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1. Inleiding

Met de werkwoorden als zitten, staan, liggen, leunen en hangen kan een lichaamshouding
worden uitgedrukt. Zulke werkwoorden worden posture verbs genoemd. Zitten, staan en
liggen worden beschouwd als de belangrijkste posture vebs, en worden daarom ook wel
cardinal posture verbs genoemd (Lemmens, 2005). In veel talen blijven deze cardinal posture
verbs wat ze zijn, werkwoorden om lichaamshouding mee aan te duiden, maar in veel talen
ook niet. Nederlands is één van die talen waarin dat niet het geval is. Met de Nederlandse
posture verbs, en in het bijzonder met zitten, is zowel op syntactisch als op semantisch
gebied iets aan het gebeuren.
In zijn column Woordhoek in het NRC Handelsblad van 23 januari 2006 doet Ewoud
Sanders verslag van een opvallende observatie: iemand die ‘ik zit te denken aan’ zei terwijl
er helemaal niet gezeten werd, iemand die ‘ik zit het aan het doen’ zei terwijl hij een natte
handdoek van de grond opraapte, en Sanders’ zoontje zou zelfs ‘ik zit te lopen’ hebben
gezegd. De verklaring van dit verschijnsel zou volgens Sanders wel eens de westerse cultuur
kunnen zijn: ‘wij rijke westerlingen zitten meer dan ooit tevoren.’ Sanders vermoedt zelfs dat
het gebruik van dergelijke constructies de geschiedenis van een beschaving weerspiegelt.
Wetenschappelijk onderzoek en overtuigende argumenten ontbreken.
In de reacties naar aanleiding van dit artikel worden verscheidene mogelijke
verklaringen voor dit verschijnsel aangehaald. Zo zou dit gebruik van zitten verband kunnen
houden met allochtone kinderen op scholen, de taalzwakke kinderen op het VMBO of ‘de
soepele toepassing van diverse sociale wetten’. Onder de reacties is er echter ook één van
taalkundige Hans Bennis, waarin hij vermoedt dat het werkwoord zitten langzaam maar
zeker een hulpwerkwoord van duratief aspect wordt: een woord dat aangeeft dat de
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besproken handeling aan de gang is. Dit zou onder meer te zien zijn aan de door Sanders al
geconstateerde betekenisverbleking (de mogelijkheid om zitten te gebruiken terwijl men
niet zit). Coppen (2009) verwerpt eveneens de beschavinghypothese van Sanders en
bestempelt zitten ook als hulpwerkwoord van duratief aspect. Bovendien wijst hij op het feit
dat het hier om posture verbs gaat.
Wanneer we de ontwikkeling van zitten als inhoudswoord naar hulpwerkwoord
cross-linguistisch onder de loep nemen, blijkt dat beweringen als die van Bennis en Coppen
(2009) inderdaad hout snijden. Heine & Kuteva (2002: 276 - 283) vermelden een groot aantal
niet-verwante talen waarin posture verbs zijn gegrammaticaliseerd. Zij vermelden drie
mogelijke grammaticalisatierichtingen:

1. Marker voor duratief aspect
2. Koppelwerkwoord
3. Marker voor habitueel aspect

Zij geven, voornamelijk bij de eerste richting, voorbeelden uit een groot aantal talen van
over de hele wereld. Net zoals in het Nederlands kan bijvoorbeeld in het Diola Fogny een
semantisch leeg zitten voorkomen, en net zoals in het Nederlands (volgens Bennis en
Coppen (2009)) is het de vorm aan gaan nemen van een werkwoord van duratief aspect:

(1)

i-lakɔ

fu-ri

1.SG-zit INF-eet
‘Ik ben aan het eten’
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Over de tweede richting zijn Heine en Kuteva wat minder zeker: ‘werkwoorden die zitten
betekenen hebben een wat koppelwerkwoordachtige betekenis in sommige gevallen’ (Heine
& Kuteva, 2002, vertaling WS). De derde richting tenslotte kan volgens de auteurs
voortvloeien uit de eerste. Zitten zou dan een generieke of gebruikelijke situatie aangeven,
zoals in het Bulgaars:

(2

Sedi
i
čisti
po
cjal
Zit.3.S.PRES
en
schoonmaken.3.SG.PRES
langs hele
kăšti
huis
‘Ze maakt regelmatig de hele dag het huis schoon.’

den
dag

v
in

Het Nederlandse zitten grammaticaliseert volgens Heine & Kuteva (2002) echter óók in de
derde richting. Uit het vervolg van dit paper zal blijken dat dit niet klopt.
Kuteva (1999; 2001) gaat gedetailleerder op de duratieve grammaticalisatierichting
in, en bespreekt behalve zitten ook een vergelijkbare ontwikkeling voor de posture verbs
liggen en staan. Volgens Kuteva zijn er in de ontwikkeling van een inhoudelijke posture verb
naar een hulpwerkwoord van aspect vier stadia aan te wijzen:

1. De taal gebruikt posture verbs om een lichaamshouding aan te geven.
2. Die posture verbs worden daarnaast de gebruikelijke optie om de plaats van een
fysiek object in de ruimte aan te geven.
3. Wanneer er naast een posture verb nog een andere handeling wordt vermeld,
wordt dit door de taalgebruiker niet langer als een losse handeling ervaren.
4. De posture verbs worden markers van duratief aspect.

