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Samenvatting
In de literatuur wordt vaak aangenomen dat de West-Germaanse talen in de
oudste stadia het best kunnen worden gekarakteriseerd als OV-talen. Maar
ook in die oudste stadia komen VO-woordvolgordes, zogenoemde “leakages”,
redelijk vaak voor. Dit onderzoek evalueert drie mogelijkheden om de vrije
woordvolgordepatronen van de oudste (West-)Germaanse talen te verklaren,
namelijk construction-specific, construction-related, en competing grammars. De
eerste twee benaderingen gaan er vanuit dat er maar één onderliggende woord-
volgorde is. Het onderscheid tussen de twee is de manier waarop ze afwijkende
woordvolgordes uitleggen. Volgens construction-specific benaderingen spelen er
in woordvolgordepatronen diverse factoren een rol, zoals bijvoorbeeld gewicht
of de mate van ‘nieuwheid’. Construction-related benaderingen daarentegen
schrijven de variatie aan één factor toe, bijvoorbeeld aan morfologie. De compe-
ting grammars benadering verschilt van deze twee door de aanname van twee
onderliggende woordvolgordes. In deze studie wordt de historische ontwikkeling
bekeken van drie specifieke constructies in de geschiedenis van het Nederlands en
het Engels, namelijk voorzetselzinnen van richting (directional phrases), objec-
ten die gemodificeerd worden door een betrekkelijke bijzin (relative objects) en
objecten van werkwoorden voor ‘(be)noemen’ (naming objects). Deze construc-
ties zijn gekozen op basis van de literatuur over woordvolgordeverschijnselen
in het Nederlands en zijn een nieuwe manier om de Engelse data te bekijken.
De positie van de constituent wordt samen met het gewicht en de ‘nieuwheid’
onderzocht, omdat voor de positie van zinselementen vaak naar het belang van
deze twee factoren wordt verwezen. De conclusie van dit onderzoek is dat een
combinatie van construction-specific en construction-related benaderingen de
beste manier is om de ontwikkelende syntaxis van het Nederlands te analyseren
en een combinatie van alle drie de benaderingen levert het beste resultaat voor
de syntaxis van het Engels.

207



208


