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S A M E N V A T T I N G

De auteur van instructieve teksten ziet zich wel eens voor het probleem gesteld dat hij twee
handelingen, die tegelijkertijd uitgevoerd moeten worden, niet als twee gelijktijdig leesbare
elementen kan presenteren. Schrijvers van kookrecepten kiezen dan vaak voor het tegenwoordig
deelwoord, zoals in (1)

(1) Voeg de room al roerende aan de soep toe

of een constructie met het voegwoord onder, zoals in (2)

(2) Voeg onder voortdurend roeren de room aan de soep toe.

In deze bijdrage gaat het om de vraag wat het verschil is tussen die twee constructies. In een
corpus met 110 uitingen van dergelijke gelijktijdige kookhandelingen zijn diverse mogelijke
verklaringen op hun houdbaarheid beproefd. Allereerst is nagegaan of het er misschien toe doet
dat de ene handeling belangrijker is voor de bereiding van het gerecht dan de andere, maar die
factor blijkt niets te verklaren.

Vervolgens is de factor continuïteit van de handeling onder de loep de genomen. Uit de analyse
blijkt dat in de onder-constructie vaker handelingen gepresenteerd worden die niet continu
uitgevoerd kunnen worden, zoals bijvoorbeeld het omleggen van het deeg onder het rollen. Bij
die twee handelingen is eerder sprake van een afwisseling dan van volledige gelijktijdigheid.
De auteurs concluderen dat in de onder-constructie sprake is van een minder stevige relatie
tussen de beide handelingen dan bij de deelwoordconstructie. Bovendien zien zij goede gronden
om te veronderstellen dat de onder-constructie jonger is dan de deelwoordconstructie.
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S U M M A R Y

The author of an instruction sometimes experiences the problem of how to present two
simultaneous acts, because they can not be read in one and the same moment. In Dutch
cooking recipes we often find two kinds of constructions, like in (1) and (2), that might solve
this problem.

(1) Add the cream while stirring the soup
(2) Add the cream under continuous stirring to the soup

In this article the question is raised what the difference between these constructions might be.
In a corpus with 110 expressions of simultaneous cooking acts several explanations are
explored.

First the authors checked whether differences in the importance of both acts for a successful
dish could be a relevant factor, which was not the case. Then they found that continuity was a
more relevant factor, because in the under-construction they found more expressions of acts
that could not be performed continuously. This brought them to the conclusions that both
expressions differ in the aspect of relation between the two acts. In constructions like (1) both
acts are stronger related to each other than in constructions like (2). They also claim that the
second construction is younger than the first one.
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1 .  I N L E I D I N G

Welke eigenschappen heeft de instructieve tekst 'kookrecept' en in welke opzichten zijn die

eigenschappen in de afgelopen millenniumhelft veranderd? Dat is het onderwerp van een

project waaraan de auteurs van dit artikel al enige jaren werken (Lentz, Jansen & Feenstra

2000). Een van de aandachtspunten in dit project is het probleem hoe twee instructies

geformuleerd worden die betrekking hebben op handelingen die de lezer/gebruiker

gelijktijdig moet uitvoeren.

Waarom is die gelijktijdigheid van handelingen een interessant probleem? Een kok

kan sommige handelingen wel tegelijkertijd uitvoeren, maar hij kan de instructies daarvoor

nooit tegelijkertijd lezen. Het lineaire principe dicteert dat die alleen na elkaar kunnen worden

geformuleerd. Dat betekent dat taaluitingen die op simultane handelingen slaan nooit

volledig isochroon kunnen worden geformuleerd. De schrijver staat dan voor de taak de

gelijktijdigheid op een andere manier te markeren.

2 .  E E R D E R  O N D E R Z O E K

Over zulke expressies van simultaneïteit hebben we eerder twee deelonderzoeken

uitgevoerd. Het eerste deelonderzoek (Jansen en Lentz 2000a) was gericht op de plaats van

tegenwoordig deelwoordconstructies zoals in (1):

(1) Voeg de room al roerende aan de soep toe

Bij dit onderzoek gingen we uit van de vormen, in principe alle tegenwoordig

deelwoordconstructies (voortaan deelwoordconstructies) die een instructie ten aanzien van

een kookhandeling bevatten. We stelden vast op welke plaats het tegenwoordig deelwoord in

de zin stond, en gingen vervolgens na of deze handeling eerder dan, later dan of gelijktijdig

aan de handeling in de inbeddende zin uitgevoerd moest worden. Een resultaat van het

onderzoek was, dat het merendeel van de deelwoordconstructies in moderne teksten (van

na 1900) midden in de inbeddende zin te vinden is, en op een simultane handeling

betrekking heeft. Wij vatten dit op als een aanwijzing dat de schrijver een uitweg uit het

dilemma van zoëven heeft gevonden. Ook deze volgorde kan immers als isochroon worden

beschouwd: de ene handeling wordt ‘omvat’ door de andere.
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Een ander resultaat was dat de handeling waarop de deelwoordconstructie

betrekking heeft, aantoonbaar minder belangrijk is voor de bereiding van het gerecht dan de

handeling waarnaar het werkwoord van de inbeddende zin verwijst. In plaats van (1) was ook

(2) denkbaar geweest:

(2) Roer al room toevoegend de soep

Maar zinnen als (2) treffen we niet aan; ze maken op ons ook een vreemde indruk.