[3]

In dit paper zal ik doornemen hoe het Nederlands zich gedraagt ten opzichte van dit crosslinguistische plaatje: in de hoofdstukken 2, 3 en 4 zal ik nader ingaan op de Nederlandse
invulling van de stadia 2, 3 en 4 van Kuteva’s stappenplan. Ik sluit af met een conclusie en
discussie in hoofdstuk 5.
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2. Locaties aangeven met posture verbs

Volgens Kuteva (1999; 2001) moeten posture verbs eerst gebruikt worden om een locatie
aan te geven, voordat zij zich kunnen doorontwikkelen naar hulpwerkwoorden. We zijn dus
nu aangekomen in een fase waarin de posture verbs al niet langer posture verbs zijn: ze
kunnen ook gebruikt worden voor levenloze objecten. In deze paragraaf zal ik laten zien hoe
de posture verbs in het Nederlands locatief gebruikt kunnen worden. Aan het eind zal blijken
dat er met zitten iets speciaals aan de hand is; dat is dan ook de reden dat ik me in paragraaf
4 tot dit werkwoord zal beperken.
Voor het Nederlands is het niet moeilijk om voorbeelden te vinden van locatief
gebruik van posture verbs:

(3) De spijker zit in de muur
(4) De tafel staat in de keuken
(5) De pen ligt op mijn bureau

In de literatuur over locatief taalgebruik wordt veelal gesproken over figures en grounds.
Figures zijn kleine, mobiele en opvallende entiteiten, grounds juist grote, minder mobiele en
minder opvallende entiteiten (Talmy, 2000; Langacker, 1991 gebruikt trajector en landmark
voor dezelfde concepten). De figures in bovenstaande voorbeelden zijn respectievelijk
spijker, tafel en pen, de grounds muur, keuken en bureau.
In veel talen verbindt men figures en grounds door middel van een
koppelwerkwoord, maar zoals uit voorgaande voorbeelden blijkt kunnen we in het
Nederlands dus ook zitten, liggen en staan gebruiken om een locatie aan te geven. Wanneer
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wordt nu welk van deze drie woorden gebruikt? Daarover is voor het Nederlands al het een
en ander geschreven (Van den Toorn, 1972; Van Oosten, 1984; Lemmens, 2002). Deze
auteurs geven een gedetailleerde beschrijving van hoe de woorden zitten, staan en liggen
zich gedragen, en proberen bovendien inderdaad aan te geven wanneer welk woord
gebruikt zal worden. Hun analyse is naar mijn idee echter te weinig gestructeerd. Wat volgt
is een sterk hergestructureerde versie van hun ideëen, op een aantal plaatsen aangevuld en
verbeterd met eigen inzichten.
Om te bepalen wat de keuze bepaalt tussen zitten, staan of liggen, is het allereerst
van cruciaal belang dat er een onderscheid gemaakt wordt tussen voorbeelden waarbij er
sprake is van een lichaamshouding enerzijds en voorbeelden waarbij de werkwoorden
uitsluitend nog worden gebruikt om een locatie aan te geven anderzijds. Uiteraard is hier
alleen de laatste categorie van belang; de voorbeelden uit de eerste categorie zijn
simpelweg posture verbs.
Vervolgens moet er een onderscheid gemaakt worden tussen concrete situaties en
voorbeelden waarbij de figure of de ground (of beide) abstract zijn: zitten, staan en liggen
gedragen zich namelijk in beide situaties wezenlijk anders. Ik zal beide achtereenvolgens
behandelen.

2.1 Concrete locaties

De belangrijkste factor bij de keuze tussen zitten, staan of liggen voor concrete locaties is de
vraag of de figure met zijn base de ground raakt (Lemmens, 2002). Met het begrip base
wordt dat deel van de figure bedoeld dat onderaan zit wanneer het object gebruikt wordt
zoals bedoeld, datgene waar de figure op steunt (Serra Borneto, 1996). Denk hierbij aan de
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voet van een lampenkamp, de wielen van een auto of de poten van een tafel. Als de base
inderdaad de ground raakt gebruiken we ‘staan’, anders ‘liggen’. Uit (6) blijkt bijvoorbeeld
dat de borden op dit moment geen gebruik maken van hun base, en dus waarschijnlijk kapot
zijn:

(6) De borden liggen op de grond

Veel figures kunnen echter in allerlei orientaties gebruikt worden (denk aan een boek, een
laken, een mobieltje, een pen, etcetera), en hebben daarom geen duidelijke base. In dat
geval zou de notie verticaliteit een rol spelen: is het object hoger dan breed, dan zouden we
zeggen dat het staat, is het breder dan hoog, dan ligt het (Van den Toorn, 1972; Lemmens,
2002). Van den Toorn (1972) noemt echter ook kort een andere optie: de grootte van het
steunvlak van een object. Is het steunvlak groter dan de andere vlakken, dan zeggen we dat
het object ligt, anders zeggen we dat het staat.
Welke van de twee (verticaliteit of de grootte van het steunvlak) is nu de bepalende
factor? De vier plaatjes hieronder, telkens een boek tegen een muur of op de grond, geven
hierover uitsluitsel. De boeken in de plaatjes links (A en C) zijn hoger dan breed en zijn dus
verticaal ten opzichte van hun ground. De boeken in plaatjes rechts (B en D) zijn
daarentegen breder dan dat ze hoog zijn, en zijn daarom horizontaal ten opzichte van hun
ground. Daarnaast zijn de steunvlakken van de boeken in de bovenste rij (A en B) groter dan
hun andere vlakken, terwijl bij de boeken in de onderste rij (C en D) het grootste vlak juist
niet het steunvlak is.
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Figuur 1. Illustratie bij het belang van de factor ‘grootte van het steunvlak’
+ Verticaal

- Verticaal

A. Het boek ligt tegen de muur

B. Het boek ligt op de grond

C. Het boek staat op de grond

D. Het boek staat tegen de muur

+ Steunvlak is
grootste vlak

- Steunvlak is
grootste vlak

Onder iedere afbeelding staat hoe de situatie erboven in het Nederlands wordt uitgedrukt.
Wat blijkt is dat de keuze tussen staan en liggen afhangt van de grootte van het steunvlak;
de factor verticaliteit heeft geen enkele invloed. Het is dus Van den Toorns grootte van het
steunvlak die de bepalende factor is.
Ik heb nu laten zien wat de keuze tussen staan en liggen bepaalt. Wanneer gebruiken
we dan zitten? Van den Toorn (1972: 463) vermoedt dat zitten iets te maken heeft met
verplaatsbaarheid. Hij geeft daarbij het volgende voorbeelden:

(7)

a. De bedden staan in de slaapkamer
b. De bedden zitten in de verhuiswagen.
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Omdat de bedden in (7b) vanuit het oogpunt van hun verplaatsbaarheid beschouwd worden,
zouden we hier gebruik kunnen maken van zitten. Volgens mij is echter (8) ook heel goed
mogelijk:

(8)

De bedden staan in de verhuiswagen.

