2.2.4
het type zo groot - als zn-patroondeel
4.5.2.1, 4e
het type de grootst - als zn- patroondeel
4.5.2.1, 4e; 4.5
het type het grootst - is uitgesloten als
ww-patroondeel 4.4.2.2.1
mogen

- mist de geb. wijs 2.4.3.3.1
- als hulpww van de ow 2.8
morfeem 1.1.1; 1.2
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morfeemsyntaksis 1.1; 1.2.1

en enz. 4.4.2.5
- is enigste middel tot groepvorming bij
pv, ow en vd 2.4.2
getalskongruentie tussen een onderwerp
met - en een pv 2.5.3.2.1, 6e
bij - binnen de pv heeft elk lid daarvan
getalskongruentie met de onderwerpskern(en) 2.5.2.3.1, 6e
samentrekking bij - 7.5vv.

morfologie 1.1; 1.2.1
my
- met en zonder vzaz als deel 2.12vv.
zijn - en lv allebei zn- patronen (zonder
vzaz als deel) en staan ze in de middengroep, dan is hun onderlinge volgorde
my-lv 2.12.1, 2e
- met vzaz als deel lijkt sterk op het vv
2.12.1.2
- met vzaz als deel kan bijna altijd alle
plaatsen in de zin hebben 2.12.1.2, 3e
- zonder vzaz als deel lijkt sterk op het lv
2.12.1.1
- dat geen lv naast zich kan krijgen (dat

niemand

het onbep. vn - 3.5.19.4
- ... als 4.4.2.2.2, 2e
- anders 3.5.19.4.1
- meer 4.4.2.2.2, 3e
niemands

- in het beperkte zn- patroon -jas 3.10.4.2

laat me koud bv.) kan geen aan als deel

hebben 2.12, 3e
- dat geen lv naast zich kan krijgen kan
tussen pv en onderwerp staan bij inversie 2.12.1, 6e

niet

- als bw bep. 2.15.7
de reeksvormer - ... maar 7.1
de reeksvormer - alleen ... maar ook 7.2;
7.4.1
bevat een onderwerp de reeksvormer alleen ... maar ook, dan is de pv cv
2.5.2.3.1, 6e
de reeksvormer - ( alleen) ... maar (ook)
bij vd 2.6.1
de reeksvormer wel... maar - 7.1
de reeksvormer - zozeer ... als wel 7.1

mijne

het zelfst. bez. vn de/het - 3.5.19.4
* Naamvallen
- bij kernen van onderwerp enz. 2.5.2.2

naamwoord
bijvoeglijk -, zie bn
zelfstandig -, zie zn

niets

naar

het beperkte beknopte bijzinstype met of aan aan het begin (naar de lucht te
oordelen) 2.18.6

nabepalingen

het onbep. vn - 3.5.19.4
- ... als 4.4.2.2.2, 2e
- meer 4.4.2.2.2, 3e
nieuws

- bij een bn 4.5.3

- met als na een vergr. trap 4.4.2.4 vv.
- bij een zn 3.5.16
- als aanloop 2.19.4
- als uitloop 2.19.5
nadat

iets

het onbep. vn - 3.5.19.4

nevenschikking met - bij vd 2.6.1
nevenschikking met - in het onderwerp
geeft een enkel- of een meervoudige pv

- kan kern van vw- patroon zijn 6
het beperkte ww-patroontype met - ... of
enz. 2.18.8
het onbep. `vn' - 3.5.19.5
- ... als 4.4.2.2.2, 2e
- meer 4.4.2.2.2, 3e

nevenschikking
definitie van - 7.0
- `vertaalt' het paradigma in het syntagma
1.2.2.2
- en beklemtoning 7.0
- tussen bwbn- patronen 7.3

2.5.2.3.1, 6e

bevat een onderwerp de reeksvormer -. . . (noch Jan noch Piet), dan vereist het
bijna altijd een enkelvoudige pv 2.5.2.3.1,
6e
nooit

het `vn' - 3.5.19.5
- . .. als 4.4.2.2.2, 2e
- meer 4.4.2.2.2, 3e
nou

het `vn' - 3.5.19.5
- als `vn' en vw 2.16.1

- tussen ww- patronen 7.2

- tussen zn- patronen 7.1
- met als als vw, vergeleken met die met
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en het - 3.5.19.4.1