In het tweede deelonderzoek (Jansen en Lentz 2000b) bewandelden we de

omgekeerde weg. We stelden eerst vast welke simultane expressies in ons corpus

voorkwamen, en vervolgens gingen we twee dingen na: (i) in welke vormen worden deze

expressies gegoten, en (ii) welke verschillen in betekenisaspect hangen met die

verschillende vormen samen? We maakten een verschil tussen simultane expressies in

(deel)zinnen (dus in clauses waarin een verbogen vorm van het werkwoord voorkwam) en

woordgroepen (alle zinsdelen en delen van zinsdelen zonder verbogen vorm van een

werkwoord). Een resultaat van het onderzoek was dat simultane expressies in (deel)zinnen

overwegend betrekking hadden op handelingen die even belangrijk voor de bereiding van

het gerecht zijn, terwijl de woordgroepen merendeels bleken te slaan op handelingen die

minder belangrijk waren voor het welslagen van het gerecht. We beperkten ons in die

publicatie verder tot de (deel)zinnen en lieten alle woordgroepen zonder persoonsvorm

verder buiten beschouwing.

Het deelonderzoek waarvan we hier verslag doen, is juist wel op die woordgroepen

zonder persoonsvorm gericht. Naast deelwoordconstructies als uitdrukking van

gelijktijdigheid komen in recepten vooral woordgroepen voor met het voorzetsel onder plus

infinitief (voortaan de onder-constructie)1:

(3) laat dit alles onder roeren aan de kook komen (1929)2

De aandacht zal vooral uitgaan naar de beantwoording van de vraag wat het tekstlinguïstisch

verschil is tussen de deelwoord- en de onder-constructie.
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3 .  C O R P U S

Het corpus bestond in eerste instantie uit 262 recepten van ongeveer 1450 tot heden. De

recepten hebben betrekking op: appeltaart, pasteien en het bereiden van wild. De analyse

van deze recepten leverde 77 expressies van gelijktijdigheid op. Omdat we dit aantal wat te

klein vonden, hebben we het corpus op twee manieren uitgebreid. In de eerste plaats

analyseerden we alle recepten die op dezelfde bladzijden stonden als de recepten uit het

oorspronkelijke corpus. Deze recepten hadden betrekking op gevarieerde gerechten. In de

tweede plaats kon het corpus worden uitgebreid met de expressies in 100 recepten

(voornamelijk voor appeltaart en soepen) uit alle decennia van de 20ste eeuw die een

student in het kader van een ander onderzoek verzameld had (Lansbergen 1997). De beide

uitbreidingen leverden nog eens 103 expressies van gelijktijdigheid op, zodat het totale

aantal op 180 komt, waarvan 110 in de vorm van de constructies waar het ons hier verder

om te doen is. Dit corpus is via <http://www.neerlandistiek.nl/02/06/data.sav> toegankelijk in

een SPSS-bestand, waar alle uitingen van gelijktijdigheid zijn vermeld plus de analyse in vier

variabelen.

4 .  A N A L Y S E

Van elke uiting is weergegeven welk nummer het heeft in ons corpus, uit welk jaar de tekst

komt en of het een uiting is met een tegenwoordig deelwoord of een onder-constructie.

Vervolgens is door de auteurs afzonderlijk een score uitgevoerd op de volgende vragen:

• is de ingebedde handeling belangrijker dan de inbeddende handeling, minder belangrijk

of zijn die even belangrijk c.q. is dat niet te bepalen?

• is er een aanduider in de uiting van continuïteit of discontinuïteit?

• zijn de beide handelingen in principe gelijktijdig uitvoerbaar of is dat onmogelijk?

In <http://www.neerlandistiek.nl/02/06/data.sav> is het geanalyseerde corpus te zien, met

voor elke uiting de scores op de verschillende variabelen. In het codeboek (zie bijlage 1) is

zichtbaar hoe de waarden van de variabelen toegekend zijn.