Omdat hier staan gebruikt wordt terwijl de bedden nog steeds toch beschouwd worden
vanuit hun verplaatsbaarheid, vermoed ik dat Van den Toorns theorie niet kan kloppen.
Lemmens (2002) en Coppen (2009) doen een andere suggestie: zij menen dat de
keuze voor zitten (onder andere) bepaald wordt door inwendigheid; Lemmens (2002)
spreekt zelfs van CONTAINMENT-zitten. Zitten zou dan gebruikt worden zodra de figure zich
binnenin de ground bevindt. Deze hypothese voorspelt echter dat (7a) en (8) in het
Nederlands niet mogelijk zouden zijn: in deze gevallen binnen de figures zich duidelijk
binnenin de ground, maar wordt er toch voor staan gekozen.
Ik denk daarom dat zitten niets te maken heeft met verplaatsbaarheid of
inwendigheid. Volgens mij gebruikt men zitten uitsluitend als je liggen of staan niet kúnt (of
wilt) gebruiken. Bij veel inwendige locaties weten we simpelweg niet wat er voor contact is,
en kunnen we dus ook niet kiezen voor ‘liggen’ of ‘staan’. In dat geval kiezen we ‘zitten’:

(9) Het boek zit in mijn tas
(10) Er zitten veel gevaarlijke dieren in de jungle
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Echter, ook bij veel andere situaties (posters op de muur, of poten aan een tafel) is het niet
duidelijk of we nu liggen of staan moeten gebruiken. In zo’n geval kiezen we voor zitten. In
onderstaand schema heb ik de hele keuze die gemaakt wordt wanneer de figure geen base
heeft samengenomen. Het is een sterk aangepaste versie van het keuzeschema van Van den
Toorn (1972: 460).

Figuur 2: de keuze van posture verbs in het Nederlands wanneer de figure geen base heeft

Samenvattend, in principe wordt de keuze tussen liggen of staan bepaald door de vraag of
een object op zijn base staat of niet. Is er geen base, dan is grootte van het steunvlak de
bepalende factor. Is het om wat voor reden dan ook niet te bepalen of een object ligt of
staat, dan gebruiken we ‘zitten’. Met andere woorden, zitten heeft geen eigen betekenis,
maar is een soort neutrale variant (Van den Toorn, 1972; Lemmens, 2002; Coppen, 2009).
Het is mogelijk om naar aanleiding van deze hypothese een voorspelling te doen over
frequentieverschillen tussen locatief zitten, staan en liggen. Omdat locatief zitten namelijk
semantisch het meest neutraal is, zou dat ook moeten betekenen dat het in meer situaties
gebruikt kan worden (Lestrade, 2010:12). Dit zou betekenen dat locatief zitten frequenter is
dan locatief staan of liggen. Om te kijken of dit inderdaad zo is, heb ik een telling gedaan in
het Corpus Gesproken Nederlands. Echter, voor elk van deze werkwoorden geldt dat slechts
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een deel locatief gebruikt wordt. Daarom heb ik eerst voor de drie werkwoorden afzonderlijk
op basis van een steekproef van 300 willekeurige voorkomens bepaald wat de verdeling
locatief-niet locatief is. Daarbij heb ik me uitsluitend geconcentreerd op concrete locaties.

Tabel 1. Verdeling concreet locatief-niet concreet locatief voor Nederlandse posture verbs
Posture verb

Totaal aantal voorkomens

Percentage locatief

Zitten

23909

26%

Staan

16980

25%

Liggen

6909

25%

Door deze percentages voor elk werkwoord te generaliseren over de gehele populatie, is het
mogelijk een redelijk nauwkeurige schatting te maken over de totale frequentie van locatief
zitten, staan en liggen binnen het CGN. Bijvoorbeeld: uit de steekproef is gebleken is dat
26% van alle voorkomens van zitten locatief is. Als we dit generaliseren naar alle
voorkomens van zitten (in totaal 23909 voorkomens), dan komen we op 0,26 * 23909 = 6216
keer locatief zitten.

Tabel 2. Concrete locatieve constructies in het CGN.
Werkwoord in de locatieve constructie

Geschatte aantal voorkomens in het
CGN

Zitten

6216

Staan

4245

Liggen

1727
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Wat we zien is dat locatief zitten veel sterker vertegenwoordigd is dan locatief staan en
liggen; zitten komt zelfs vaker voor dan de andere twee werkwoorden samen. Dit is een
sterke aanwijzing dat dat locatief zitten inderdaad semantisch leger is.
Het is bekend dat een hoge frequentie in combinatie met een verbleekte semantiek
een grammaticalisatieproces kan veroorzaken (Campbell, 1998), en dat is precies wat ik
vermoed dat hier aan de hand is. Het lijkt erop dat het werkwoord in een oneindige lus
terecht is gekomen: omdat het minder betekent kan het in meer gevallen ingezet worden,
en omdat het in gevallen meer ingezet gaat worden zal het minder gaan betekenen,
etcetera. Een dergelijke lus is cross-linguistisch bij verschillende grammaticalisatieprocessen
waargenomen (Kuteva, 1999, Lestrade, 2010).

2.2 Abstracte locaties
In de vorige paragraaf hebben we bekeken wat de keuze bepaalt tussen staan, liggen of
zitten bij concrete figures en grounds. Figures of grounds kunnen echter ook niet-tastbaar
zijn, zoals blijkt uit onderstaande voorbeelden:

(11) Ik zit in de publicatiecommissie
(12) Er zitten veel mogelijkheden in deze telefoon
(13) Mijn interesses liggen bij taalwetenschap