- . .. als 4.4.2.2.2.2, 2e
- meer 4.4.2.2.2, 3e
noch 7

nauwelijks
nergens

-

niks

nu

het `vn' - 3.5.19.5

- als `vn' en vw 2.16.1
nulteken
een vormt soms een aanvulling met een 3.5.8.2
* Of
- als grammatikaal verbindend vw 2.16
- als grammatikaal verbindend vw in een
vv-zin 2.13
het nevensch. vw - 7
nevenschikking met - in het onderwerp
geeft een enkel- of een meervoudige
pv 2.5.2.3.1, 6e
- kan pv door nevenschikking verbinden
2.4.2
- kan vd door nevenschikking verbinden
2.6.1
het beperkte ww-patroontype met nauwelijks ..., nergens . .. - enz. 2.18.8
het beperkte zn-patroon een stuk - wat
peren 3.10.5; 3.10.1.1, 3e; 3.10.2.1, 2e
het beperkte zn-patroon een stuk - wat
minuten als vzaz-patroondeel 3.8
het beperkte zn-patroon een peer - wat
3.10.6; 3.10.1.1, 3e
het beperkte zn-patroon een minuut - wat
als vzaz-patroondeel 3.8
ofschoon

- tussen bwbn in teksten 8.4
- + deelwoordgroep in teksten 8.5
om

- als vw in beknopte bijzinnen 2.19.1.3
- als vw in beknopte vv-zinnen 4.4.2.3
oma's

- in het beperkte zn-patroon -jas 3.10.4.2
onderschikking
samentrekking bij - 7.5
- en antwoordzinnen 7.5
onderste 4.5.2.1, 2e
onderwerp
definitie van het - 2.5
- kan nooit vzaz of logisch verbindend
vw als deel hebben 2.5.2
het - kunnen we soms scheiden van een
voor-pv (bij inversie), een ondersch. vw
of een zinsdeel met een betr. of vra.
woord 2.1; 2.16
getalskongruentie tussen - en pv? 2.4.3.2.1;
2.5.2.3.1
getalskongruentie tussen nevensch. onderwerp en pv? 2.5.2.3.1., 6e
- in zinnen zonder pv 2.5.2.3.5
zie ook aanlooponderwerp, getalsonderwerp,
plaatsonderwerp en uitlooponderwerp

onderwerpskern
beperkingen van - 2.5.2.2vv.
getalskongruentie tussen pv en - 2.5.3.2.1
ondoordringbaarheid
- van de begingroep 2.3.1; 2.19.1.1
- van de eindgroep 2.3.2; 2.19.2.1
onovergankelijkheid
waarvan is - een eigenschap? 2.6.2.1
ons

het bez. vn - vormt een aanvulling met
onze 3.5.8.1
onscheidbaar
scheidbaar t. o. - samengestelde ww 2.10
ontmoeten

- + lv kent geen omzetting in de lvm 2.11
onweglaatbaarheid
- karakteriseert de niet-ww rest vaak 2.14
onze

- vormt een aanvulling met het bez. vn
ons 3.5.8

het zelfst. bez. vn de/het - 3.5.19.4
ooit

het `vn' - 3.5.19.5
ook

- als kopbepaling 3.5.2; 3.5.1; 3.5.3; 3.5.4
overeenkomsten tussen - en zelf 3.5.17
het beperkte ww-patroon met wie.. ook,
wat... ook enz. 2.2.18.4
is een aanloop een ww-patroon met
wie ... ook enz. dan vergt hij niet per
se een verwijswoord 2.3.4, 2e
de reeksvormer niet alleen ... maar 7.2.3; 7.4.1
op

gek - dat kind 4.4.1; 4.4.2.3
- z'n minst enz. als zn-patroondeel 3.5.5
opa's
- in het beperkte zn-patroon - jas 3.10.4.2
open

- kan geen genusaanduider zijn 4.5.2
overal

het `vn' - 3.5.19.5
overgankelijkheid
waarvan is - een eigenschap? 2.6.2.1
ow
definitie van - 2.8
plaats van - t.o.v. achter-pv 2.8.1
de verwantschap tussen vd en twee of
meer - 2.7.1
hulpww van twee of meer - 2.7vv.
aan het + - 2.10
te + - 2.9
- + te + - heeft als geb. wijs een ontkennend woord nodig 2.8
ow-geb. wijs 2.8; 2.4.3.3.1
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* Paradigma 1.2.2.2

syntagmatische `vertaling' van - door
nevenschikking 7.0
syntagmatische `vertaling' van - door ver wijswoord + aan- of uitloop 7.5
paradigmatiek 1.2.2.2; 1.2.2.3; 1.2.2.4

patroonindeling
- naar binnenbouw 1.2.2.6; 1.2.2.9
- naar buitenbouw 1.2.2.7; 1.2.2.9
zie ook bwbn-patroonindeling enz.
persoon
aangesproken -, zie aanspreking
- van de pv 2.4.3.4
tussen pv met verschillende - is samentrekking mogelijk 7.5.4

persoonsaanduiding
pv heeft heel zelden - 2.4.3.4
persoonsnamen 3.5.15
persoonsvorm, zie pv, achter pv en voor pv
plaatsbeperkingen
- van zinsdelen bij samentrekking 7.5.8.1
plaatsonderwerp
het - er 2.5.2.1, 4e
pond