Ons aanvankelijke optimisme over de onderlinge overeenstemming werd snel

getemperd, toen bleek dat de percentages voor met name belang en gelijktijdigheid ver

onder de zestig procent lagen. Vervolgens hebben we de definities aangescherpt en hebben
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we opnieuw onafhankelijk van elkaar gescoord. Op die beide variabelen bereikten we toen

een overeenstemming van 73% en 81%. Over een continuïteitsaanduider waren we het in

bijna alle gevallen eens, alhoewel ook daar een paar ingewikkelde gevallen bij zitten.

Vervolgens hebben we alle uitingen waarover geen consensus was besproken, hetgeen

soms leidde tot fundamentele discussies over bijvoorbeeld de vraag of bij de bereiding van

een sausje, na de toevoeging van de bloem aan de boter, het roeren wel of niet onmisbaar

is. Als het onmisbaar is, dan moeten roeren en toevoegen immers als even belangrijk

worden geteld, terwijl in de andere optie toevoegen de hoofdhandeling is en roeren de

nevenhandeling. Kennis van koken was dus onmisbaar bij het scoren van de uitingen. In het

vervolg zullen we enkele van deze kwesties bespreken in de paragraaf waar de betreffende

variabele aan de orde is. Over de bijgevoegde dataset hebben we uiteindelijk volledige

consensus bereikt.

5 .  S I G N A L E R E N  D E E L W O O R D C O N S T R U C T I E S  B E L A N G R I J K E R
H A N D E L I N G E N  D A N  O N D E R - C O N S T R U C T I E S ?

Ons uitgangspunt bij de vergelijkende analyse van de twee constructies was, dat ook hier

een factor een rol zou kunnen spelen die zo belangrijk was gebleken bij de vorige

deelonderzoeken (zie par. 1): het relatieve belang van de handeling voor de bereiding van

het gerecht. Wij formuleren de hypothese dat handelingen die beschreven zijn in

deelwoordconstructies gemiddeld belangrijker zijn voor de bereiding van het gerecht dan

handelingen die uitgedrukt zijn in een onder-constructie. Dat idee berust voornamelijk op wat

we weten over de bijdrage van PP’s aan de zinsbetekenis. De grammatische betekenis van

de woordklasse ‘voorzetsel’ is volgens Van der Horst dat “datgene wat volgt, wordt

voorgesteld als niet helemaal relevant, als maar gedeeltelijk aan de orde, als minder

belangrijk, als slechts zijdelings bij de zaak betrokken” (Van der Horst 1995: 219). Van der

Horst steunt hiervoor op observaties van onder anderen Kirsner, Verhagen en Willemsen

(1985) die laten zien dat alleen kale NP’s betrekking hebben op entiteiten die in hun geheel

in een gebeuren betrokken zijn, terwijl PP’s op entiteiten betrekking hebben die slechts

gedeeltelijk betrokken zijn. Vergelijk de contrasten tussen

(4) Ze knipte de stof versus Ze knipte aan de stof

(5) Hij schoot de haas versus Hij schoot op de haas
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In tabel 1 staan de resultaten van het onderzoek naar het verschil in belang tussen de

deelwoordconstructie en de onder-constructie. Het belang van de handeling werd - net als in

de vorige onderzoeken (Jansen en Lentz 2000a en 2000b) - afgemeten aan de bijdrage die

hij levert aan de bereiding van het gerecht, ten opzichte van het belang van de handeling

van de inbeddende zin. Wanneer bijvoorbeeld in een zin zowel het braden als het bedruipen

van een gans wordt behandeld, scoorden we de braadhandeling als belangrijker dan de

druiphandeling. Een gebraden gans die niet goed bedropen is, is nog wel een eetbare

gebraden gans. Maar wie de gans alleen bedruipt zonder hem te braden, kan het gerecht

beter niet serveren. Ingewikkelder wordt het bij mengprocessen waar sprake is van

toevoegen en roeren, zoals in de eerder genoemde sausjes. We hebben uiteindelijk besloten

dat in dergelijke gevallen beide handelingen onmisbaar zijn. Maar wanneer de beide stoffen

vloeibaar zijn, zoals bouillon bij de soep gieten, dan is roeren duidelijk ondergeschikt. We

onderscheidden drie waarden, waarvan de eerste slechts twee keer in het corpus bleek voor

te komen.

• het belang van de ingebedde constructie is groter dan dat van de inbeddende zin;

• het belang van de ingebedde constructie is even groot als dat van de inbeddende zin, of

niet goed te beoordelen;

• het belang van de ingebedde constructie is kleiner dan dat van de inbeddende

constructie.