Zodra de figure, de ground, of beide abstract worden, gaat het in de vorige paragraaf
besproken keuzeschema niet meer op. Dit is gemakkelijk te verklaren: de verklarende
factoren als bases en steunvlakken zijn nu simpelweg niet meer aanwezig. Dit ontbreken is
voor veel figures dan ook een vrijbrief om hun eigen weg te gaan: er zit geen duidelijk
[12]

systeem in de keuze voor abstract zitten, liggen of staan, en in de meeste gevallen is
bovendien duidelijk sprake van ideomen. Zo kan men van informatie zeggen dat het op een
papier ‘staat’, maar in een dossier ‘zit’. Wel moet opgemerkt worden dat de abstracte keuze
vaak sterk doet denken aan de keuze die in een concrete situatie gemaakt zou zijn. Zo zagen
we al dat we bij inwendige locaties vaak niet kunnen zeggen of iets staat of ligt, en dat
daarom bij inwendige locaties de keuze vaak valt op zitten. Bij abstracte inwendigheid is dat
ook zo: bij maarliefst 62 procent van de voorbeelden met zitten en een abstracte locatie
kwam ook het voorzetsel in voor.
In de vorige paragraaf zagen we ook dat het woord dat semantisch het meest leeg
was in gesproken taal het meeste voorkwam. Posture verbs bij abstracte locaties zijn
vermoedelijk semantisch nóg leger; ze geven nu niet eens meer een locatie aan. Dit zou
betekenen dat ze in nóg meer situaties ingezet zouden moeten kunnen worden. Omdat het
abstracte systeem het concrete weerspiegelt, zou zitten hierbij de kroon moeten spannen.
We verwachten dus dat abstract locatief zitten veel frequenter is dan abstract locatief staan
of liggen.
Om dit te testen, heb ik wederom de verdeling locatief-niet locatief bepaald op basis
van een steekproef van 300 voorkomens, maar nu dus uitsluitend voor abstracte (niettastbare) locaties. Dit zijn de resultaten:
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Tabel 3. Verdeling abstract locatief-niet abstract locatief voor Nederlandse posture verbs.
Posture verb

Totaal aantal voorkomens

Percentage abstract locatief

Zitten

23909

71%

Staan

16980

29%

Liggen

6909

48%

Door deze percentages voor elk werkwoord te generaliseren over de gehele populatie, is het
mogelijk een redelijk nauwkeurige schatting te maken over de totale frequentie van abstract
locatief zitten, staan en liggen binnen het CGN. Bijvoorbeeld: uit de steekproef is gebleken is
dat 71% van alle voorkomens van zitten abstract locatief is. Als we dit generaliseren naar alle
voorkomens van zitten (in totaal 23909 voorkomens), dan komen we op 0,71 * 23909 = 6216
keer abstract locatief zitten.

Tabel 4. Abstracte locatieve constructies in het CGN.
Werkwoord in de locatieve constructie

Geschatte aantal voorkomens in het
CGN

Zitten

16.975

Staan

4924

Liggen

3316

Ook bij abstracte locaties zien we dat zitten verreweg het meeste voorkomt. Dit is een sterke
aanwijzing voor de hypothese dat zitten semantisch het meest leeg is.
Samenvattend, we hebben gezien dat posture verbs in het Nederlands ook gebruikt
kunnen worden voor locaties, zowel concrete als abstracte. Zitten is semantisch de meest
[14]

neutrale keuze en komt daarom bij zowel concrete als abstracte locaties het meeste voor.
Het zou dan ook weinig verrassend zijn als zitten uiteindelijk verder zal grammaticaliseren.

[15]

3. De handelingen versmelten

In de vorige paragraaf zagen we hoe werkwoorden van lichaamshouding van levende
wezens gebruikt konden worden om de locatie van levenloze objecten aan te geven, fase 2
in het grammaticalisatieproces van Kuteva (1999, 2001). Deze paragraaf gaat over fase 3,
waarin de posture verbs zich een heel andere eigenschap eigen maken: de werkwoorden
komen dan samen met een ander werkwoord voor, maar de beschreven handelingen
worden desondanks door de taalgebruikers als slechts één handeling geïnterpreteerd. Het
subject van het posture verb kan dus zowel een levende als een niet-levende entiteit zijn.
Twee voorbeelden:

(14) Hij zit en leest
(15) De paraplu ligt op de grond en droogt

Volgens Kuteva (1999) ervaren de sprekers van een taal die fase 3 bereikt heeft de twee
werkwoorden in zinnen zoals (14) en (15) niet langer als twee losse gebeurtenissen.
Ik ben er echter van overtuigd dat dit voor het Nederlands niet geldt: voor een
Nederlander bestaat (14) simpelweg uit twee losse hoofdzinnen, en zijn dit dus ook twee
losse gebeurtenissen. Toch denk ik dat het Nederlands fase 3 heeft bereikt, maar dan met de
speciale te-constructie. De te-varianten van (14) en (15):

(16) Hij zit te lezen
(17) De paraplu ligt op de grond te drogen.

[16]

Het is lastig om erachter te komen of sprekers van een taal zinnen met twee werkwoorden
als één handeling interpreteren of niet, maar er is voor het Nederlands wel een test die
hierover een belangrijke aanwijzing kan geven: de (on)mogelijkheid tot het toevoegen van
twee verschillende tijdsbepalingen. In een enkele hoofdzin is dat niet mogelijk, in een
samengestelde wel, zoals blijkt uit (18):

(18)

a. *Hij eet vandaag morgen
b. Hij eet vandaag en leest morgen

De twee verschillende tijdsbepalingen geven aan dat de handelingen niet tegelijkertijd
plaatsvinden, wat de kans erg klein maakt dat ze in (18b) als één versmolten handeling
geïnterpreteerd worden.
Wanneer we twee tijdsbepalingen toevoegen aan te-zinnen met een posture verb,
komen we tot de volgende resultaten:

(19) *Hij zat gisteren vandaag te lezen
(20) *Vandaag ligt hij morgen een appel te eten

Dergelijke zinnen zijn in het Nederlands niet grammaticaal, wat een sterke aanwijzing is voor
de hypothese dat de handelingen in zinnen met een posture verb en een ander werkwoord,
gekoppeld door te, als één handeling worden geïnterpreteerd.
Het is echter mogelijk de onmogelijkheid tot het plaatsen van twee tijdsbepalignen
voortkomt uit het feit dat de versmolten handelingen-interpretatie inherent is aan de teconstructie. Dat dit niet het geval is, blijkt uit de volgende zin:
[17]

(21) Gisteren heeft hij geleerd in de toekomst beter op te letten.

