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Postpositie, Incorporatie 
en Terminativiteit 

Henk Verkuyl en Frans Zwarts 

Hoe doet Paardekooper het? Het is de vraag die veel syntactici zich stellen 
of zich zouden moeten stellen. In het verleden is immers gebleken dat zijn 
observaties en analyses, hoewel niet geformuleerd in het vocabulaire van de 
gangbare linguistische theorieen, vaak onvermoede verbanden blootleggen. 
Voorbeelden daarvan zijn niet moeilijk te vinden. Paardekoopers analyse 
van de Nederlandse eindgroep bevat inzichten die zonder overdrijving tot 
de harde kern van taalkundige verworvenheden gerekend kunnen worden. 
Dat geldt ook voor zijn beschouwingen over de bijzondere rol van de 
persoonsvorm bij samentrekkingen (ooit aangeduid als de Wet van 
Paardekooper), zijn bespreking van wat nu algemeen bekend staat als het 
paradigmaloze van, en zijn observaties met betrekking tot de distributie van 
negatief-polaire uitdrukkingen. 

Allicht verwacht men dat wij aan deze indrukwekkende reeks een nieuw 
voorbeeld gaan toevoegen. Dat nu is niet het geval. Wij denken ook dat 
Paardekooper zelfs beter gedijt bij weerwerk dan bij bewondering, al sluiten 
die elkaar in ons geval in het geheel niet uit. Bovendien leek het ons ook 
wei aardig door een bijdrage aan een huldebundel deel te nemen aan een 
intelligentietest. Want wie zich met zinnen als 

( 1) Piet is het bos ingelopen. 

bezighoudt en de ABN-syntaxis er op naslaat, leest op pagina 390 van de Se 
druk (2.19.2.2) het volgende: 

And ·rc gcvallen zijn de auto in rijden en het bos in rijden: zelfs voor veel intelligente 
t'l'llg •bruikcrs horcn die voorbcclden bij hctzclfde type. Je moet ze met bv. de lvm-proef 
konfront ·rc:n om zc t . lnt ·n zi 'll dat de auto ( = tv) ccn zinsdeel is naast in, tegenover 
1/(•f hos In dut in z'n gdtt•d · ·n zinsdt•d is (ook hlijk ns de • nzinsdcelpr ef die faalt bij 
t!f auto in), of choo11 dil t't n I< 1 kc vnot t til' lweft voor split sing: 

lh~·t/w,\' 1 ( 'l, iu){wc-) tocnu•IIIHtt llnllnttt•dt·t•l 

d < IIU'Il 'II d 11 (I) op <'CIJZ( lfdc wiji'.t 
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(2) Piet heeft de auto ingereden. 

hoewel mogelijk intelligent, toch echt verder moeten doordenken. Dat 
willen wij ook wei doen temeer omdat er op dit ogenblik een vrij felle 
discussie gaande is tussen "Leiden" en "Utrecht", en een duidelijk verdeeld 
"Groningen". Het gaat over zinnen als: 

(3) Henk vindt dansen zondig. 

(4) Fred reed de auto naar Leiden. 

(5) Teun zond de brieven naar Utrecht. 

(6) Jack wierp haar kousen onder het bed. 

en zinnen als (1 ), en ook (2). De voorstanders van de Small Clause analyse, 
waartoe behalve Leiden ook een deel van Groningen behoort, zijn de 
mening toegedaan dat in _9,ergelijke gevallen dansen zondig, de auto naar 
Leiden, de brieven naar Utrecht, haar kousen onder het bed en het bos in (en 
sommigen zelfs de auto in) de status hebben van een zinsdeel dat vergelijk
baar is met een bijzonder type bijzin. Utrecht en het resterende deel van 
Groningen ontkennen dit en stellen dat een uitdrukking als in in (1) imoct 
worden opgevat als een deel van een complex predikaat in +!open. ,, , 

Hoe doet Paardekooper het? Volgens Paardekooper is de analyse 'in (7) 
te prefereren hoven die in (8): 

(7) 

(8) 

Piet is [het bos in] gelopen. 

Piet is [het bos] in+ gelopen. 

Het inrijden van een auto wordt door Paardekooper geanalyseerd als (9): 

(9) (dat) Piet heeft [de auto] in+gereden. 

Zin (1) heeft ook nog een erg ongebruikelijke interpretatie: men k·tn ·n 
bos inlopen zoals men een auto inrijdt. Omgekeerd kan men ook ccn auto 
inrijden (met een loopplank en een karretje). Hicr staan cchtcr de nwcst 
gebruikelijke interpretaties van (1) en (2) ter discussic. 

Paardekoopers uitspraak dat het bos in 66n zinsd '•I is, kan op zijn 111 11 , I 
betwist worden, al hecft (1) natuurlijk w ·I ( •n andere soot I h<. kkc. 11 • l:lu 
(2). Dat cr dicpli1'1'omk struclurd ovcH·cnkotn. lc. 11 i'.iju, hi I t ·d. mcu 
h ·id zinnen on<krwc.·rpt :mn de. a. pc. dtt I t:uuh udl< ,,t 11 ( 10) 11 (II : 
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(10) De hele dag is Piet het bos ingelopen. 

(11) De hele dag heeft Piet de auto ingereden. 