In <http://www.neerlandistiek.nl/02/06/data.sav> is het geanalyseerde corpus te zien, met

voor elke uiting de scores op de verschillende variabelen. In het codeboek (zie bijlage 1) is

zichtbaar hoe de waarden van de variabelen toegekend zijn.

deelwoordconstructie onder-constructie

handeling in constructie is minder belangrijk
dan die in inbeddende zin

36 (50%) 21 (58%)

handeling in constructie is even  belangrijk als
die in inbeddende zin of een verschil is niet
goed te bepalen

36 (50%) 15 (42%)

Totaal 72 (100%) 36 (100%)

Tabel 1. Belang van de handeling aangeduid door de ingebedde constructie ten opzichte van het
belang van de handeling in de inbeddende zin.
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In tabel 1 hebben we de twee uitingen waarin de ingebedde handeling belangrijker is niet

meegenomen. We zien in deze tabel dat de handelingen in de onder-constructies inderdaad

wat vaker minder belangrijk zijn (ten opzichte van de handeling in de inbeddende zin) dan 

de handelingen in de deelwoordconstructies, maar dit verschil is niet significant. Wij trekken

hieruit de conclusie dat het belang van de handeling geen factor van betekenis is om het

verschil tussen de twee groepen te verklaren. Maar wat is dan wel het verschil?

6 .  A N A L Y S E  V A N  D E  D E E L W O O R D C O N S T R U C T I E

De kern van de deelwoordconstructie, het tegenwoordig deelwoord, heeft bij het niet-

attributieve gebruik zoals in (1) de volgende eigenschappen.

(1) Voeg de room al roerende aan de soep toe

Het deelwoord bestaat uit de stam van het werkwoord plus de uitgang (e)nd, oorspronkelijk

een bijvoeglijknaamwoordsuitgang (Van Loey 1964:158). Daarop volgt een optionele uitgang

(-e), die geen verband houdt met het tempus van het werkwoord en ook niet congrueert met

getal en persoon van de agens bij dat werkwoord. De uitgangen doen het deelwoord iets

meer op een bijvoeglijk naamwoord dan op een werkwoord lijken. Ook de

plaatsmogelijkheden van het tegenwoordig deelwoord komen overeen met die van het

bijvoeglijk naamwoord, waardoor het deelwoord in vormelijk opzicht nog meer wegheeft van

het bijvoeglijk naamwoord.

Wij menen dat er ook aan de betekeniskant overeenstemming bestaat tussen

deelwoord en bijvoeglijk naamwoord. Net als het bijvoeglijk naamwoord is het tegenwoordig

deelwoord geschikt om één eigenschap van een begrip aan te duiden (Van der Horst

1995:213). In het geval van (1) drukt het tegenwoordig deelwoord een eigenschap van de

lezer/uitvoerder van het recept uit (die moet namelijk roeren) maar vooral ook een

eigenschap van het gebeuren ‘aan de kook brengen’: dat moet ‘op een roerende manier’

gebeuren. Het roeren wordt gepresenteerd als een begeleidende werking, een ‘bijwerking’

zoals Duinhoven (1985) dat noemt. In (1) gaat het dus niet om de gebeurtenis van het

roeren op zichzelf. En al helemaal niet om de eigenschappen van tijd en persoon die met dat

roeren gemoeid zijn. Het is eerder zo dat met roerende een bijzonder kenmerk van het aan

de kook brengen uitgedrukt wordt.
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Wat de relatie van de deelwoordconstructie met de inbeddende zin betreft, zou

er theoretisch sprake kunnen zijn van dubbelzinnigheid: gaat het om een bijwoordelijke

bepaling of een bepaling van gesteldheid? De interpretatie van ‘bijwoordelijke bepaling’

strookt het beste met de betekenis die wij aan de constructie toekennen: de constructie geeft

meer een eigenschap van de hoofdhandeling aan dan van het subject.

Het eerste dat opvalt bij de syntactische eigenschappen van de

deelwoordconstructies in ons corpus, is dat het deelwoord een sterke voorkeur heeft voor

een combinatie met al. Deze constructie komt zelfs meer voor dan de kale

deelwoordconstructie waarvan in (6) een voorbeeld wordt gegeven.

(6) de boter en de bloem roerende met elkaar verwarmen (1912)

De ANS (Haeseryn e.a. 1997:1102) merkt op dat al alleen bij werkwoorden voorkomt die een

actieve betekenis hebben (‘al doende leert men’) en omschrijft de betekenis van al in deze

constructies als een “versterking van de betekenis terwijl... of doordat ...”. Het

receptencorpus, met zijn sterke nadruk op handelingen, is natuurlijk ongeschikt om te

controleren of al niet ook in combinatie met andere werkwoorden optreedt. Wij beschouwen

al  als een duurbepaling die aangeeft dat de tijdspanne van de handeling die het deelwoord

beschrijft volledig overeenkomt met de tijdspanne van de handeling die door het werkwoord

van de inbeddende zin aangegeven wordt. Als aanwijzing daarvoor wijzen we erop dat al niet

gecombineerd kan worden met andere duurbepalingen. Wij hebben noch zinnen van het

type (7) noch van het type (8) in het corpus aangetroffen.