In dit voorbeeld zien we twee werkwoorden, leren en opletten, gekoppeld door te. Aan deze
zin kunnen probleemloos de twee tijdsbepalingen gisteren en in de toekomst worden
toegevoegd, in tegenstelling tot zinnen met posture verbs. Met andere woorden, de
versmolten handelingeninterpretatie is niet inherent aan de te-constructie. Dit suggereert
dat het inderdaad de posture verbs zijn die deze interpretatie ontlokken, wat een sterke
aanwijzing is voor het feit dat zij zover gegrammaticaliseerd zijn dat ze zich inhoudelijk met
andere werkwoorden kunnen versmelten.
Samenvattend, constructies met twee losse hoofdzinnen kunnen in het Nederlands
van twee verschillende tijdsbepalingen worden voorzien, terwijl dat voor te-constructies met
posture verbs niet het geval is. Deze onmogelijkheid is niet inherent aan de te-constructie,
wat een sterke aanwijzing is dat de posture verbs zover gegrammaticaliseerd zijn dat de
twee handelingen beschreven door een posture verb en een ander werkwoord als één
handeling worden ervaren. Dit betekent dat ook fase 3 van Kuteva’s (1999, 2001)
grammaticalisatieproces is bereikt.

[18]

4. Hulpwerkwoord van duratief aspect?

In de vorige paragrafen hebben we gezien dat posture verbs in het Nederlands al zover
gegrammaticaliseerd zijn dat zij gebruikt kunnen worden om locaties aan te geven, en dat zij
met andere werkwoorden kunnen versmelten. Het is de eerstgenoemde eigenschap van
posture verbs die in deze laatste fase, fase 4, nog verder grammaticaliseert. Zitten verliest in
deze constructie dan zijn betekenis als ruimtelijk woord, en wordt een functiewoord van
aspect. Het lijkt op het eerste gezicht misschien vreemd dat een dergelijk woord uit het
ruimtelijke domein als functiewoord een functie gaat vervullen die eerder met tijdsduur te
maken heeft, maar de overstap van een ruimtelijke semantiek naar een temporele wordt
cross-linguïstisch bijzonder regelmatig door allerlei taalelementen gemaakt (Campbell, 1998:
269). Ter illustratie, aan de preposities in voor middernacht en in de vakantie is nog duidelijk
te zien dat zij een vergelijkbare overstap hebben gemaakt.
Als we aannemen dat zitten gebruikt kan worden als een volwaardig hulpwerkwoord
van duratief aspect, is er echter wel iets vreemds aan de hand; er is in het Nederlands al een
constructie waarmee exact hetzelfde kan worden uitgedrukt: aan het x zijn. Beschouw het
minimale paar in (22):

(22)

a. Hij zit te lezen
b. Hij is aan het lezen

In deze paragraaf zal ik het karakter van de zitten-constructie proberen te schetsen tegen de
achtergrond van deze aan het x zijn-constructie. Allereerst zal ik daarbij onderzoeken hoe
vaak zitten als puur functiewoord eigenlijk voorkomt.
[19]

4.1 De frequentie van fase 4-zitten

Wanneer zitten als puur functiewoord gebruikt wordt, zou dat in theorie moeten betekenen
dat zitten in alle situaties die vragen om het uitdrukken van duratief aspect ingezet zou
moeten kunnen worden. Dat zou echter ook moeten betekenen dat we zitten tegenkomen
in combinatie met werkwoorden waarbij helemaal niet gezeten kán worden, zoals in (23):

(23) Hij zit te dansen

Of zoals Kuteva (2001: 46) het verwoordt: ‘als het verschijnsel sterk gegrammaticaliseerd zou
zijn, zou het mogelijk zijn om gevallen te vinden waar de semantiek van het
hoofdwerkwoord niet samen kan gaan met de lichaamshoudingsemantiek van het
hulpwerkwoord’ (Kuteva, 2001, vertaling WS, zie ook Kuteva, 1999: 206; Lemmens, 2005:
196). Dat dit inderdaad zo werkt, blijkt onder andere uit een commentaar van Lichtenberk
(2002: 278), wanneer hij aspectueel zitten in het Manam beschrijft, een taal uit Papua
Nieuw-Guinea: ‘de gebeurtenis hoeft niet uitgevoerd te worden in een zittende houding’
(vertaling WS). Als de fase 4-variant van zitten gebruikelijk is, verwacht ik dat er ook in het
Nederlands veel gevallen gevonden zouden moeten kunnen worden waarin zitten gebruikt
wordt terwijl met zekerheid gezegd kan worden dat men niet zit.
Om dergelijke gevallen te vinden ben ik op zoek gegaan in het Corpus Gesproken
Nederlands. Met behulp van Corex, de bijgeleverde corpusexploitatiesoftware, heb ik een
subcorpus verzameld van zinnen waarin een duratief aspect met zitten wordt uitgedrukt. Uit
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de zoekresultaten heb ik geheel willekeurig 500 zinnen geselecteerd, en deze geannoteerd
op mogelijke interpretatie. Ik heb hiervoor vier categorieën aangehouden:

1. Zitten is zeker inhoudelijk; aan de hand van de context kan met zekerheid gezegd
worden dat in deze situatie gezeten wordt.
2. Zitten is mogelijk inhoudelijk, mogelijk niet; de context geeft geen uitsluitsel of in
deze situatie gezeten wordt.
3. Zitten is zeker niet inhoudelijk; aan de hand van de context kan met zekerheid
gezegd worden dat in deze situatie niet gezeten wordt.
4. Zitten in een andersoortige constructie; deze zinnen zijn niet relevant voor het
onderzoek (ruis).

Al deze categorieën heb ik in de resultaten inderdaad aangetroffen, hieronder voor elk een
voorbeeld:

1. Zeker inhoudelijk:
(24)

en hij kan dus echt geen seconde buiten zitten in de zomer of hij {zit} sigaren
te roken en uh ja dat gaat overal heen dus als ik dan buiten ga zitten ...

2. Mogelijk inhoudelijk, mogelijk niet:
(25)

want hij {zit} zich op te winden.

3. Zeker niet inhoudelijk:
(26)

ik wist dat ie d'raan {zat} te komen.

