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Samenvatting in het Nederlands 
 
 
 
Constructies, beperkingen en voorstellingswijze: 
Adposities in het Nederlands 
 
De term adpositie wordt gebruikt voor partikels, preposities (voorzetsels) en 
postposities (achterzetsels). De adpositie op in zin (1), bijvoorbeeld, is een 
partikel: op vormt samen met dronk een scheidbaar samengesteld 
werkwoord (opdrinken).  
 
(1) Iedereen dronk zijn drankje op (mcmar95ove) 
(2) Een jongen [… fietste] op de Rijksparallelweg (mcnov93ove) 
 
In (2) is op een prepositie: het gaat vooraf aan de nominale woordgroep de 
Rijksparallelweg waarmee het een constituent (zinsdeel) vormt. Een 
dergelijke constituent, op de Rijksparallelweg, wordt een prepositional 
phrase (prePP) genoemd. 
 De centrale vraag in dit proefschrift is een kwestie die de 
Nederlandse taalkunde al decennia lang bezighoudt: wat is de 
constituentstructuur van zinnen als (3)? 
 
(3) Een […] meisje fietst […] de Dokter Larijweg op (mcaug94ove) 
 
Sommige taalkundigen hebben voorgesteld dat op in dit type zinnen een 
postpositie is: het vormt een constituent met de nominale woordgroep die 
eraan voorafgaat. Een dergelijke constituent, de Dokter Larijweg op, wordt 
een postpositional phrase (postPP) genoemd. Anderen analyseren op als een 
partikel: het vormt samen met fietst een scheidbaar samengesteld werkwoord 
(opfietsen), waarvan de Dokter Larijweg het direct object (lijdend voorwerp) 
is. Weer anderen analyseren dit type zinnen als syntactisch ambigu: volgens 
hen is op in essentie een postpositie, maar kan die soms geheranalyseerd 
worden als een partikel. 

Dat eerdere studies naar de constituentstructuur van zinnen als (3) 
tot verschillende conclusies komen, ligt niet aan een verschil in 
methodologie. Om de constituentstructuur te bepalen maken ze gebruik van 
syntactische tests zoals passivisatie, topicalisatie en hulpwerkwoordskeuze. 
Deze tests zijn echter niet zonder problemen, zoals Hoofdstuk 2 laat zien. 
Sommige taalkundigen denken bijvoorbeeld dat zinnen als (3) niet passief 
gemaakt kunnen worden (*De Dokter Larijweg wordt opgefietst). Ze 
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concluderen op basis daarvan dat de Dokter Larijweg geen direct object kan 
zijn van een scheidbaar samengesteld werkwoord opfietsen, maar dat op een 
postpositie is en de Dokter Larijweg op een postPP. Anderen delen het idee 
dat zinnen als (3) niet passief gemaakt kunnen worden, maar beschouwen 
dat niet als een argument tegen een ‘partikelanalyse’. Zij verwijzen naar 
andere werkwoorden die wel een direct object hebben, maar die niet 
passiviseerbaar zijn. Weer anderen, ten slotte, zijn van mening dat passieve 
varianten van zinnen als (3) wel degelijk mogelijk zijn, op basis waarvan ze 
concluderen dat op geen postpositie, maar een partikel is. Hoofdstuk 2 
concludeert dat eerdere studies tot verschillende analyses zijn gekomen 
doordat (i) ze niet allemaal gebaseerd zijn op dezelfde tests, (ii) sommige 
tests tegenstrijdige resultaten opleveren, (iii) grammaticaliteitsoordelen 
verschillen en (iv) de validiteit van sommige tests ter discussie wordt 
gesteld. 