(7)   ?Breng al voortdurend roerend aan de kook

(8) ??Breng al af en toe roerend aan de kook

De combinatie van al met een andere continuïteitsaanduider als voortdurend in (7) maakt

een  vreemde, want redundante, indruk; de combinatie van al met een bepaling die juist

discontinuïteit uitdrukt zoals af en toe in (8) maakt een nog vreemdere indruk. Deze

bepalingen van continuïteit of discontinuïteit komen overigens wel zonder al voor bij de

deelwoordconstructies:

  (9) Voeg het mengsel voortdurend roerend aan de bouillon toe. (1983)

(10) Laat alles samen (nu en dan roerende) lichtbruin fruiten. (1938)
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Samenvattend: in de interne structuur van de deelwoordconstructie speelt het tegenwoordig

deelwoord een werkwoordelijke rol, waardoor het mogelijk is dat allerlei aspecten van een

gebeuren worden geaccentueerd. Extern, dus in relatie tot de inbeddende zin, karakteriseert

de constructie de hoofdhandeling. Daarbij is er een zekere dubbelzinnigheid. De

deelwoordconstructie verwijst naar een gebeuren, wat in overeenstemming is met de

werkwoordelijke stam van het deelwoord. Maar de uitgang ervan is in overeenstemming met

een bijvoeglijk naamwoord, waardoor de deelwoordconstructie geschikt is om te verwijzen

naar een bijzondere eigenschap van de handeling die het werkwoord van de inbeddende zin

aanduidt. Door die eigenschapsrelatie is de handeling van de deelwoordconstructie tamelijk

sterk verbonden aan de handeling van het inbeddende werkwoord.

7 .  A N A L Y S E  V A N  D E  O N D E R - C O N S T R U C T I E

De lexicale betekenis van de onder-constructie is niet onmiddellijk helder, omdat er twee

voorzetsels onder bestaan: één met als betekeniskern ‘beneden’ en één met als kern

‘tussen’ (WNT X, 1228). Een nadere beschouwing van de voorbeelden die het WNT biedt,

leert ons dat geen van beide betekenissen precies weergeeft wat in de recepten aan de orde

is. Voor deze beschouwing zie bijlage 2.

Van Dale’s Groot woordenboek der Nederlandse taal (1976) doet dat evenmin.

Hieruit leiden wij af dat ook deze betekenis van onder niet rechtstreeks relevant is voor onze

constructie, waarin dus misschien een nieuwe betekenis actueel is geworden.

Een ander onderdeel van deze onder-constructie is de daaropvolgende infinitief,

bestaande uit de stam van het werkwoord plus -(e)n, oorspronkelijk een nomen actionis (Van

Loey 1964:158). Wat is de woordklasse van die infinitief: werkwoord of zelfstandig

naamwoord?

De morfologische eigenschappen geven geen uitsluitsel, omdat de infinitief zowel de

mogelijkheden van het werkwoord ontbeert (geen tempus, persoon en getal) als die van het

zelfstandig naamwoord (meervoud- en diminutiefvorming). Wat de syntactische

eigenschappen betreft, maken we in navolging van Looyenga (1992) onderscheid tussen

infinitieven met en zonder lidwoord. Infinitieven zonder lidwoord hebben een werkwoordelijk
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karakter, wat blijkt uit de onmogelijkheid om de infinitief te combineren met een

verbogen bijvoeglijk naamwoord, zoals in (17)

(17) *constante roken is irritant

of met een eropvolgende voorzetselgroep die het object aangeeft, zoals in (18).

(18) *roken van sigaren is irritant

De infinitieven met een lidwoord zijn dubbelzinnig. Ze kunnen vergezeld gaan van een object

ervoor  (het bloemen geven), wat pleit voor een werkwoordelijke interpretatie, en van een

object erna (het geven van bloemen), wat pleit voor een naamwoordelijke interpretatie.

Bovendien laten ze zowel verbogen als onverbogen bijvoeglijke naamwoorden toe: het

constant(e) roken.

De infinitief heeft dus een wat ambivalent karakter. Afhankelijk van de context neemt

hij een meer werkwoordelijke dan wel een naamwoordelijke gedaante aan. Dat betekent dat

corpusonderzoek moet uitmaken welke gedaante voor de recepten relevant is: al naar

gelang de context kan het gebeurenkarakter dan wel het zaakkarakter meer geaccentueerd

worden.