4. Andere constructie:
(27)

dus daar {zit} 't probleem dat er te veel naar China gaat.
[21]

Zin (27) is een andersoortige constructie omdat te hier een bijwoord is bij veel, en dat is niet
het soort te waarnaar ik op zoek was.
Dit zijn de resultaten weergegeven in een taartdiagram:

Figuur 3: de interpretatie van zitten

De interpretatie van zitten
2%
6%

8%

Zeker inhoudelijk
Mogelijk inhoudelijk,
mogelijk niet
Zeker niet inhoudelijk
Andere constructie

84%

Uit deze resultaten blijkt dat zitten in zijn gegrammaticaliseerde vorm zeer waarschijnlijk niet
gebruikelijk is. Slechts in twee procent van de gevallen kunnen we met zekerheid zeggen dat
we met een echt hulpwerkwoord van aspect te maken hebben. Voor alle duidelijkheid:
natuurlijk is het mogelijk dat zinnen die in dit onderzoek onder Zeker inhoudelijk of Mogelijk
inhoudelijk zijn ingedeeld in werkelijkheid door de spreker wel degelijk als
gegrammaticaliseerd bedoeld zijn, maar gaat in dit onderzoek met name om het
identificeren van gevallen die met zekerheid in de categorie Niet inhoudelijk thuishoren.
Volgens Kuteva (1999, 2001) en Lemmens (2005) zou dat een frequent verschijnsel moeten
zijn; hierboven hebben we gezien dat dit in het Nederlands niet het geval is.
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Het is echter mogelijk dat het inherent is aan constructies van duratief aspect dat er
weinig gevallen zijn waarin met zekerheid gezegd kan worden dat er niet gezeten wordt.
Daarom heb ik exact hetzelfde onderzoek gedaan, maar ditmaal met de andere Nederlandse
constructie voor duratief aspect, aan het x zijn. Uit de zoekresultaten heb ik wederom geheel
willekeurig 500 zinnen geselecteerd, en deze geannoteerd op mogelijke interpretatie. Ik heb
hiervoor vier dezelfde categorieën aangehouden:

1. Er wordt gezeten tijdens x; aan de hand van de context kan met zekerheid gezegd
worden dat in deze situatie gezeten wordt.
2. Er wordt mogelijk gezeten, mogelijk niet; de context geeft geen uitsluitsel of in
deze situatie gezeten wordt.
3. Er wordt zeker niet gezeten tijdens x; aan de hand van de context kan met
zekerheid gezegd worden dat in deze situatie niet gezeten wordt.
4. Dit is aan het x zijn in een andersoortige constructie; deze zinnen zijn niet relevant
voor mijn onderzoek (ruis).

Van de eerste drie categorieën heb ik voorbeelden gevonden, hieronder voor elk een
voorbeeld:

1. Zeker inhoudelijk:
(28)

ze zat aan een tafel omringd door mensen en was geestdriftig met hen {aan}
het praten.

2. Mogelijk inhoudelijk:
(29)

hé 'k was even m'n handtekening {aan} het oefenen.
[23]

3. Zeker niet inhoudelijk:
(30)

hetzelfde overkwam een Duitser die in Italië {aan} het klimmen was.

Figuur 4. De interpretatie van ‘aan het x zijn’.
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Uit dit taartdiagram blijkt dat de verdeling voor aan het x zijn compleet anders is: het
percentage zinnen waarin met zekerheid gezegd kan worden dat er niet gezeten wordt is bij
het aan het x zijn veel groter. Met andere woorden, de constructie met zitten wordt bijna
uitsluitend gebruikt als er ook daadwerkelijk gezeten wordt.
Dit sluit aan bij de resultaten van Lemmens (2005): onder de zinnen met zitten die hij
uit een schrijftaalcorpus geselecteerd had trof hij slechts twee gevallen aan waarbij er niet
per se gezeten hoefde te worden (Lemmens, 2005: 204). Hij verklaart het beperkte gebruik
van de constructie met zitten omdat ze een link met de posturebetekenis heeft weten te
behouden. Het Nederlands zou dan twee duratief-aspectconstructies bezitten: eentje
waarbij je tegelijkertijd een lichaamshouding kunt uitdrukken (zitten) en eentje waarbij dat
niet het geval is (aan het x zijn). Alhoewel dat inderdaad grotendeels de data zou kunnen
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verklaren, lijkt dat me enigszins tegen-intuïtief: het lijkt voor een taal weinig zinvol om deze
twee elementen (aspect en lichaamshouding) in één hulpwerkwoord te verenigen.
Bovendien spreken de gevallen waarbij we wel zeker kunnen zeggen dat er niet gezeten
wordt deze hypothese tegen.
Samenvattend, we hebben gezien dat zitten als volledig gegrammaticaliseerd
functiewoord ook voor zou moeten komen in situaties waarin er helemaal niet gezeten
wordt. Uit een telling in het CGN blijkt echter dat dit in de praktijk nauwelijks het geval is.

4.2 De beperkingen van fase 4-zitten

In de vorige paragraaf zagen we dat het gebruik van fase 4-zitten erg beperkt lijkt. Om te
begrijpen waar deze beperkingen dan liggen gaan we in deze paragraaf kijken met welke
werkwoorden de fase 4-zitten voorkomt; wederom zal dit gebeuren tegen de achtergrond
van de constructie aan het x zijn.
Met deze laatste constructie beginnen we. Voor een nieuwe set van vijfhonderd
zinnen met aan het x zijn heb ik genoteerd met welk hoofdwerkwoord zij voorkwamen. Zoals
verwacht bleek dat aan het x zijn met een grote verscheidenheid aan werkwoorden kan
voorkomen. Dit is de top 10 van meest voorkomende werkwoorden:

Figuur 5. Top 10 van meest voorkomende werkwoorden in de aan het x zijn-constructi.e
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Wat hierbij opvalt is dat geen enkel woord echt vaak voorkomt. Aan het x zijn is een
kennelijk een constructie die met (bijna) alle werkwoorden gebruikt kan worden en geen
voorkeur heeft voor het een of het ander. Aan het x zijn kwam in totaal met 249 unieke
werkwoorden voor.
Wanneer we ditzelfde onderzoek uitvoeren bij zitten, vinden we een heel ander
patroon:

[26]