Volgens deze test gedragen (1) en (2) zich terminatief. Zin (10) heeft als 
ietwat geforceerde interpretatie: telkens weer liep Piet het bos in. De 
normale interpretatie van (1) die betrekking heeft op een gebeuren, nl. hij 
loopt naar het bos en in het bos gekomen bereikt hij een bepaald punt 
waarop hij (voor de spreker voldoende ver) in het bos i~ is in (10) niet meer 
goed mogelijk. Op soortgelijke wijze dwingt (11) af dat Piet telkens de auto 
inreed. Deze laatste interpretatie is wat onwaarschijnlijk doordat we niet 
gewend zijn aan het binnen een dag inrijden van auto's, maar zij wordt vrij 
gemakkelijk verkregen als wij zouden we ten dat na een reparatie (even) 
moet worden ingereden om te zien of de reparatie gelukt is. De geforceerde 
herhaling dringt zich dan vrij natuurlijk op. Er is nog een test: 

(12) In drie minuten heeft Piet de auto ingereden. 

(13) In drie minuten is Piet het bos ingelopen. 

Als men aanneemt dat een auto in minuten kan worden ingereden, vertoont 
(12) precies hetzelfde gedrag als (13): in beide gevallen wordt gezegd dat 
het inrijden van de auto resp. het bos inlopen plaatsvond binnen een 
tijdsbestek van drie minuten. Dit kan, zoals bekend, niet bij duratieve 
zinnen als Piet reed of Piet liep. 

(14) In drie minuten reed Piet. 

(15) In drie minuten liep Piet. 

ln beide gevallen houdt de iilterpretatie in dat Piet binnen een tijdsbestek 
van drie minuten begon te rijden, resp. te lopen. Dit signaleert het duratieve 
karakter van Piet reed en Piet liep. 

Aan de andere kant moet toch ook geconstateerd worden dat (10) en 
(II) duratievc intcrprctatics toelaten. Dat blijkt uit het feit dat zowel (1) als 
( ) zich vrij natuurlijk Iaten combineren met woorden als verder, terwijl 
typis ·h t ·nninaticvo zinncn dat nict doen: 

(It,) P ct is hct hos vc. tdc1 fnJ•,<.Iopc. n. 

( 1/) I < t lu <II d .Ill to vt•ulc. 1 "1', 1 den. 
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(18) ?Piet heeft drie boterhammen verder gegeten. 

(19) ?Piet is verder vertrokken. 

(20) ?Piet heeft zijn tas verder verloren. 

Zonder al te veel te begrijpen van het gedrag van verder (vgl. zij heeft de 
sonate verder gespeeld), menen wij dat gevallen als (16) en (17) voldoende 
aanwijzing geven voor de stelling dat het bos in/open en de auto inrijden tot 
de categorie behoren van die constructies die zowel terminatief als duratief 
kunnen worden geinterpreteerd. Ze lijken wat dit betreft enigszins op 
zinnen als: 

(21) Piet is naar de winkel gelopen. 

(22) Piet is urenlang naar de winkel gelopen. 

(23) In drie minuten is Riet naar de winkellopen. 

waar in (22) de geforceerde her haling kan worden afgedwongen, terwijl (21) 
zich ook in (23) keurig terminatief gedraagt, terwijl (21) toch niet echt 
terminatief is. Weliswaar kunnen weer als hoorder meestal van uitg~~·n dat 
Piet de winkel ook daadwerkelijk bereikte, maar zeker is dat niet, dit in 
tegenstelling tot zinnen als Piet liep tot aan de Winkel. Zin (21) biedt een 
marge van onzekerheid op dit punt. 

Eenzelfde soort vaagheid over het al of niet bereiken van het eindpunt 
is aanwezig in zinnen met werkwoorden als duwen. Immers, zin (24) kan 
zowel betekenen dat Piet de hele dag constant duwkracht op de auto 
uitoefende, maar ook dat Piet telkens de auto duwde (vgl. De hele dag heefl 
Piet de schommel geduwd). 

(24) De hele dag heeft Piet de auto geduwd. 

(25) Piet heeft de auto geduwd. 

Er is in de lexicale definitie van duwen een systematischc vaaghcid t uss<. n 
"constant duwkracht uitoefenen" en "een duw gcvcn". Zinncn 'tis ( ) <. n 
(25) Iaten een duratieve interpretatie toe: men kan Jan 'duri!' inrijdcn (. n 
duwen. Net als (2) laat (25) cchtcr ook ccn tcrminati ·v · intorprdatk to· 
Piet kan de auto ccn duw gcvcn. M ·t and ·r woordon. const 1 tH'f c. · •tis (I), 
(2), en (25) dwin!'Cil ,. ·n terminali<W(' int ·rprctat .11. ma:u lat 11 ha.11 w ·I 
to'. In zinn ·n uls ( ()) : 
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(26) Piet heeft de auto weggeduwd. 

(27) Piet heeft urenlang de auto weggeduwd. 

wordt door · weg- het tenninatieve karakter van de zin afgedwongen, zoals 
blijkt uit de geforceerde herhaling in (27). Vergelijk nu ook: 

(28) Piet heeft de auto het bos ingeduwd. 

(29) Piet heeft de auto urenlang het bos ingeduwd. 

Het gebruik van het imperfectum lijkt iets meer ruimte toe te Iaten voor 
een duratieve interpretatie: 

(30) Piet duwde de auto urenlang weg. 

(31) Piet duwde de auto urenlang het bos in. 

maar men moet die dan wei forceren, met name in (30). 
Hiermee is de observationele grondslag gelegd van de stelling die we aan 

het betrekken zijn. We kunnen ons nu richten op de vraag hoeveel waarde 
we moeten hechten aan het feit dat (1) en (2) aspectueel gezien het een en 
ander met elkaar gemeen hebben. Hoe structureel is dit en is dit ook een 
neerslag van een syntactische overeenkomst die wellicht sterker is dan de 
lvm-proef of de eenzinsdeelproef? De kernvraag is dus die welke Paarde
kooper negatief beantwoordde: hebben (1) en (2) eenzelfde soort syntacti-
che structuur? 