- is als singulare tantum een versmelting
3.5.19.8
pracht

het beperkte zn- patroon een - van een appels is niet precies hetzelfde type als
een schat van een kind 3.10.1.2, noot
pv 2.4vv.
definitie van - 2.4
- is een centraal zinsdeel 2.1
- als indelingskriterium van ww-patronen
2.1
het onderwerp kunnen we bij inversie soms
scheiden van een -, een ondersch. vw
en een zinsdeel met een betr. of vra.
woord 2.1
getalskongruentie tussen - en onderwerpskern 2.5.2.3.1
tussen - met verschil in persoon of getal
is samentrekking mogelijk, niet bij verschil in hoofdvorm 7.5.7
ww-patronen zonder - 2.1; 2.2, 3e
het onderwerp in ww- patronen zonder 2.5.2.3.5

ww- patronen zonder -: type hoe deftiger
bruiloft, hoe lekkerder eten 4.5.2.2, 6e
pv -geb. wijs 2.4.3.3.1
* Raken
iets kwijt - 4.4.1
rangtw
bep. - 3.5.10
onbep. - 3.5.19.3
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rede
direkte — 2.2
reeksvormers
- bij nevenschikking 7.1; 4.4.2.5
- als hoe vaker.., hoe eerder als bw en
als bn 4.5.2.2, 6e
rest
niet -ww - 2.14
bwbn- patroon als niet -ww - 4.4.1
getalskongruentie tussen pv en kern van
niet -ww - 2.4.3.2.1
zn-patroon als niet -ww - is soms midden
-groeplmnt2.3,
niet -ww - is ook vaak deel van de eindgroep 2.19.2.2
niet -ww - kan soms tussen aan het en bijbehorende ow staan 2.10
rijk

- + voorbepaling 4.4.1
* Samenstelling 1.2.1
samentrekking 7.5vv.
- bij als- groepen 4.4.2.4
`samenval'
- van twee of meer er's 2.5.2.1, 4e
's avonds

het `zn' - 3.5.19.5

scheidbaar
- tegenover onscheidbaar samengestelde
ww2.10
schijnen

- als hulpww van te + ow 2.8
— mist de geb. wijs 2.4.3.3.1
sinds

- als zn- patroondeel 3.5.4
situatieverband
- tegenover taalverband 1.2.2.8; 3.5.8
's maandags

het `zn' - 3.5.19.5
's middags

het `zn' - 3.5.19.5
's morgens

het `zn'-3.5.19.5
's nachts

het `zn' - 3.5.19.5
's ochtends

het `zn' - 3.5.19.5
sommige

- is een versmelting binnen het zn- patroon
3.5.19.3
splitsbaarheid
- van zn- patronen 3.5.16
- bij nevenschikking 7.1
spraakkunst 1.1

staan

- als hulpww van te + ow 2.8
stofnamen
- zijn verwant met het meervoud 3.5.15
straks

het `vn' - 3.5.19.5
stuk

het beperkte zn-patroon een - of wat 3.10.5
's winters
het `zn' - 3.5.19.5
's woensdags
het 'zn' - 3.5.19.5
synoniem 1.1.1
syntagma 1.2.2.1; 1.2.2.2
syntagmatiek 1.2.2.2; 1.2.2.3; 1.2.2.4
syntaksis 1.1; 1.2.2vv.
taak van - 1.2.2.2
's zomers
het `zn'-3.5.19.5
* Taalbouw 1.1
taaluiting
halfzelfstandige - 1.2.2.7, 2e
onzelfstandige - 1.2.2.7, le; 2.2.1
zelfstandige - 1.2.2.7, 3e; 2.2.1
bwbn-patroon als zelfstandige - 4.3
zn-patroon als zelfstandige - 3.3; 3.4;
3.10.1.1, le
taalverband
- tegenover situatieverband 1.2.2.8; 3.5.8
tamelijk

- als bn-patroondeel is zelden genusaanduider 4.5.1
- als bwbn-patroondeel 4.4.2.1
telwoord, zie hoofdtw, rangtw en tw
tenzij
hetzij en - 7.4.3
te

- + ow 2.7.2. vv.; 2.9
- + steil, trap van het bn 4.5.2.4
- in - + steil, trap van het bw 4.4.2.2.4
- +- steil, trap van het bw 4.4.2.2.4
- +- steil, trap van het bw kan beknopte
bijzin als nabepaling krijgen 4.4.2.3
overeenkomst en verschil tussen - +
steil. trap en vergr. trap 4.2.2
tegen

bevat iets zeggen - iemand een mv? 2.12
tegenkomen
- + iv kent geen omzetting in de lvm 2.11
toe