Van der Horst (1985:213) neemt voor de woordklasse ‘zelfstandig naamwoord’ als

betekenis aan dat het iets als een zelfstandigheid voorstelt. Zelfstandige naamwoorden zijn

ook als enige woordklasse in zichzelf compleet: er zijn geen andere concepten nodig om je

het begrip voor te stellen, zoals je bij werkwoorden altijd iets of iemand moet bedenken die

de handeling van het werkwoord uitvoert (Van der Horst 1985:217). In dit opzicht lijkt de

infinitief meer op een werkwoord. Het roeren op zichzelf kunnen we ons immers niet

voorstellen zonder dat er iemand is die roert. 

Maar er is ook iets anders aan de hand. Het zelfstandig naamwoord is ten opzichte

van de woordklasse ‘werkwoord’ tijdloos, terwijl werkwoorden iets voorstellen onder het

aspect van een begin, voortgang en einde. In dit laatste opzicht lijken infinitieven weer meer

op zelfstandige naamwoorden aangezien de handeling niet aan een termijn gebonden is.

Tegen deze achtergrond wordt de vraag relevant hoe de onder-constructie in het

corpus voorkomt. Wat de combinatie met het lidwoord betreft, liggen de verhoudingen in het
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corpus duidelijk. Van de 38 onder-constructies is er maar één die twee keer voor komt met

een bepaald lidwoord, en wel in (19).

(19) [...] rol deze uit. Leg het deeg onder het rollen telkens om.

Het betreft hier dus een geval waarin het rollen in een eerdere zin al aan de orde is geweest.

Opmerkelijk is dat dit ook de enige twee gevallen zijn waarin de ingebedde handeling (het

rollen) belangrijker is dan de inbeddende handeling (het omleggen). Ook wanneer niet wordt

omgelegd, ontstaat immers nog wel een deegbodem. Qua tekststructuur zouden we nu dat

belang kunnen nuanceren: aangezien het concept rollen in de voorgaande zin al is

geïntroduceerd, is de nieuwswaarde van die handeling geringer dan die van het omleggen.

Daardoor heeft de auteur het zich hier kunnen permitteren de ogenschijnlijk belangrijker

handeling in de onder-constructie te presenteren.

In alle andere gevallen heeft de infinitief dus geen lidwoord bij zich en wordt de

handeling voor het eerst genoemd. In deze gevallen heeft de constructie dus een duidelijk

werkwoordelijk karakter. Dat werkwoordelijke karakter wordt nog verstevigd doordat de

infinitief in het corpus in de overgrote meerderheid voorkomt met voorgeplaatste

bijwoordelijke bepalingen van tijd. We hebben naast (3) slechts twee gevallen gevonden

zonder dergelijke voorbepaling. Deze constructies maken op ons een stroeve indruk.

(20) Doe hierbij onder roeren de kokende bouillon (1932)

(21) Het gerecht onder omscheppen nog een paar minuten bakken (1994)

De in het corpus voorkomende voorbepalingen kunnen op dezelfde manier als bij de

deelwoordconstructie onderscheiden worden in markeerders van de continuïteit van de

handeling (zoals in (22)) of van de discontinuïteit (zoals in (23)):

(22) En voeg onder voortdurend roeren, beetje bij beetje het boter/bloemmengsel toe

(1983)

(23) En kook ze, onder af en toe schudden, half gaar (1932)

Samenvattend: als we de betekenissen van het voorzetsel en de ambivalente infinitief

combineren, levert dat de volgende betekenis op. De handeling van de inbeddende zin wordt
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uitgevoerd tegen de achtergrond van een andere handeling van onbepaalde duur.

Behalve deze vage temporele relatie is er geen ander verband tussen de twee handelingen.

8 .  V E R S C H I L L E N  T U S S E N  D E  D E E L W O O R D -  E N  D E  O N D E R -
C O N S T R U C T I E

Op grond van de analyse in de twee voorgaande paragrafen verwachten we dat het verband

tussen de handeling van de deelwoordconstructie en de handeling van het inbeddende

werkwoord hechter is dan het verband tussen de respectieve handelingen van de onder-

constructie en het inbeddende werkwoord. In dit hoofdstuk zullen we vier argumenten

aanvoeren waaruit blijkt dat die verwachting uitkomt.

Het eerste argument berust op de interpretatie van de agens. Bij de

deelwoordconstructie is die verplicht. Zoals bekend heeft de deelwoordconstructie een agens

dat gelijk is aan het subject van het inbeddende werkwoord:

(24) Het publiek bedankte beleefd applaudisserend voor de voorstelling

(25) ?De voorstelling werd beleefd applaudisserend besloten

(26) ??De voorstelling liep beleefd applaudisserend ten einde

Zin (24) maakt een gewone indruk omdat het subject van bedankte overeenkomt met het

bedoelde agens van applaudisserend. Zin (25) is vreemd omdat volgens deze

interpretatieprocedure de voorstelling als agens van •applaudisseren• zou moeten worden

beschouwd, en dat strookt niet met ons beeld van de werkelijkheid. Zin (26) is nog minder

acceptabel omdat nog dwingender het beeld ontstaat van een applaudisserende voorstelling.