Een aan deze kernvraag gekoppelde vraag is: kan een syntactische 
structuur twee verschillende soorten thematische rollen uitdrukken? Als de 
Jaatste vraag bevestigend kan worden beantwoorden, staat weinig een 
positief antwoord op de eerste vraag in de weg. Immers, dan zou het 
vcrschil in gedrag dat Paardekooper er toe bracht om (1) en (2) typologisch 
v·tn clkaar te onderscheiden, wellicht zijn te verklaren. 

Hebbcn (1) en (2) een verschillende thematische structuur? Het is 
gemakkclijk tc zicn dat dit hct gcval is. In (1) denoteert Piet het bewegende 
Tt tEMA en hoeft do donotatic van het bos de rol van het DOEL (zo men wil 
I An)~ t ·rwijl in ( ) fk auto hot hewo rend Tt lEMA dcnotcert. De vraag wordt 
nu of dlt verschil in semunti:ch' tolpafronon kan worden gcreprcsenteerd 
op hasls vat de str u ·t uren in (' ) en ( ~ ~) 1 dat wil z g!'Cll, op basis van (34): 

( L) It< t 1111 ,M, , ll< t ho, 11 1 p( lopcul 
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(33) Piet heeft de autoTHEMA [in+gereden] 

(34) (dat) NPsu NP do [v in + V] 

Het is duidelijk dat het bos in niet als een zinsdeel wordt gezien in (32). 
Wordt hiermee de boon van Paardekooper over ons afgeroepen? Laten we 
het materiaal iets uitbreiden: 

(35) Piet is het bos door+ gelopen. 

(36) *Piet heeft de auto door+gereden. 

(37) Piet is bet bos uit+gelopen. 

(38) *Piet heeft de auto uit+gereden. 

(39) *Piet is het bos voort+gelopen. 

~ 
(40) Piet heeft de auto voort+gereden. 

(41) *Piet is het bos weg+gelopen. 
:"' 

(42) Piet heeft de auto weg+gereden. 

Uit dit materiaal valt af te Ieiden dat het feit dat (1) en (2) beide welge
vormd zijn, een co'incidentie is. Met door, uit, voiJrt en weg ontstaan lexikaal 
bepaalde verschillen tussen de combinatiemogelijkheden van de werkwoor
den !open en rijden en sommige van hun direct object NPs. Belangrijk is ook 
vast te stellen dat /open en rijden zich wat hun combineerbaarheid met door, 
uit, voort en weg betreft overeenkomstig gedragen: 

( 43) doorlopen, uitlopen, ?voortlopen, weglopen 

( 44) doorrijden, uitrijden, ?voortrijden, wegrijden 

maar de overeenkomst berust volledig op eenzelfde thematische structuur. 
D.w.z. uitlopen en uitrijden moet gelden voor bijv. wedstrijden. Gegeven d 'Z<.' 

aanname passen in/open en inrijden niet in de reeks. Het is juist h ·t v ·rsrhil 
tussen de twee thematische patroncn in (32) en (33) dat ·r voor ZOI'J'l dat 
de verschillen in (35)-(42) optrcdcn. En dat k·m ·igcnlijk aile. c. n ma:u goc. d 
verklaard worden al m n ~wnn cmt dat in/opt·n < n imiJdrn 11 (I ·n (.') 
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twee verschillende complexe werkwoorden zijn, met in als mogelijk 
gemeenschappelijk element. 

Verkuyl (1991) argumenteert dat het verraderlijk is om de analyse van 
verandering te rich ten op zinnen als ( 45) en ( 47) in plaats van ( 46) en ( 48). 

( 45) Piet liep naar een winkel. 

( 46) Piet liep naar drie winkels. 

(47) Piet vloog naar New York. 

( 48) Piet vloog naar drie steden. 

Dit opent het oog voor de mogelijkheid de abstracte kwantificationele struc
tuur van de NPs in de directionele PPs te benutten in plaats van het 
mentale oog te richten op een beweging van een THEMA door een spatio
temporele ruimte met BRON- en DOELcoordinaten. Een zin als ( 48) zal 
ge'interpreteerd moeten worden als betrekking hebbend op een, twee of drie 
vluchten. lemand kan in een vlucht naar Dallas Airport rijden, daar een 
auto huren, Fort Worth en Dallas bezoeken, en vervolgens verder vliegen 
naar Austin. Zin ( 48) is een correcte beschrijving van o.a. deze situatie. In 
( 46) is iets dergelijks moeilijker voor te stellen, maar de gewenste interpre
tatie is bepaald niet onmogelijk bij zeer nauwe straatjes en kleine winkels. 
Kortom, zinnen als ( 46) en ( 48) kunnen worden gemodelleerd op zinnen 
als: 

( 49) Piet schreef drie boeken. 

-men kan tegelijkertijd bezig zijn met meer dan een boek-, en dan valt 
er veel voor te zeggen om directionaliteit niet in termen van beweging van 
een punt in een ruimte naar een ander punt in de ruimte te analyseren, 
maar in termen van een "doortocht" door een kwantificatiestructuur, zoals 
in ( 49). Met andere woorden, de denotatie van drie boeken biedt een aantal 
mogclijkheden (de boeken werden een voor een geschreven, eerst twee 
bockcn af en daarna de derde, een boek af daarna twee tegelijkertijd, of alle 
dric tcgclijk a f). lets soortgclijks is van toepassing op drie steden in ( 48). De 
g ·n r·•lisatie die men moet maken, is bet "ontlocaliseren" van zinnen als 
( 4X) door de N P dric ,\'/eden te hehand len zoals de NP drie boeken in ( 49). 

l•c.·n VP nls drir luwkl'll ,\'l ltri}Pt'll kan semanl is ·h worden weer 'Cgeven als: 