- als deel van de groep tot . .. - 3.5.4
toen

het `vn' - 3.5.19.5
- als `vn' en vw 2.16.1
tot

- als zn-patroondeel 3.5.4

- ... toe als zn-patroondeel 3.5.4
trap
overtr. - als bn 4.5.2.1
overtr. - als bw 4.4.2.2.1
overtr. - 4.2.2
overtr. - is niet te verbinden met rangtw
3.5.10
overtr. - is wel te verbinden met hoofdtw
3.5.10
overtr. - kan het type van allemaal als
nabepaling krijgen 4.4.2.2.1
overeenkomst en verschil tussen echte en
onechte overtr. - 4.2.2
echte overtr. - vereist aanwezigheid van
het enz. 4.2.2
echte overtr. - kan geen genusaanduider
zijn, onechte wel 4.5.2
het + overtr. - van het bw heeft weglaatbare slot -e 4.4.2.2.1
het + overtr. - van het bn + mogelijke
4.5.2.1
het + overtr. - van het bw + mogelijke
is uitgesloten 4.4.2.2.1
onechte overtr. - van het bw (zonder het)
heeft geen vormen op -e 4.4.2.2.1
steil. - als bn 4.5.2.3
stell. - als bw 4.4.2.2.3
steil. - 4.2.2
te + steil. -, zie te
vergr. - als bn 4.5.2.2
vergr. - als bw 4.4.2.2.2
overeenkomst en verschil tussen te +
steil. - en vergr. - 4.2.2
tw
onbep. - 3.5.19.3
tweetjes

- is altijd zelfstandig 3.5.11
tweevlakkigheid 1.1.1; 1.2
tw-patroon, zie hoofdtw patroon
`tijd' 2.4.3.1vv.
* Uit
van ... - als zn-patroondeel 3.5.4
het beperkte ww-patroon met - + ow
2.18.16
uitbreiding
syntagmatische - gaat soms samen met
paradigmatische inkrimping 2.4.3
uitdrukkingen
vaste - kenmerken zich door beperkingen
1.2.2.5
vaste - in het zn-paradigma 3.5.15
zg. bn binnen vaste - duiden geen genus
aan 4.5.2
het niet-ww deel van ww - is vaak deel van

207

de eindgroep 2.19.2.2, 9e
uiterlijk

- als zn-patroondeel 3.5.5

uitloop
definitie van - 2.3.5
- kan meer als één zinsdeel bevatten 2.19.5
bv en `bw' bijzin hebben voorkeur voor 2.19.5
zn-patroon als lv of my (zonder vzaz als
deel) kan zelden - zijn 2.3.3, le en 2e
ww-patroon met voor -pv als aan- en - 2.2,
le
zn- patroon als niet -ww rest kan nooit zijn 2.3.3, 3e
uitlooponderwerp 2.5.1
uwe

het zelfst. bez. vn de/het - 3.5.19.4
* Vaak
- is wel bw maar geen bn 4.5.2.3
vaakste

- is wel bw maar geen bn 4.5.2.1
vaders

vanuit

- als zn-patroondeel 3.5.4
vd 2.6vv.
definitie van - 2.6
plaats van - t.o.v. achter -pv 2.6.1
verwantschap tussen - en twee of meer
ow 2.7.1
veel

- als zn- patroondeel is een versmelting
3.5.19.3

verband
soorten van - met syntagma's 1.2.2.8
verbandzinnen 1.2.2.7, 2e
in - is een vd zonder pv mogelijk 2.6
verbindbaarheden
volgorde van - van ww- vormen 2.17.2.1
verbondendeelwoordkonstruktie 8.1

verbuiging
- van nominale woorden in oudere teksten
8.7
vermoeden

het paradigma van - is beperkt in het
syntagma wie - jullie dat er komt 7.4.2.1

- in het beperkte zn-patroon m'n - boeken
3.10.4
(m'n) - is lid van het paradigma die/dat
3.5.8

versmelting
definitie van - 3.5.19
gevallen van - binnen het zn- patroon

van
- ... af als zn- patroondeel 3.5.4
- ... uit als zn- patroondeel 3.5.4
- ... vandaan als zn- patroondeel 3.5.4
- de week, - het jaar, - de winter enz.

veel vn zijn een - binnen het zn- patroon

3.5.19vv.
3.5.19.1

verwijswoord
definitie van - 2.3.4
aanloop kan - niet altijd vervangen 2.3.4;
2.19.4