Figuur 6. Top 10 van meest voorkomende werkwoorden in de zitten te-constructie.
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Zitten komt helemaal niet met de meest uiteenlopende werkwoorden voor, maar eerder in
een verdeling die doet denken aan die van Zipf (1965), waarbij slechts een beperkt aantal
woorden heel veel gebruikt wordt, en een groot aantal woorden heel weinig. Een deel van
de woorden die heel veel voorkomen lijken iets te maken hebben met geestelijke processen;
met name denken, afvragen, bedenken en twijfelen. Naast bovenstaande top 10 bleek uit de
data dat veel ‘verveel’-werkwoorden mogelijk zijn: klieren, zeuren, mekkeren, ouwehoeren…
Ze hebben de lijst net niet gehaald, maar ze beslaan samen een behoorlijk deel van de
overige werkwoorden. Dit lijkt aan te sluiten bij de intuïties van de redacteuren van de ANS:
‘Zinnen als deze hebben vaak een ondertoon van irritatie *…+.’ (Haeseryn et al. 1997: 973).
Het aantal unieke werkwoorden waarmee zitten voorkwam is bovendien veel kleiner; slechts
160.
Dat zitten maar met zo’n beperkt groepje werkwoorden voorkomt, suggereert
bovendien dat een groot aantal werkwoorden met zitten niet grammaticaal is, en dus ook
nooit met zitten zullen voorkomen . Dit valt met de (uitsluitend positieve) corpusdata
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uiteraard niet hard te maken, maar correspondeert wel met mijn intuïties. Zo klinken (33) en
(34) mij vreemd in de oren, maar heb ik met (31) en (32) geen probleem.

(31) Hij zit te twijfelen
(32) Ik zit te denken
(33) Jij zit te lopen
(34) Wij zitten te dansen

Daarnaast zegt de bovenstaande set werkwoorden niets over het wel of niet
gegrammaticaliseerd zijn van zitten. Het feit dat zitten te lezen relatief vaak voorkomt hoeft
niet te betekenen dat deze constructie ook gebruikt kan worden terwijl men staat of ligt,
maar zou ook kunnen betekenen dat lezen simpelweg vaak zittend gebeurt. Zo vermoed ik
dat bijvoorbeeld zitten te wachten helemaal niet zo vaak voorkomt omdat zitten semantisch
verbleekt in combinatie met wachten, maar vanwege de idiomatische constructie er niet op
zitten te wachten.
Om over het wel of niet gegrammaticaliseerd zijn van zitten in combinatie met een
aantal werkwoorden meer uitsluitsel te krijgen, heb ik een webenquête opgezet waarbij ik
de proefpersonen om grammaticaliteitsoordelen vraag. Naar aanleiding van mijn intuïties
verwacht ik dat werkwoorden die sterk te maken hebben met een geestelijk proces vaker
grammaticaal bevonden zullen worden dan de andere werkwoorden.

4.3 Webenquête over het gebruik van zitten
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Voor de webenquête heb ik me geconcentreerd op het gebruik van acht werkwoorden in
combinatie met zitten. Deze werkwoorden heb ik geselecteerd naar aanleiding van de
frequentietellingen in het CGN. Ik heb gekozen voor denken en twijfelen als representanten
voor de werkwoorden die te maken hebben met geestelijke processen. De overige
werkwoorden zijn vervelen, praten, lezen, kijken, eten en wachten. Wachten is hier bewust
gebruikt buiten zijn idioom. Als het inderdaad zo is dat zitten in combinatie met
werkwoorden die geestelijke processen beschrijven meer is gegrammaticaliseerd, dan zou
zitten in combinatie met de werkwoorden in deze groep (denken en twijfelen) vaker
beoordeeld moeten worden als grammaticaal.
4.3.1. Opzet. De enquête is door mijzelf ontwikkeld met behulp van HTML en PHP,
een programmeertaal om dynamische webpagina’s te weergeven. De proefpersonen zijn
benaderd via e-mail. Na uitgebreide instructies werd hun een aantal situaties voorgelegd
waarin een uiting werd gedaan, waarna om een grammaticaliteitsoordeel gevraagd werd:
‘normaal’, ‘beetje vreemd’, ‘heel vreemd’. In deze situaties werd telkens de zitten teconstructie gebruikt zonder dat de hoofdpersonen zaten. Ik geef als voorbeeld de situaties
voor respectievelijk vervelen en lezen.

(35) Vandaag moeten Willem en Wilma lang wachten op de trein, en ze vervelen zich.
Als ze al een half uur hebben staan te wachten, begint Willem Wilma te kietelen.
Wilma: ‘Willem, zit niet zo te vervelen!’

(36) Als Wilma en Willem op het station staan te wachten, komt er een vriend van
Willem naast hen staan. Ze begroeten elkaar, en de vriend pakt een tijdschrift uit zijn
koffer dat hij begint te lezen. Willem: 'Hé, Frans, wat zit je te lezen?’
[29]

Naast het grammaticaliteitsoordeel werd de proefpersonen gevraagd om aan te geven, als
zij dat konden, waarom zij een bepaalde zin als ongrammaticaal beschouwden.
De situaties werden in willekeurige volgorde aan de proefpersonen getoond, en
regelmatig afgewisseld met fillers. Deze fillers waren zo opgezet dat sommige gevallen
beoordeeld zouden worden als normaal, sommige als twijfelachtig en sommige als heel
vreemd. Op deze manier werden proefpersonen als het ware voortdurend geijkt en werd
voorkomen dat de proefpersonen de zitten-situaties ten opzichte van elkaar beoordeelden.
Hieronder een voorbeeld van een respectievelijk een twijfelachtige en een
vreemde filler-uiting:

(37) In de trein ziet Wilma de conducteur al aankomen. Ze houdt haar kaartjes al in
de aanslag, maar de conducteur loopt voorbij zonder iets te vragen. Wilma: 'Oh, ik
denk dat hij geen kaartjes vandaag komt knippen'.

(38) Willem en Wilma wandelen naar de bibliotheek. Het is prachtig weer, en daarom
zegt Willem: 'Vandaag weertje lekker!'