( 0) A. I WI W II hoc II v I W I \ ' 
I )pIll WI 
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D.w.z. de VP denoteert een verzameling X (van schrijvers) waarvoor geldt 
dat er een verzameling W van drie boeken is zodanig dat W wordt 
opgedeeld (gepartitioneerd) in een verzameling Q van deelverzamelingen U 
voor elk waarvan geldt dat X U schrijft. Hiermee wordt het volgende 
verantwoord. Als in een treincoupe drie personen zitten, en een verzame
ling, zeg T vormen, dan schept het predikaat 'in hetzelfde jaar geboren zijn' 
een partitie waarbij personen die in eenzelfde jaar geboren zijn in eenzelfde 
deelverzameling van T worden ondergebracht. Door dit predikaat kan men 
ten minste een (allemaal jarig in hetzelfde jaar) en ten hoogste drie 
deelverzamelingen (niemand jarig in hetzelfde jaar) krijgen in die coupe. In 
zinnen als ( 46), ( 48) en ( 49) bevinden hoarders zich in de positie van 
iemand die langs zo'n coupe loopt en geen informatie · heeft over de 
leeftijden van de inzittenden van de coupe. Zolang men de leeftijden van de 
personen in T niet kent, moet men aile variatiemogelijkheden openhouden. 
Dat openhouden van die mogelijkheden is essentieel voor de analyse van 
een VP als drie boeken schrijven: men krijgt geen informatie over hoe de 
partitie uitvalt, maar dat er een partitie is, weet men. Het gebruik van de 
uitdrukking QpartW in (5J>~ doet iets soortgelijks met betrekking tot W. 
Het maakt mogelijk in het midden te Iaten op welke wijze Piet drie boeken 
schreef in ( 49). Het drukt uit dat ten opzichte van de verzameling X (in dit 
geval {Piet}, d.w.z. de v~rzameling met een element, nl. Piet) de leden van 
de verzameling W van drie boeken zich in een bepaalde equivalentierelatic 
verhouden. De vraag is J\U welke equivalentierelatie dat is en hoe oeze in 
de grammatica kan worden uitgedrukt.1 ~. · 

Schrijven en vliegen (naar) leggen verschillende eisen op aan de argumcn
ten waarmee ze voorkomen, maar ze hebben ntet elkaar gemeen dat hun 
werking op hun argumenten zich in de tijd voltrekt. De meest natuurlijk 
equivalentierelatie is dan ook: 'op eenzelfde tijdseenheid betrokken in d 
handeling (van geschreven te zijn)'. Merk op dat het toekennen van ccn 
boek aan een tijdsindex niet inhoudt dat men niet al bezig zou kunncn zijn 
met een of meer andere boeken. Men kan alternerend aan twec bock<. n 
werken, maar als een tijdsindex wordt toegevoegd aan twee boekcn op 
grond van een equivalentierelatie zijn beide boeken af met betrckking to I 
die tijdseenheid. Als deze afbeelding wordt gelocaliseerd in vcrschill •ndc 

1 In Verkuyl en Vander Does (1991) wordt de betreffendc rclatic nict pg ·vnt tiN< t 11 p 11 t t ' 

(geen element van de opgesplitste vcrzameling komt in m ·cr dtto n dt dVl'tl. uut'l Ill' V11111 ) 

maar als een pseudo-partitie. Dit in vcrband m ·t zinn ·n als l>ric kitulfrm kwmm·n tit' /,tlfl/1' 

binnen, waar n z •lfd kind m · •r dnn t' ·ns mug hiuncnkontt'll. I> I wordt d 1,11 I'' 11111<'<"1 d jll 
0 ps W. D • vraag di<. no~ mm•t wordcu op1rdo t, I ' ol 111111 1 <'dWnliJ.< II • h< f pIll t 1 ht 11 J1 II 
V('II.WIIkk< 11 ol' d 11 1111 11 <'< 11 h<'lll! pI 111 dot 11 "Jl luI pt 111 pc "II< 111111 t1 I' h ltl, bl It I'' It ld" 
(1.11tl oV<tgcll l'thlltld I ud·l\cullt'< lljlhl.l) 
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tijdseenheden dan pakt de relatie 'op eenzelfde tijdseenheid betrokken in 
de handeling (van geschreven te zijn)' voor hen verschillend uit. 

Het meest natuurlijke grammaticale middel om de temporele structuur 
die is gerelateerd aan de denotatie van een NP uit te drukken, is de notie 
van thematische rol, omdat een thematische rol wordt uitgedrukt door de 
argumenten van het werkwoord. Een thematische rol bepaalt hoe een 
argument van een werkwoord betrokken raakt in de predikatie. Het ligt 
voor de hand aan te nemen dat argumenten dienen te worden geanalyseerd 
in termen van de temporele structuur die zij mede helpen opbouwen. 