3.5.19.5
- als deel van het onderwerp enz. 2.5.2

- is bij aan- of uitlooponderwerp onmis-

het beperkte zn-patroon een schat - een
kind 3.10.1; 3.10.5.1, 2e
in het beperkte zn-patroon een schat - een
kind hebben de twee zn getalskongruentie met de pv en ook onderling 2.5.2.3.1,
3e

baar 2.5.1
- is misbaar na aanloop met al (al
komt ie niet) en met wie ... ook enz.
2.3.4, le en 2e

vanaf

- als zn- patroondeel 3.5.4
vanavond

het `zn' - 3.5.19.4
vandaag

het `zn' - 3.5.19.4
vandaan

van . .. - als zn- patroondeel 3.5.4
vanmiddag

het `zn' - 3.5.19.4
vanmorgen

het `zn' - 3.5.19.4
vannacht

het `zn' - 3.5.19.4
vanochtend

het `zn' - 3.5.19.4
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viertjes

- is altijd zelfstandig 3.5.11
vinden

- + lv + ow 2.18.12
vlak

- als vw- patroondeel 6
- als vzaz- patroondeel 5

vn
- vinden we of in het paradigma die/dat
van het zn- patroon of als versmelting
binnen dat patroon 3.5.19
alle soorten - kunnen onderwerp zijn,
niet alle vormen van alle soorten 2.5.2
aanw. - 3.5.8.3
bez. - 3.5.8.3
bak. - zijn een versmelting binnen het

zn- patroon 3.5.19.7
bijvoeglijke b e t r. - in teksten 8.8

betr. - zijn een versmelting binnen het
zn- patroon 3.5.19.7
o n bep. - zijn een versmelting binnen het
zn- patroon 3.5.19.4
pers. - zijn een vermelting binnen het
zn- patroon 3.5.19.4
onbeklemtoonde pers. - staan altijd in de
begingroep 2.11.1; 2.1.2.1; 2.19.1.4; 2.3.1
beklemtoonde pers. - als ww- patroondeel
sluiten zich bij voorkeur aan bij het
tweede deel van de begingroep 2.11.1;
2.12.1, 3e

onbeklemtoonde pers. - kunnen in hun
eentje eerste zinsdeel zijn, maar alleen
als onderwerp 2.5.2
onbeklemtoonde pers. - als onderwerp
van een als-groep 4.4.2.4.3; 4.4.2.4.4
vra. - wie en wat zijn een versmelting binnen het zn- patroon 3.5.19.4
wkd. - zijn een versmelting binnen het
zn- patroon 3.5.19.4
wkg - zijn een versmelting binnen het
zn- patroon 3.5.19.4
`vn'
aanw., betr., onbep. en vra. - 3.5.19.5
vw en - 2.16.1; 2.16.2
vn -bw
- kunnen eerste zinsdeel zijn, afgezien van
sommige pers. - 2.12.1.2, 2e
betr. - zijn beperkt tot het eerste zinsdeel
2.15.5

pers. - zijn soms uitgesloten als eerste
zinsdeel 2.15.5
vr a. - zijn beperkt tot het eerste zinsdeel
2.15.5

vn -bw- patroon
waarvan is het - een versmelting? 3.5.19.9
`vn' -patroon
- als bw bep. 2.15.3
voegwoord, zie vw
voelen

- is hulpww van de ow 2.8
volgorderegels
- in als- groepen 4.4.2.4
voor

- is als deel van een mv soms onweglaatbaar 2.12.1.2, 4e
- kan kern van vw- patroon zijn 6
voordat

- kan kern van vw- patroon zijn 6
voor -pv
- kent geen nevenschikking met als 4.4.2.4
samentrekking in een element achter een vereist tegelijk samentrekking in die 7.5.8.1

ww-patroon met - als aan- en uitloop
2.2, le
het nevenschikkende ww- patroon met als
+ achter -pv + en + - 2.18.10; 7.5.3
voorste 4.5.2.1, 2e
voorstellen

zich - + lv kent geen omzetting in de lvm
2.11

voorwerp
lijdend -, zie lv
meewerkend -, zie mv
voorzetsel, zie vzaz en vz
voorzetselvoorwerp, zie vv
vorm
bedrijvende -, zie bvm
lijdende -, zie lvm
vroeger

- is als het uitloop kan zijn, geen bwbn
4.4.2.2.2, 4e
- is als het nabepaling kan zijn geen bwbn
4.5.2.2, 4e
vrouws