Het agens van de onder-constructie wordt niet gecontroleerd door het subject van de

inbeddende zin:

(27) Het publiek bedankte onder beleefd applaudisseren voor de voorstelling

(28) De voorstelling werd onder beleefd applaudisseren besloten

(29) De voorstelling liep onder beleefd applaudisseren ten einde

De zinnen (28) en (29) zijn mogelijk omdat de taalgebruiker niet de neiging heeft om het

subject de voorstelling als het agens van applaudisseren te beschouwen. De taalgebruiker

zoekt als agens het element in zijn mentale representatie van de tekst die er het beste in
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past. Het verschil in verplichtheid van de controle heeft gevolgen voor het type instructie dat

in de recepten gegeven wordt. In de zinnen met deelwoordconstructie zal de lezer/uitvoerder

menen dat hijzelf beide handelingen tegelijk moet uitvoeren. Bij de zinnen met onder-

constructie is dat alleen met de hoofdhandeling het geval, terwijl hij zich er hoogstens

verantwoordelijk voor zal voelen dat de bijhandeling plaatsvindt.

Het tweede argument voor de stelling dat de deelwoordconstructie een relatief

afhankelijke handeling signaleert, berust eveneens op de verhouding tussen agens en

werkwoord, maar nu is de transitieve of intransitieve interpretatie in het geding. Veel

werkwoorden die kookhandelingen betreffen, hebben naast een transitieve interpretatie

(iemand kookt, rolt, schudt of plakt iets) in principe ook een intransitieve interpretatie (iets

kookt, rolt, schudt of plakt zelf). Nu blijken in het corpus zinnen als (30) te ontbreken:

(30) Bak (al) schuddend(e) gaar

Naar onze mening vermijden kookschrijvers zinnen van het type (30) omdat ze weten dat de

intransitieve betekenis zich bij de lezer opdringt, met een lachwekkend gevolg. Zij wijken uit

naar de onder-constructie waarbij die intransitieve interpretatie veel minder voor de hand ligt,

zie bijvoorbeeld (23). De oorzaak is dat de lezer door de deelwoordconstructie de instructie

krijgt dat hij als agens maximaal bij het schudden betrokken is, dus dat het schudden op hem

zelf betrekking heeft. Bij de onder-constructie is van deze dwang geen sprake. Die

constructie geeft alleen de instructie dat het gaarbakken tegen de achtergrond van ‘het

proces van het schudden’ moet geschieden.

Het derde verschil tussen de constructies is terug te voeren op de interpretatie van

gelijktijdigheid. Eigenlijk is dat een nogal vaag begrip. We kunnen ‘ten minste’ twee

interpretaties van gelijktijdigheid tegenover elkaar zetten. In de eerste plaats absolute

gelijktijdigheid: dan begint en eindigt het tijdsverloop van handeling A op dezelfde momenten

als het tijdsverloop van handeling B.

(29) Handeling A: Begin ---------------------------------------Einde

        Handeling B: Begin ---------------------------------------Einde
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Daarnaast bestaat er afwisselingsgelijktijdigheid: de twee handelingen vinden wel in

hetzelfde tijdsbestek plaats maar handeling B kan alleen beginnen als A even stopt.

(32) Handeling A: __ __ __

        Handeling B: __ __

In de meeste gevallen is de zinsbouw ondergedetermineerd voor deze beide interpretaties.3

Maar er is ons inziens een uitzondering: de deelwoordconstructie leent zich niet voor een

afwisselingsinterpretatie. Dat blijkt als we de onder-constructie uit de volgende zin (33) uit het

corpus herschrijven als een deelwoordconstructie (34):

(33) Leg het deeg onder het rollen telkens om (1932)

(34) ?Leg het deeg al rollende telkens om

Het bijzondere van (33) is dat onze culinaire kennis gebiedt dat de handelingen ‘rollen’ en

‘omleggen’ elkaar afwisselen. Het is immers onmogelijk om een lap deeg tegelijk te rollen en

om te leggen. Het deelwoord in (34) is niet geschikt voor deze interpretatie, omdat het een

interpretatie van volledige gelijktijdigheid veronderstelt.