4.3.2. Resultaten en discussie. In totaal hebben 23 mensen de enquête ingevuld. De
resultaten van twee proefpersonen heb ik niet mee kunnen nemen; uit de redenen die zij
hadden opgegeven voor het als ongrammaticaal bestempelen van de zinnen, bleek dat zij de
instructies niet goed hadden gelezen.
In onderstaande data heb ik ‘Normaal’ vervangen door 100, ‘Beetje vreemd’ door 50
en ‘Heel vreemd’ door 0.
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Tabel 5. Grammaticaliteitsoordelen over zitten in combinatie met acht hoofdwerkwoorden.
Werkwoord
Denken
Twijfelen
Vervelen
Kijken
Praten
Lezen
Wachten
Eten

Gemiddelde score
grammaticaliteit
92,11
81,25
73,53
57,5
47,5
57,9
59,52
71,05

Standaarddeviatie

n

18,73
30,96
39,3
37,26
30,24
34,21
33,98
30,35

19
16
18
20
20
19
21
19

Het aantal proefpersonen is helaas niet voor alle items gelijk; dit is gedeeltelijk veroorzaakt
door een onverwacht technisch probleem waardoor niet alles door iedereen is ingevuld,
maar voornamelijk doordat proefpersonen af en toe duidelijk aangaven een zitten-situatie af
te keuren om een compleet andere reden dan het wel of niet grammaticaal zijn van zitten.
Een veel gebruikte reden was een (overigens onterecht) incorrect geachte spelling.
Wat allereerst opvalt aan deze data is dat de laagste score 47,5 is; uit de
commentaren van de proefpersonen rijst het beeld van een constructie die niet helemaal
grammaticaal bevonden wordt, maar in de meeste situaties toch wel wordt geaccepteerd.
Een van de proefpersonen schreef bij een zitten-situatie: ‘Beetje vreemd, is natuurlijk niet
zit, maar in de spreektaal wordt het wel vaak zo gezegd.’ De twijfelachtigheid van de
constructie wordt bevestigd door de relatief grote standaarddeviaties, die voor alle
werkwoorden rondom de 30 zitten; er is kennelijk weinig uniformiteit.
De werkwoorden die een geestelijk proces beschrijven scoren opvallend hoog; zeker
zit te denken terwijl er niet gezeten wordt heeft bijna iedere proefpersoon als ‘Normaal’
bestempeld. Bovendien hebben de drie personen die bij denken ‘Beetje vreemd’ gekozen
hebben dit voor álle zitten-situaties gedaan. Mogelijk hebben zij de specifieke situaties dus
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niet los beoordeeld. Wanneer de gemiddelde scores van deze twee werkwoorden (denken
en twijfelen) worden vergeleken met overige werkwoorden middels een t-toets voor
ongepaarde waarnemingen, blijkt inderdaad dat ze significant hoger hebben gescoord (t = 3.
3, p = 0.02). Hiermee zijn mijn intuïties dat de zitten te-constructie vaker grammaticaal
bevonden wordt wanneer zij gebruikt wordt in combinatie met een werkwoord dat een
geestelijk proces beschrijft, bevestigd.
Samenvattend, het Nederlandse fase 4-zitten bestaat wel, maar lijkt zich niet te
gedragen als een volwaardig hulpwerkwoord van duratief aspect zoals bedoeld door Kuteva
(1999, 2001). Uit CGN-tellingen bleek dat de gegrammaticaliseerde zitten te-constructie niet
alleen nauwelijks voorkwam in het Nederlands, maar ook met een zeer beperkt setje
werkwoorden. Uit de webenquête bleek dat de zitten-constructie min of meer probleemloos
gebruikt kan worden wanneer het gecombineerd wordt met werkwoorden die geestelijke
processen beschrijven. Voor de andere werkwoorden geldt dat de constructie wel wordt
geaccepteerd, maar enigszinsvreemd wordt bevonden.
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5. Conclusie en discussie
In dit paper heb ik verslag gedaan van het grammaticalisatieproces van posture verbs in het
Nederlands. Uit werk van Kuteva (1999, 2001) blijkt dat het posture verbs in meerdere talen
grammaticaliseren, en daarbij een aantal stadia doorlopen.
Het eerste stadium houdt in dat posture verbs ook gebruikt kunnen worden om een
locatie aan te geven. Ik heb de verdeling van de posture verbs staan, zitten en liggen
beschreven. Uit deze verdeling kwam naar voren dat zitten in dit stadium al volledig zijn
posturebetekenis heeft verloren, en daarom de meest neutrale en meest voorkomende
keuze is. Dit is de reden waarom ik me voornamelijk op zitten heb geconcentreerd.
In het tweede stadium wordt het posture verb door middel van en verbonden met
een ander werkwoord, maar wordt de inhoud van de zin desondanks ervaren als één
gebeurtenis. Ik laat zien dat het in het Nederlands niet zo werkt; in plaats daarvan gebruikt
het Nederlands een constructie waarbij het posture verb aan een ander werkwoord
verbonden wordt door middel van te.
In het laatste stadium wordt het posture verb een hulpwerkwoord van duratief
aspect; in dat geval kan de constructie gebruikt worden zonder dat er daadwerkelijk gezeten
wordt. Uit CGN-data blijkt dat een dergelijke constructie met zitten ook in het Nederlands
voorkomt, maar slechts zeer minimaal. Ook blijkt dat zitten te maar met bijzonder weinig
werkwoorden voorkomt. Uit een webenquête waarbij de proefpersonen om
grammaticaliteitsoordelen werd gevraagd, bleek dat de zitten te-constructies met
werkwoorden die geestelijke processen beschreven significant beter werden beoordeeld
dan constructies met andere werkwoorden. Deze andere werkwoorden werden een beetje
twijfelachtig bevonden: ze worden niet geaccepteerd, maar ook niet verworpen.
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Dan nog de vraag: waar gaat de zitten te-constructie naartoe? De losse houding
tegenover zitten als hulpwerkwoord van duratief aspect doet vermoeden dat de weg voor
zitten open ligt, en dat het in de toekomst verder zal grammaticaliseren en daarmee zijn
functies zal uitbreiden. Echter, daarmee komt de constructie meer en meer op het terrein
van aan het x zijn. Wat de invloed van deze constructie is, of hij mogelijk remmend zal
werken (of aan het werken is), of beide constructies hun eigen niche zullen vinden, dat zijn
zaken waarvan we pas in de toekomst zullen weten hoe het zit.
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