Dit proefschrift biedt een nieuw perspectief op het oude probleem 
door middel van een andere methodologie. In plaats van gebruik te maken 
van syntactische tests veronderstelt het dat de constituentstructuur van 
constructies als (3) bepaald kan worden op basis van hun semantiek 
(betekenis). De theoretische achtergrond voor deze veronderstelling is de 
Cognitieve Grammatica (Langacker 1987, 1991a, 1991b, 2000), waarin 
constituentstructuur wordt gedefiniëerd als de volgorde waarin eenvoudigere 
symbolische structuren worden samengenomen (geïntegreerd) om 
uitgebreidere structuren te vormen. De conclusie van het proefschrift is dat 
de adpositie in constructies als (3) een partikel is, onderdeel van een 
scheidbaar samengesteld werkwoord met een speciaal soort direct object. De 
constructies worden in deze studie dan ook partikelconstructies (ParCs) 
genoemd. 

Een tweede punt waarop dit onderzoek methodologisch afwijkt van 
eerdere studies is dat het gebaseerd is op authentieke voorbeelden. De 
meeste zijn afkomstig uit het 38 miljoen woorden corpus van het Instituut 
voor Nederlandse Lexicologie. Ze zijn aangevuld met voorbeelden uit 
romans, kranten, conversaties, radio- en televisieprogramma’s en 
voorbeelden van Internet (verkregen door middel van zoekmachine Google). 

Om tot een analyse te komen van de semantiek van ParCs, worden 
ze in deze studie vergeleken met constructies met preposities zoals (2) 
(prepositieconstructies, PreCs). De twee typen constructies bieden een 
uitgelezen kans om de rol van constituentstructuur te bestuderen, omdat ze 
uit dezelfde elementen bestaan (zie (2) en (3) hierboven): een nominale 
woordgroep die fungeert als subject (onderwerp), een bewegingswerkwoord, 
een tweede nominale woordgroep en een adpositie. Het proefschrift 
veronderstelt dat de semantische verschillen tussen ParCs en PreCs 
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gerelateerd kunnen worden aan verschillende manieren waarop deze 
elementen gecombineerd worden, ofwel aan een verschil in 
constituentstructuur. Onderdeel van deze veronderstelling is dat de 
semantiek van een adpositie gelijk blijft in de twee constructies: een 
betekenisverschil tussen een ParC en een PreC wordt, met andere woorden, 
niet toegeschreven aan twee verschillende betekenissen van de adpositie. 

Hoofdstuk 3 is een kritische bespreking van eerdere studies naar 
betekenisverschillen tussen ParCs en PreCs. Eerst wordt Kraak en Kloosters 
(1968) karakterisering in termen van perfectief en imperfectief gepresenteerd 
en de bezwaren die anderen daartegen hebben geuit. Vervolgens gaat het 
hoofdstuk in op Helmantel (2002), de tot op heden meest uitgebreide analyse 
van de semantische verschillen. Haar karakterisering in termen van richting 
vs. plaats roept echter een aantal vragen op. De vragen betreffen (i) de 
semantiek van de adposities die in beide constructies voorkomen, (ii) de 
relatie tussen prePPs en de keuze tussen hebben en zijn en (iii) de semantiek 
van ParCs. Op deze kwesties wordt achtereenvolgens in hoofdstukken 4, 5 
en 6 ingegaan. 