In de generatieve grammatica wordt een onderscheid ·gemaakt tussen een 
zogenaamd extern en intern argument: het interne argument is directer be
trokken op het werkwoord dan het externe argument. Dit onderscheid blijkt 
goed bruikbaar om de partitie-idee gestalte te geven. Zin ( 49) wordt syntac
tisch geanalyseerd als: 

(51) Piet [vp schreef [Npdrie boeken]] 

en schrijven wordt gespecificeerd als: 

(52) schrijven, (8ext' eint) 

In Verkuyl (1991) wordt voorgesteld eint een syntactische status te geven als 
een operator op de direct object NP: 

(51') Piet [vp schreef [NP' eint lNP drie boeken]]] 

waarmee de NP drie boeken als het ware wordt gelnjecteerd met tijdstruc
tuur. Het effect van [NP' eint [Np--]) is het afstemmen van de temporele 
informatie van het werkwoord op de atemporele NP-denotatie. Of omge
keerd, het afstemmen van de atemporele NP-denotatie op de tijdstructuur 
die door het werkwoord wordt aangeleverd. De interpretatie van [NP' eint 

[Np--]] is daarmee: het vaststellen hoe het predikaat schrijven op de 
vcrzameling van drie boeken wordt afgestemd. Anders gezegd: via [NP' eint 

[NP--11 wordt bepaald hoe de afstemming van de partitie van de 
NP-dcnotatic op tijdseenheden inherent aan schrijven verloopt. De 
tcchnischc details daarvan worden hier niet besproken, maar men kan zich 
dit hct hcstc lineair voorstcllen in tcrmcn van een markeringssysteem van 
natuurlijk' g tall ·n. Voortt'nng in de tijd laat zich heel goed uitdrukken 
door t · t ·lkn, tc <. nunH H H n vanaf u. n punt nul; d '11k aan ecn dagtellcr in 
t t n 'lllto di< i · hlj h< 1 h 'J'JII van n 1 t op 0 afstdL Elk (natuurlijk) .,etal 
thl lc V< 1 nl1•< u .. 1Ift ( , t 1 I' , ut c1 t d( , tJ k (1'

1 
01 ll'n in h ~~ r·•tionale 

of u k I 11~1 I •I) I ( II '11 tot I !II In 1 ·dnt h( It), l"np1u II Ill 'II 1111 <k 
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telpunten van het werkwoord aan de deelverzamelingen in de NP-denotatie, 
dan betekent dit dat ( 49) voortgang uitdrukt vanaf het punt nul van het 
schrijven naar een telpunt 1 (drie boeken tegelijk af), naar een telpunt 2 
(1 +2 boeken of 2+ 1 boeken af), of naar een telpunt 3 (de boeken een voor 
een af). Op deze wijze wordt de thematische equivalentierelatie afhankelijk 
van de cardinaliteit van de NP. 

Belangrijk is nu te zien dat het =-te~en in de formule 3QpartW[Q= 
{Uboek I [schrijven](U)(X)}] het af-zijn van de drie boeken, d.w.z. de 
terminativiteit van ( 49), afdwingt. Immers, er staat dat het totaal van de 
deelverzamelingen U geschreven door X ( = {Piet} ), de gehele collectie Q 
vormt. En dat betekent dat de auteur X de hele verzameling W gestru~tu
reerd als deelverzamelingen van Q moet "doorlopen" om te voldoen aan het 
terminatieve predikaat 'drie boeken schrijven'. Maar als een relatie tussen 
twee verzamelingen (in dit geval collecties) kan worden weergegeven door 
=,dan wordt voorspeld dat het ook mogelijk moet zijn om de relaties ~en 
c te hebben. Deze voorspelling wordt gerealiseerd als men zinnen als (54) 
zou onderscheiden van (53) op basis van het verschil tussen = en ~= 

(53) Piet liep naar de drie winkels. 

(54) Piet liep tot aan de drie winkels. 

(55) Piet liep [pp[8~ naar] [NP de drie winkels]] 

(56) Piet liep [pp[8= tot aan] [NP de drie win_kels]] 
I, 

De informatie in (55) correspondeert hier met 3QpartW[Q=, terwijl de 
informatie in (56) wordt uitgedrukt door 3QpartW[Q:?. Dat wil zeggen, cr 
wordt niet verlangd maar wei mogelijk gemaakt dat de partitie opgelegd aan 
de NP-denotatie volledig wordt doorlopen. Het predikaat !open werkt wd 
telpunten af (er is voortgang), maar we zullen in (53) nooit weten of Pkt 
de winkels bereikt heeft. In (54) weten we dat wei. Met betrekkelijk simpek 
middelen kan men dus de aloude no tie totally affected ( o.a. Hopper on 
Thomson 1980 en Tenny 1987) verantwoorden in termen van het vollediJ' 
"afwerken" van de rol van het predikaat met de betrekking tot de dcclver;t;a 
melingen van de NP-denotatie. Merk op dat de ~-relatie vermoedclijk n ct 

goed te identificeren valt met "partially affected". Dat zou ec: moeten docn 
zoals in schrijven aan drie boeken waarin uitgcdrukt is dat de drie I (><.• ken 
niet af zijn. De ~-relatie is fcitelijk de boeiendstc omdat in IH. t mldlh n 
wordt gelatcn of het cindpunt is hcreikt of ni ·t. Dil uspt ct ht ngt on, h 
duwen, wcwtuwen en vanda:u hij lrl'l l>os inlopr11. 
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Aspectueel gezien vormen werkwoorden als duwen, strelen, kloppen een 
probleem voor een compositionele analyse. Ze overtreden een wetmatigheid 
die zegt dat een zin terminatief is als de hoeveelheidsinformatie over W, 
d.w.z. IWI, (a) aanwezig is (bij bare plurals en mass terms is zij bijvoor
beeld afwezig); en, (b) een eindig getal grater dan 0 aangeeft (we hoeven 
niet te we ten welk getal dat is, zoals in enkele boeken schrijven ). Zinnen als 
( 49) en (57): 

(57) Piet schreef enkele boeken. 

zijn terminatief doordat de beide NPs erin informatie geven over W: voor 
Piet is I WI = 1, voor drie boeken is I WI = 3, voor enkele boeken I WI > 1. 
Maar zinnen als (58) en (59) 

(58) Piet duwde drie auto's. 

(59) Piet streelde enkele poezen. 

zijn duratief te interpreteren. Dit komt doordat de werkwoorden duwen en 
strelen onvoldoende kracht hebben om de hele partitie af te dwingen. 
Zinnen als (60) en (61): 

(60) Piet duwde drie auto's weg. 