- in het beperkte zn-patroon m'n - jas
3.10.4.2
vrijdags

het 'zn' - 3.5.19.5
vv 2.13
meestal maakt pas een pers. vn -bw als een vv-zin mogelijk 2.13
het `vaste' vzaz binnen het - is vrij zeker
een versmelting 3.5.19.1
- vergeleken met de nabepaling met het
`vaste' vzaz in een bwbn- patroon 4.4.2.3
vv -zin 2.13
- kan alleen aan- of uitloop zijn 2.13
- kan niet met wie of wat beginnen 4.4.2.3
vw
nevenschikkend - 7
nevenschikkend - en andere verbindende
woorden 7.4
onderschikkend - 7.4.3; 2.16
onderschikkend - als indelingskriterium
van ww- patronen 2.1
het onderwerp kunnen we soms scheiden
van een voor -pv met inversie, een onderschikkend - en een zinsdeel met een
vra. of betr. woord 2.1
verwantschap tussen - en vzaz 2.16
- en `vn' 2.16.1
samentrekking in een element achter het vereist tegelijk samentrekking in dat 7.5.8.1
grammatikaal verbindend - 2.16
grammatikaal verbindend - kan deel van
het onderwerp zijn 2.5.2
logisch verbindend - 2.16
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logisch verbindend - kan geen deel van
het onderwerp zijn 2.5.2
vw-patroon 2.16
definitie van - 1.2.2.6
- en z'n delen 6
vw-patroondeel
bwbn- patroon als - 4.8; 6
zn- patroon als - 3.9; 6

vijfjes

- is altijd zelfstandig 3.5.11
vz 5

vzaz 5
definitie van het - 5.2.1
- kan nooit een deel van het onderwerp
zijn 2.5.2
het begrip - is biezonder zinvol bij het
vn -bw- patroondeel 5.1; 3.5.19.5
verwantschap tussen - en vw 2.16
- als kriterium voor zn- patroonindeling
3.2.1
- zonder paradigma of met klein paradigma 2.13
nabepaling met `vast' - in bwbn- patroon,
vergeleken met vv 4.4.2.3
- + ww- patroon als vv 2.13
- binnen het vv is vrij zeker versmelting
3.5.19.1
- voor het tweede hoe in het type hoe
vaker ... met hoe meer ... 4.5.2.2, 5e
vzaz- patroon 5; 3.5.6
definitie van - 1.2.2.6
- en z'n delen 5
- als vn -bw- patroondeel 5.1
vzaz- patroondeel
bwbn- patroon als - 4.7
zn- patroon als - 3.8
vz-uitdrukking 5.3

* Waar
het betr. `vn' - 3.5.19.5
het vra. `vn' - 3.5.19.5
is een aanloop een ww- patroon met - .. .
ook enz. dan krijgt hij niet per se een
verwijswoord 2.3.4, 2e
waarde

grammatikale - 1.1.2
wanneer

het vra. `vn' - 3.5.19.5
het vra. `vn' - tegenover het vw - 2.16.2
want

was

- + vd of twee of meer ow en zonder
onderwerp 2.4.3.3.1
wat

het betr. vn - 3.5.19.4
het onbep. vn - 3.5.19.4
het vra. vn - 3.5.19.4
het vn -patroon - goeds 3.5.19.4.1
het vn -patroon - anders 3.5.19.4.1
het beperkte zn-patroon een stuk of peren 3.10.5
het beperkte zn- patroon een peer of- 3.10.6
het zn- patroon - een heerlijk weer 3.4
het beperkte zn-patroon - een schat van
een kind 3.10.1.1, 1 e
wees

de geb. wijs - 2.4.3.3.1
weglating
de regels die - beperken in de eerste helft
van nevenschikking van ww- patronen
7.5.8.2
de regels die - beperken in de tweede helft
van nevenschikking van ww- patronen
7.5.8.1
weglatingsproef
- is niet altijd bewijs voor kernschap 3.5.15
weinig

- als zn-patroondeel is een versmelting
3.5.19.3
wel

de reeksvormer - ... maar niet 7.1
de reeksvormer niet zozeer ... als - 7.1
en - als middel om een zinsdeel te benadrukken door isolering 7.5.9

welk

- vormt een aanvulling met welke 3.5.8.1
welke

- vormt een aanvulling met welk 3.5.8.1
werkwoord, zie ww
wezen

de geb. wijs - 2.4.3.3.1
de ow - tegenover zijn 2.7.1
wie

het betr. vn - 3.5.19.4
het vra. vn - 3.5.19.4
het vra. vn - in - z'n boeken 3.10.3.2
is een aanloop een ww- patroon met - .. .
ook enz., dan krijgt hij niet per se een
verwijswoord 2.3.4, 2e
een vv -zin kan niet met - of wat beginnen

het nevenschikkend vw - 7
- kan pv niet door nevenschikking ver

4.4.2.3
willen

-binde2.4
- kan bijzinnen niet door nevenschikking
verbinden 7.2
bij - is samentrekking uitgesloten 7.5.5

woord
betr. - hoort bij twee woordsoorten 4.2
betr. - in het syntagma iemand die ik denk