Een idee dat in dit proefschrift verkend wordt is dat de semantische 
structuur van een woord gelijk blijft in verschillende contexten, waarbij de 
aanname is dat semantische structuur conceptueel is en dat die fungeert als 
een beperking op het interpretatieproces (Fauconnier 1990, 1994, 1997, 
Verhagen 1997, 2000). In Hoofdstuk 4 wordt dat uitgewerkt voor een van 
de adposities die in zowel ParCs als PreCs op kunnen treden, namelijk over. 
Eerst wordt Cuyckens’ (1991) analyse van over weergegeven, waarin de 
semantiek van over juist voorgesteld wordt als een netwerk van 
verschillende, maar verwante betekenissen (senses). Vervolgens wordt 
beargumenteerd dat veel aspecten van de voorgestelde betekenissen 
onderdeel zijn van interpretaties van uitgebreidere constructies waarin over 
voorkomt, maar niet van de semantiek van over. Dit resulteert in een 
schematischere karakterisering van de semantische structuur van over, met 
één cruciale toevoeging ten opzichte van eerdere studies naar Nederlands (en 
Engels) over, namelijk een kracht. Het voorstel is dat over een relatie 
benoemt tussen een trajector en een landmark (zie voor deze termen 
Langacker 1987) waarin de trajector gerelateerd is aan de landmark door een 
mentaal pad dat een oppervlak volgt van de landmark en vanwaar een kracht 
naar de landmark wijst. In (2), bijvoorbeeld, is een jongen de trajector, die 
een pad aflegt dat het oppervlak van de landmark de Rijksparallelweg volgt. 
De kracht van het pad naar de landmark is de zwaartekracht: die trekt de 
jongen naar de weg. 
 
(2) Een jongen [… fietste] op de Rijksparallelweg (mcnov93ove) 
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In Hoofdstuk 5 wordt onderzocht of er twee typen PreCs 
onderscheiden dienen te worden. Helmantel (2002), bijvoorbeeld, 
onderscheidt twee typen prePPs waarvoor hebben en zijn als diagnostische 
tests gebruikt kunnen worden: in de sloot in (4), met hebben, heeft een 
adverbiale functie en duidt de locatie aan waar de beweging plaatsvindt; in 
de sloot in (5), met zijn, heeft een predicatieve functie en drukt het eindpunt 
van de beweging uit. 
 
(4) dat Jan in de sloot gesprongen heeft (Helmantel 2002: 18) 
(5) dat Jan in de sloot gesprongen is (Helmantel 2002: 17) 
 
Er kleven twee problemen aan dit type analyse. Het eerste is dat de noties 
‘locatie’ en ‘eindpunt’ wel van toepassing zijn op prePPs met adposities als 
in of op (‘punt-adposities’), maar niet op prePPs met adposities als door of 
over (‘pad-adposities’). Het tweede is dat authentiek taalmateriaal laat zien 
dat hebben en zijn in feite niet direct correleren met het voorgestelde verschil 
in prePPs. Vanuit het perspectief van de Cognitieve Grammatica wordt in 
het hoofdstuk beargumenteerd dat er inderdaad twee typen prePPs zijn 
(‘modifiers’ en complementen). Hierbij moet opgemerkt worden dat in het 
geval van pad-adposities de twee typen niet overeenkomen met het 
onderscheid dat eerder in de literatuur is voorgesteld. Verder correleert de 
keuze tussen hebben en zijn niet met de twee typen prePPs, maar leggen de 
hulpwerkwoorden een eigen voorstellingswijze (‘construal’) op: met hebben 
wordt de beweging voorgesteld als een type handeling, met zijn als een 
verplaatsing (Geerts et al. 1984, Honselaar 1987, Shannon 1990, Haeseryn et 
al. 1997). 
 Hoofdstuk 6 vormt het hart van het proefschrift, namelijk de 
semantische analyse van ParCs, op basis waarvan in het volgende hoofdstuk 
een analyse van de constituentstructuur gepresenteerd wordt. Het voorstel is 
dat de ParC een bewegingsproces benoemt waarin een trajector een 
landmark traverseert zodat resultaat P bereikt wordt: de trajector beweegt 
van niet P naar helemaal P. ‘P’ in deze beschrijving staat voor de relatie die 
benoemd wordt door de adpositie. Het hoofdstuk bespreekt de noties 
traversal (‘overschrijding’), helemaal P en resultaat P stuk voor stuk, 
waarbij traversal breed gedefinieerd wordt. In (3), bijvoorbeeld, ‘traverseert’ 
de trajector (een meisje) gedeeltelijk de landmark (de Dokter Larijweg), 
namelijk vanaf een grens van de landmark, waar ze niet op de landmark is, 
tot waar ze helemaal op de landmark is, namelijk niet meer ondersteund door 
iets anders dan de landmark. 
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(3) Een […] meisje fietst […] de Dokter Larijweg op (mcaug94ove) 
 