(61) Piet streelde enkele poezen in slaap. 

zijn echter volop terminatief, terwijl een zin als (62) weer duidelijk duratief 
is. 

(62) Piet duwde drie auto's voort. 

II 't vcrschil tussen (60) en (62) is er een aanwijzing voor dat thematische 
informatie kan worden uitgedrukt in weg en voort. De aspectuele overeen
komst tusscn (58) en (60) suggereert dat duwen kan worden geanalyseerd 
n t nnen van ecn leeg affix dat net als voort- een niet-volledige doortocht 

door de direct ohj ct NP-dcnotatic verlangt. 
I >cz h nad r ingswq;t; sluit aan op de analyse die Neeleman en 

We.'( llll'lll h ·I h •n vooq~<. sttld als altt tnall<. f voor de Small Clause-analyse, 
t.n.lls n hct we• k van lim k:tm r ... < 1wht des nta<. tische ar tum ntatic vrij 
p l I k , VOOI d' tJH Oil W loll II d d , ttl ,', It' I. dt at · pldt~ <.'11 hovendi 'I) 

11 < t :til,< n 1 t hi 1 'ht p tl 11' 11 I . II kt 1 I 1 < 1 v '/, '11 na:u Nc ·I 'tlUIIl 

( I' ,., I ) ( II N ( I ( Ill Ill II ( ' II II II ( 1 c )I ) I ' 
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(63) Small Clause analyse: NP ext [NP XP] V 

(64) Complex Predikaat analyse: NPext NPint [XP V] 

Hun syntactische positie wordt sinds kort fors ondersteund door Beeken 
(1991 ), die de status van pre- en postposities in detail heeft bestudeerd. 
Omdat de discussie over (63) en (64) zich op een ruimer empirisch gebied 
afspreelt, en wij ons vooral tot (1) en (2) willen beperken, zullen wij voor 
de syntactische onderbouwing van onze positie enkele argumenten van 
Beeken de revue Iaten passeren. Op basis van haar werk maken wij 
simpelweg de volgende vergelijkingen tussen de constructies in .(1) en (2): 

Nominalisering heeft aileen betrekking op complexe predikaat: 
(65) het inrijden van de auto het inlopen van het bos 

(66) de in te rijden auto het in te lopen bos 

(67) *het rijden van de ~JltO in *het lopen van het bos in 

Samentrekking laat geen postpositie in restant toe 
(6~) omdat Henk de auto inrijdt en Frans de motor. 

(69) *omdat Henk de <;tuto inrijdt en Frans de motor in. 

(70) omdat Henk het bos inloopt en Frans het park. 
i; 

(71) *omdat Henk het bos inloopt en Frans het park in. 

Negatie staat voor complexe predikaat 
(72) omdat zij de auto niet inreed. 

(73) *omdat zij de auto in niet reed. 

(74) omdat zij het bos niet inliep. 

(75) *omdat zij het bos in niet liep. 

Vooropplaatsing beperkt zich vrijwel uitsluitend tot de NP 
(76) De auto heeft zij ondanks mijn advics toch ingcrcdcn. 

(77) *De auto in h · ·ft zij ondanks mljn advks torh pe r •den. 
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(79) * ?Het bos in is zij ondanks mijn advies toch gelopen. 

Onze ondersteuning van (64) in het algemeen en onze stelling dat (1) en (2) 
beide in termen van (64) kunnen worden geanalyseerd, sluit ook aan op de 
stellingname in Model (1991), dat ons onder ogen kwam, nadat de 
onderstaande semantische machinerie was ontwikkeld op basis van 
Neeleman (1991) en Neeleman en Weerman (1991). Ook Model scheert (1) 
Jan loopt het bos in en (2) Jan rijdt de auto in over een incorporatie-kam, 
o.a. op grand van de volgende observatie, waarin beide constructies 
hetzelfde gedrag vertonen: 

(80) Ik geloof dat Piet het bos in wil lopen. 

(81) Ik geloof dat Piet het bos wil inlopen. 

(82) Ik geloof dat Piet de auto in wil rijden. 

(83) Ik geloof dat Piet de auto wil inrijden. 

Voor de semantische bovenbouw van schema (64) is nodig de extra-aanna
me dat de vierhoek in figuur 1 een soort schemergebied is tussen zuiver 
lexicale en syntactisch relevante informatie. 

Piguur 1 

In hct bijzondcr gcldt dat V0 de lexicale informatie van een werkwoord 
wccrgccft zonder ct1igc informatic over de argumentstructuur. Die is 
gog ·v ·n in d · XP, die de (niet -compositionccl gestuurde) overgang van 
kxkon naar syntaxis h 'W<.}rkstclli1'l. M ·n kan de XP hct bcste zien als een 
1Wt van sd cma's waar V0 (n ct <·omposltion •d) in kan. In Vcrkuyl (1991) 
?.ljn dlic van d( IJ~' I jkc ·twm.1 , ondl 1s ·I ( l'kn: <. t n transiticf schema 
W:t.ll II pfa.lt. I, VOOI (Wt 

t 11 <' ll IIIH IJ'tll d che n 1 

1 II, vol1't u t I 
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(84) .tX.til Y[V0](Y)(i)(X) transitief 

(85) lX.ti[V0](i)(X) niet -erg a tief 

(86) .til Y[V0](Y)(i) niet -accusa tief 

De index i is gekoppeld aan de NP-denotatie van het direct object: het is de 
dagteller die aangeeft hoeveel van de partitie van de direct object NP-deno
tatie doorlopen is. Als Piet zijn drie boeken een voor een heeft geschreven, 
zorgt de i-structuur ervoor dat er iets ontstaat als <i1, {boek1} >, <i2, 