210

- is hulpww van de ow 2.8

dat wel zal blijven 7.4.2.1
het onderwerp kunnen we soms scheiden
van een voor-pv met inversie, een vw
of een zinsdeel met een betr. of vra.
-2.1
betr. - zonder antecedent kan deel van het
onderwerp zijn 2.5.2
betr. - relatieve aansluiting in teksten 8.8
behalve is vaak verbonden met een onbep. - 3.5.1
ontkennend - is verwant met vergr.
trap 4.4.2.2.2, 2e
meer als nabep. bij ontkennend 4.4.2.2.2, 3e
ontkennend - + of in een beperkt wwpatroontype 2.18.8
uitroepend - 3.4
nevensch. vw en ander verbindende -en
7.4 vv.
voegwoordelijke -en 1.2.2.7, 2e; 7.2.1
vra. - hoort bij twee woordsoorten 7.4.2
vr a. - in een zn-, 'zn-', vn-, `vn-' of vn-bwpatroon dwingt dat patroon om eerste
zinsdeel te zijn 2.15.2.2; 2.15.3; 2.15.4;
2.3.1
samentrekking in een zinsdeel achter
voor-pv met inversie, vw of indirekt vra.
of betr. - vereist tegelijk samentrekking
in genoemde woorden 7.5.8.1
vra. - in het beperkte ww-patroon wie
denk je dat er komt 7.4.2.1
woordenboek 1.1
woordgrens
- is soms moeilijk aan te geven 1.2.1
woordgroep
- als `kern' van zn-patroon 3.5.16
woordorde
rechte - 2.1.1
zg. `vra.' - 2.1.1
woordvormingsleer 1.2.1
woordvormleer 1.2.1
worden

de verhouding tussen hebben, zijn en - als
hulpww van het vd 2.6.2.2
ww
definitie van onpersoonlijke - 2.5.2.3.4
onpersoonlijke - hebben geen geb. wijs
2.4.3.3.1
onpersoonlijke en persoonlijke 2.17.2.3
scheidbaar tegenover onscheidbaar
samengestelde - 2.10
eerste deel van scheidbaar samengestelde - is als niet-ww rest meestal deel
van de eindgroep 2.19.2.2, 2e
verschil tussen az en eerste deel van schei d-

baar samengestelde - 2.19.2.2, 6e
wederkerende en niet-wederkerende
- 2.17.2.4
definitie van zelfstandige - 2.17.2.1
zelfstandige en hulp- - 2.17.2.1
ww-indeling
- naar plaats in de zin 2.17.1
- naar verbondenheid met lv 2.17.2.2
- naar verbondenheid met onderwerp of
lv 2.17.2.3
- naar verbondenheid met niet-ww rest,
type zich 2.17.2.4
- naar verbondenheid met andere ww
2.17.2.1
ww-patroon
definitie van - 1.2.2.6
- en z'n delen 2
- als bw bep. kan zelden deel van de middengroep zijn 2.15.6
- als lv is meestal aanloop, A of uitloop
2.11.1
- als my (zonder voorafgaand vzaz) is
bijna altijd aanloop, A of uitloop
2.12.1, 4e
- als onderwerp kan moeilijk direkt achter
voor-pv staan 2.5.2
nevenschikking tussen -en 7.2
tussen welke -en is samenstrekking mogelijk? 7.5.6
beperkte -en 2.18vv
ww-patroondeel
groepen -en, eerste overzicht 2.3vv.
groepen -en, tweede overzicht 2.19vv.
-en die een ww-patroon verbinden 7.4.3
bwbn-patroon als - 4.4
ww-patroon als - 2.2v.
zn-patroon als - 2.5; 2.11v; 2.12v; 2.13;
2.14; 2.15.2vv; 3.5
-en als bw bep. 2.15vv.
ww-patroonindeling
- naar binnenbouw 2.1
- naar buitenbouw 2.2
ww-vormen
- zijn meestal deel van de eindgroep 2.3.2
wijs 2.4.3.3.vv.
aant. - 2.4.3.3.1
aanv. - 8.11
geb. -, zie ow-geb. wijs en pv-geb. wijs
onbepaalde -, zie ow
samentrekking tussen aant. en geb. - is
uitgesloten 7.5.3
* Zaaks
niet veel - 3.5.19.4.1

zat 3.7.1
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zaterdags

het `zn' - 3.5.19.5
zelden

- vormt vrij zeker een aanvulling met zeldzaam 4.4.2.2.5
- is wel bw maar geen bn 4.5.2.3
zeldzaam

- vormt vrij zeker een aanvulling met
zelden 4.4.2.2.5
- is wel bn maar geen bw 4.5.2.3
zelf

- als zn- patroondeel 3.5.17
overeenkomst tussen - en de kopbepaling
3.5.17
zelfde 3.5.9
zelfnoemfunktie 3.5.15
definitie van - 2.5.2
zelfs

- als kopbepaling 3.5.2
zelfstandigheid
graden van - bij zinnen 1.2.2.7, 2e; 7.5.1
'-' bij het gebruik van bv bep. 3.5.8
zich

- kan geen onderwerpskern zijn 2.5.2.2
het wkd. vn - 3.5.19.4
zichzelf

het wkd. vn - 3.5.19.4
zien

- als hulpww van de ow 2.8
zin 2.2.1
graden van zelfstandigheid bij de - 7.5.1
zinsdeel
wat is één - ? 1.2.2.2
in welke -en is samentrekking mogelijk?