ParCs worden in het hoofdstuk voortdurend gecontrasteerd met PreCs, 
waaruit blijkt dat PreCs niet noodzakelijkerwijs resultatief zijn, zoals (2) laat 
zien; PreCs vereisen ook niet dat de trajector de landmark traverseert, zoals 
geïllustreerd kan worden door (6), of dat de trajector uiteindelijk helemaal P 
is, zie bijvoorbeeld (7). 
 
(6) Japie [sprong] op de grond (gp94-2) 
(7) Het legervoertuig […] reed […] op een mijn (jgdoct93) 
 

In Hoofdstuk 7 wordt het antwoord gegeven op de centrale vraag 
van deze studie: wat is de constituentstructuur van ParCs? Op basis van drie 
semantische parallellen wordt geconcludeerd dat een adpositie in een ParC 
een partikel is: het vormt met het werkwoord een scheidbaar samengesteld 
werkwoord dat een speciaal soort direct object vereist. De eerste semantische 
parallel is dat de adpositie van een ParC net als een resultatief partikel van 
een scheidbaar samengesteld werkwoord het resultaat van de gebeurtenis 
uitdrukt. De tweede parallel is dat de nominale woordgroep die voorafgaat 
aan de adpositie in een ParC (geheel of gedeeltelijk) getraverseerd wordt, net 
als direct objecten van bewegingswerkwoorden in andere talen. De derde 
parallel is dat ParCs en PreCs een semantisch verschil vertonen dat lijkt op 
het verschil tussen andere constructies met direct objecten vs. constructies 
met preposities (ofwel argument/oblique-alternanties, Beavers 2006), 
namelijk een holistisch/partitief-effect (zie bijvoorbeeld Levin 1993). Deze 
observaties kunnen verklaard worden als wordt aangenomen dat ParCs en 
PreCs een andere constituentstructuur hebben. 

Hoofdstuk 8 is een evaluatie van de resultaten van de syntactische 
tests uit Hoofdstuk 2. Nagegaan wordt in hoeverre de resultaten van een test 
als ondersteuning of probleem voor de gepresenteerde analyse gezien 
moeten worden. Omdat in sommige gevallen de grammaticaliteitsoordelen 
uiteenlopen, worden die oordelen eerst getoetst aan authentiek taalmateriaal. 
Passieve ParCs, bijvoorbeeld, blijken met enige regelmaat voor te komen. 
Vervolgens wordt beargumenteerd dat een positief grammaticaliteitsoordeel 
over een constructie niet noodzakelijkerwijs een conclusie rechtvaardigt over 
de constituentstructuur van een andere constructie. Pas als de twee 
constructies semantisch overeenkomen, kan gezegd worden dat ze dezelfde 
constituentstructuur hebben. Er worden suggesties gedaan voor alternatieve 
analyses van constructies met bijvoorbeeld zijn, r-pronomina en 
topicalisaties, zodat die niet langer gezien hoeven worden als een probleem 
voor een partikelanalyse. 
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In Hoofdstuk 9 worden de resultaten van het proefschrift 
gepresenteerd en algemenere conclusies getrokken. Deze betreffen het 
nieuwe (cognitieve-grammatica)perspectief op de constituentstructuur van 
ParCs, het idee van semantische structuur van een woord of constructie als 
een beperking op interpretaties, en het belang van de notie 
‘voorstellingswijze’ (construal) en van het gebruik van authentiek 
taalmateriaal. Ten slotte worden vragen voor verder onderzoek 
geformuleerd, waarvoor dit proefschrift als theoretisch en descriptief 
vertrekpunt kan dienen. 



 