{boek1+2} >, en <i3, {boek1+2+3} >.2 D.w.z. de partitie van de verzameling 
van drie boeken wordt additief doorlopen. 3 Op index i1 wordt een zekere 
(onbekende) tijdseenheid verbonden met het af zijn van boek1, op index i2 
wordt boek2 aan deze informatie toegevoegd, op index i3 is de hele partitie 
doorlopen. Nogmaals, net als in de treincoupe weten we niet water in (49) 
precies gebeurd is; het enige dat we weten is dat er een van de logische 
mogelijkheden moet zijn gerealiseerd, tenzij we de zin zouden hebben 
uitgebreid met bepalingpt als na elkaar, een voor een, tegelijk, etc. De 
precieze beschrijving van de formele apparatuur die deze vaagheid 
verantwoordt, wordt gegeven in Verkuyl (1991). Op deze plaats is· het 
voldoende om aan te geven dat (84) een schema representeert waarin X 
staat voor bet subject, Y voor bet direct object, terwijl zoals gezegd (Y)(i) 
staat voor het index-afhankelijk direct object. Bij het intransitieve !open 
ontbreekt de Y, zodat men eeuwig kan lopen: de index-structuur ''geasso
cieerd met bet werkwoord kan niet beperkt worden door informatie uit Y. 
Bij werkwoorden als breken is dat wei het geval. In een zin als Drie glazen 
braken wordt zoals bekend de NP drie glazen opgevat als het direct object 
yan het ergatieve breken (cf. Hoekstra 1984). 

Als men aanneemt dat een XP zich kan realiseren als een keuzemogelijk
heid, dan betekent dit dat in bet lexicon !open niet Ianger staat aangegeven 
als een intransitief werkwoord, maar als een V0 die in twee schema's mag 
voorkomen, een niet-ergatief schema en een transitief schema ( een kilometer 
!open, naar de winkel !open). 

(87) !open 

(88) !open 

lXli[lopen0](i)(X) 

1Xlil Y[Iopen0](Y)(i)(X) 

2 Zie Verkuyl (1987, 1988) vo r dctnilstudi ·s V'ln d th m<ltisdt '·stuurdc waul if< 11 oil< It 
structuur van NP~dcnotnti •s. 

In v rhnnd da:u Ill< t wordt 11111 h< t we 1 h.wnc IJ d < < 11 d 111111 chc• " utnlot " lil< ' l,< 1 ud : I I t I I 
'l'<>j, '1. c hljv. Vtt kuyl ( 1'''11) 

Postpositie, incorporatie en terminativiteit 397 

Men kan nu werkwoorden als eten eenzelfde behandeling geven: er is een 
transitief eten, zoals in (89), maar men kan eten ook intransitief gebruiken: 

(89) Piet at drie boterhammen. 

(90) Piet at aileen. 

Voor deze gevallen geldt: 

(91) eten 

(92) eten 

lXli[eten0]( i) (X) 

lXlil Y[eten0](Y)(i)(X) 

Merk op dat de informatie aan de rechterzijde VO-informatie is, doordat V0 

is samengevoegd met de XP-informatie. De subcategorisatie-informatie 
geassocieerd met VO eten is [8=[--NP]]. Hiermee wordt lexikaal 
vastgelegd dat eten gecombineerd met een direct object NP verlangt dat de 
partitie wordt doorlopen, terwijl de informatie in (91) toelaat dat Piet in 
(90) eindeloos dooreet. Als een direct object NP faalt om de juiste index 
informatie te geven (nl. cardinaliteitsinformatie) gaat het alsnog mis, zoals 
in de duratieve zin (93): 

(93) Piet at boterhammen. 

maar in principe dwingt eten zelf de volledige partitie af, net als het 
transitieve !open. Daarin onderscheiden deze werkwoorden zich van duwen 
dat wei transitief is, maar vaagheid uitdrukt over het doorlopen van de 
partitie: 

(94) duwen [8 s:[-NP]] lXlil Y[duwen0](Y)(i)(X) 

Gcgcven dit verschil ligt het voor de hand om XP-partikels als weg- en 
voort- lexikaal te specificeren als: 

(95) voort 
(96) weg 

[8c[-NP]] 
[8=[-NPll 

lXlil Y[voort-V0](Y)(i)(X) 
lXlil Y[weg-V0](Y)(i)(X) 

IIi •rm, • wor<.lt h ·tv ·rs ·hit in asp ·ctu ·cl !JCdrag tusscn voortduwen en weg
dtiWt'/1 w•rantwoord. M('ll kau :t,lll's ovciWlJg nom voor voorl ccn e -spccifi
(':tl ( ovcrwt J',t'll om a.ln It ,. Vt 11 d.11 luI t udpunt nkt lwrdkt mag zijn, 
maud t l Jkt ou, typ t h ( t n I . il .d k ( , t 1,0 ll. ttn IW<'Il ,' h' vcrwachtcn 
,, . 
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We naderen nu de ontknoping. Men kan voor in in (1) en (2) een van de 
volgende twee XP-karakteriseringen voorstellen: 

(97) in [8=[-NP]] lXlil Y[in-V0](Y)(i)(X) 

(98) in [8~[-NP]] lXlil Y[in-V0](Y)(i)(X) 

Zou men (97) kiezen, dan voorspelt men dat zinnen als (1) en (2) louter 
terminatief zijn. Sommigen vinden dat. Anderen hebben een lexicon waarin 
(98) voorkomt. Het feit dat de oordelen verschiilen, laat onaangetast dat er 
correcte voorspellingen worden gedaan: (98) voorspelt een terminatieve en 
een duratieve interpretatie, terwijl (97) een duratieve interpretatie uitsluit. 