- als ww- patroondeel 3.5vv.
- als ww- patroondeel: zie ook hierna
zijn lv en mv (zonder vzaz als deel) allebei
-, dan hebben ze in de middengroep de
vaste onderlinge volgorde my-lv 2.12.1,
2e
- als lv en mv (zonder vzaz als deel) is
typisch middengroepelement 2.3.3, le
en 2e
- als niet -ww rest is typisch middengroep element 2.3.3, 3e
- (zonder vzaz als deel) als bw bep. 2.15.2.1
- (met vzaz als deel) als bw bep. 2.15.2.2
- als zn- patroondeel (nabepaling) 3.6.2
- als zn- patroondeel (voorbepaling) 3.6.1
beperkte -en 3.10vv.
nevenschikking tussen -en 7.1
`zn'- patroon
- als bw bep. 2.15.3
zn- patroondeel
bwbn-patroon als - 4.5vv.
ww- patroon als - 3.5.16
zn- patroon als - 3.6vv.
- dat ww- patroon verbindt 7.4.2
- dat zn- patroon verbindt 7.4.1
zn-patroonindeling
- naar binnenbouw 3.2vv.
- naar buitenbouw 3.1

zo
het `vn' - 3.5.19.5
- een en zo'n vormen een aanvulling 3.5.8.3
- als voorbepaling bij een steil. trap
4.4.2.2.5
-

`onmisbaar' - ontbreekt in als- groepen
4.4.2.5.5

`onmisbaar' - ontbreekt in beknopte bijzin
4.4.2.2
zinsdeelstuk
- als aanloop 2.19.4
- als uitloop 2.19.5
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mogelijk als bepaling bij een steil.

- goed als nieuw
zodat

enz. 4.6.1

een bw bijzin met - als vw kan hoogstens
uitloop zijn 2.15.6
zo'n

- en zo een vormen een aanvulling 3.5.8.3
-, zulk en zulke vormen een aanvulling,
3.5.8.1 en 3.5.8.2

zitten

- als hulpww van te + ow 2.8
zn 3.5.15
`zn'
- is een versmelting binnen het zn-patroon
3.5.19.5
zn- indeling 3.5.15
zn- patroon
definitie van - 1.2.2.6
- en z'n delen 3
splitsbaarheid van - 3.5.16
- als bwbn- patroondeel 3.7; 4.4.1; 4.4.2.1
- als vw-patroondeel 3.9; 6
- als vzaz-patroondeel 3.8; 5

...

trap 4.4.2.2.5

7.5.7

zondags

het `zn' - 3.5.19.5
zoveel

- als zn- patroondeel is een versmelting
3.5.19.5
zoveelste

- is een versmelting 3.5.19.5
zowel

de reeksvormer - ... als 4.4.2.5; 7.1; 7.2
de reeksvormer - ... als bij vd 2.6.1
zozeer

de reeksvormer niet -. ..
zulk

als wel 7.1

-, zulke en zo'n vormen een aanvulling

3.5.8.1 en 3.5.8.2
zulke
-, zulk en zo'n vormen een aanvulling

3.5.8.1 en 3.5.8.2
zullen
- als hulpww van de ow 2.8
- mist de geb. wijs 2.4.3.3.1
zij
- van hiernaast 3.5.19.4
zijn
de verhouding tussen hebben, - en worden
als hulpww van het vd 2.6.2.2
de keus tussen hebben en - als hulpww

van het vd 2.6.3
- + ow +- ow 2.7vv.
de keus tussen hebben en - als hulpww van
twee of meer ow 2.7.1

de ow - tegenover wezen 2.7.1
- als hulpww van te + ow 2.9
- + ow + te + ow 2.7.2vv.
vormen van - in de geb. wijs 2.4.2.3.1
iets kwijt - 4.4.1
het - de dieren die het doen 8.10
zijnde
weglating van - in een absolute konstruk-

tie 8.2.1
zijne

het zelfst. bez. vn de/het - 3.5.19.4
z'n
m'n vader - is lid van het paradigma die/dat
3.5.8.3
het beperkte zn- patroon m'n vader - boeken
3.10.3; 3.10.1.1, 3e; 3.10.4.1, 2e; 3.10.5.1,
2e
op - minst enz. als zn- patroondeel 3.5.5
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