De hierboven gegeven analyse behandelt (1) en (2) dus op dezelfde wijze: 
!open en rijden nemen een partikel en worden daarmee de complexe 
transitieve werkwoorden in+lopen en in+rijden die een niet-compositioneel 
tot stand gekomen binaire relatie uitdrukken, die aangeleverd wordt door 
de XP in Figuur 1, en die pas wordt geactiveerd op bet VO-niveau. Deze 
complexe werkwoorden h~qben een verschiilende thematische structuur. Dat 
is niets bijzonders want afmaken en afstaan hebben ook een andere 
thematische structuur ondanks de aanwezigheid van af- in beide. 

Hoe zwaar is bet argument dat bet verschil tussen (1) en (2) wordt 
bepaald door bet volgende lvm-paar? 

(99) De auto werd ingereden. 

(100) *Het bos werd ingelopen. 

Wij denken dat er wei iets op af te dingen is, gezien de feiten in (101)
(110). 

(101) Piet naderde bet bos. 

(102) *Het bos werd door Piet genaderd. 

(103) Hij deed zijn moeder na. 

(104) *Zijn moeder werd door hem nagedaan. 

(105) Piet hoorde Pavarotti zingen. 

(106) *Pavarotti zingcn wcrd door Pict gchoord. 
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(107) Marie beviel Jan. 

(108) *Jan werd door Marie bevallen. 

(109) Piet beval de infanterie. 

(110) *De infanterie werd bevolen door Piet. 

Men ziet bier dat er tweeplaatspredikaten zijn die niet in staat zijn een be
hoorlijke lijdende vorm te maken. Dit kan aileen maar verklaard worden 
door de thematische structuur van de betrokken werkwoorden. Maar merk 
op dat deze werkwoorden niet complex zijn. Het verschil tussen inrijden en 
naderen, zingen, bevallen, en bevelen kan niet zoals eventueel bet verschil 
tussen inrijden en in/open aan een verschil in prefix-structuur worden 
toegeschreven. Een verschil in gedrag in de lvm-proef wijst hoogstens op 
een verschil in thematische structuur; bet laat de tweeplaatsigheid van een 
werkwoord onverlet. Merk overigens op dat niets in de vorm ingelopen zelf 
in strijd is met bet gebruik van de lijdende vorm: (100) is perfect gevormd 
onder een interpretatie waarin bijvoorbeeld bet bos werd ingelopen ten 
behoeve van een later te houden loopwedstrijd, zodat de paden begaanbaar 
worden. Ook daaruit kan men concluderen dat de thematische structuur van 
(100) een rol speelt bij bet vormen van een welgevormdheidsoordeel. Niets 
verzet zich er tegen om argumentstructuur zo te definieren dat incorporatie 
van preposities plaatsvindt, waardoor de relatie uitgedrukt door bet (nu 
complexe) werkwoord toch normaal kan plaatsvinden tussen NPs. 

Deze laatste stellingname kan uiteraard niet zonder ondersteunende 
argumentatie. Een deel ervan is hierboven gegeven. Voor een ander deel 
verwijzen wij naar de hierboven genoemde literatuur. Wij hopen niet dat 
aile passages van de onvolprezen ABN -syntaxis zoals die waarmee dit artikel 
begon, aanleiding geven tot reacties van deze lengte, want dan zal er naar 
wij vrezen spoedig geen bos meer overblijven waar Piet nog in kan lopen. 
Tenzij er minder auto's worden ingereden. Maar wij wezen er al op dat veel 
van de ABN-syntaxis staat als een huis. Bij ons rijst de vraag: wat doet 
Paardekooper nu? En hoe doet Paardekooper bet, na onze ondergraving 
van bet belang van zijn lvm- en een eenzinsdeelproef? Een uitdaging als 
dczc lijkt ons het bcste eerbewijs. 

Bll\1 ,I< H IHAI•'II ~ 
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De Wet van Paardekooper en het Gat 
van Hohle: over SGF-Coordinatie* 
Ron van Zonneveld 

1. lNLEIDING 

De generalisatie die sinds Zwarts (1978) bekend staat als "de Wet van 
Paardekooper" luidt als volgt: 

( 1) De Wet van Paardekooper 
"Elk samengetrokkenzinsdeel achter de voor-pv (achter een zinsdeel 
met een ondersch.vw, een betr. woord, een indirekt vra. woord of 
achter een beperkt en verbindend bwbn-patroon) vereist tegelijk 
samentrekking in die pv (in dat zinsdeel met een ondersch. vw 
enz.)." (Beknopte ABN-syntaksis5:825) 

Dcze wet organiseert voorwaartse samentrekking in nevengeschikte zinnen 
n hij verbiedt elk samentrekkingsgaatje rechts van de persoonsvorm, 

zondcr dat. deze persoonsvorm ook zelf is samengetrokken. Onderstaande 
n vcnschikkingen Iaten zien op welke situaties de Wet van Paardekooper, 
hi ·rna kortweg de Wet genoemd, van toepassing is. De identificatie van de 
··,mcntrckkingsgaten in (2) is overeenkomstig de analyses van de drie tussen 
hakcn vcrmelde auteurs. 

(. ) Wat de Wet van Paardekooper verbiedt 
a. *Tcgcnwoordig maakt m'n buurman radio's en - Iapt -

schocncn. (Paardekooper, op. cit.:825) 
h. If( oms cct Jan vlees en - drinkt - bier. (Van Oirsouw 1985:369) 
r. •Haat de koning gcschicdschrijvers en bewondert - dichters? 

(Zwarts, op.cit.:329) 
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