Het vierde en laatste argument dat we willen aanvoeren voor onze stelling dat de

deelwoordconstructie de handeling als meer afhankelijk van de hoofdhandeling voorstelt,

berust op een bijzonder type betekenisrelatie tussen de handeling van de inbeddende zin en

die van de naamwoordconstructie die we een enkele keer in het corpus aantreffen. We

beginnen echter met een geconstrueerd voorbeeld:

(35) Verwerk de ingrediënten al roerend tot een gladde massa

In (35) gaat het eigenlijk niet om twee aparte handelingen ‘roeren’ en ‘verwerken’. Het is

eerder zo dat het in dit stadium van de bereiding de bedoeling is dat er een gladde massa

ontstaat, en dat dat doel bereikt kan worden door te roeren. Beide werkwoorden slaan dus

op dezelfde kookhandeling maar accentueren een verschillend aspect. Voor dit type

betekenisrelatie is de deelwoordconstructie geschikt. Het lijkt echter niet goed te lukken voor

dit doel de onder-constructie te gebruiken:

(36) ?Verwerk de ingrediënten onder goed roeren tot een gladde massa
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Zin (36) is wel een goede zin, maar hij geeft iets anders te kennen dan (35), namelijk dat de

handeling ‘roeren’ los van het ‘verwerken’ moet plaatsvinden. Het lukt met andere woorden

niet om het roeren in (36) te zien als de manier waarop het verwerken tot een gladde massa

leidt. Tegen deze achtergrond bezien, kunnen we verklaren waarom de volgende zin uit ons

corpus met een overgankelijk gebruikt werkwoord kleven een deelwoordconstructie heeft, en

geen onder-constructie. Het is de bedoeling dat het meel aan de boter blijft kleven en dat

doel wordt bereikt door de bloem om te scheppen:

(37) Kleef, al omscheppend, met het water de bloem aan de boterstukjes

(38) ?Kleef, onder omscheppen, met het water de bloem aan de boterstukjes

Kortom, als een handeling door middel van een deelwoordconstructie wordt gepresenteerd,

leidt dat tot een interpretatie van die handeling als sterk afhankelijk van de handeling in de

inbeddende zin, zowel wat betreft de interpretatie van de agens (de eerste twee

argumenten), van het tijdsaspect en van de semantische relatie. Een presentatie in de vorm

van een onder-constructie leidt er juist toe dat de lezer de handeling als relatief onafhankelijk

van de handeling van de inbeddende zin ziet.

9 .  K W A N T I T A T I E F  O N D E R Z O E K

De verschillen tussen de twee constructies, die hun grond vinden in de gecombineerde

betekenissen van hun onderdelen, leiden tot de volgende hypothese over het voorkomen

van de constructies in het corpus. We veronderstellen dat de deelwoordconstructie meer

geschikt is voor het uitdrukken van een vorm van gelijktijdigheid waarin de beide handelingen

elkaar qua tijdsduur volledig overlappen, terwijl de onder-constructie meer geschikt is voor

de andere vorm van gelijktijdigheid waarin de ene handeling af en toe gebeurt, terwijl de

andere voortduurt, of waarbij de beide handelingen elkaar afwisselen. Deze hypothese is op

twee manieren getoetst.

Allereerst hebben we de frequenties berekend van de continuïteitsaanduidende bepalingen 

(zoals voortdurend) en die van discontinuïteitsaanduidende bepalingen (zoals af en toe) en

zijn we nagegaan met welke van de twee constructies deze gecombineerd worden. Eén
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vorm gaf daarbij soms problemen: steeds kan volgens het WNT de beide betekenissen

hebben van:

• Zonder ophouden, voortdurend, aanhoudend, onafgebroken;

• Bij voortduring, doch met geringe tussenpozen.

Wanneer aan een sausje steeds roerende kokende melk toegevoegd moet worden, is dus

niet onmiddellijk duidelijk of hier sprake is van continuïteit.

Het resultaat van onze analyse is te zien in onderstaande tabel.

deelwoordconstructie onder-constructie
aanduiders van continuïteit 33 (79%) 9 (38%)
aanduiders van discontinuïteit 9 (21%) 19 (62%)

totaal 42 (100%) 28 (100%)
Tabel 2. Frequenties van de bepalingen van continuïteit en van discontinuïteit bij de deelwoordconstructie
en de onder-constructie.4

We zien dat de deelwoordconstructies naar verhouding meer met een bepaling voorkomen

die de continuïteit van de handeling aangeeft terwijl de onder-constructie juist meer voorkomt

met een bepaling die de discontinuïteit van de handeling aangeeft. Dit verschil blijkt

significant te zijn (x2 =12.023, df= 1, p = 0.001).

In de tweede toetsing hebben we niet naar vormkenmerken gekeken, zoals de

bepalingen van continuïteit, maar naar de inhoud van de uiting. Elke uiting van gelijktijdigheid

werd beoordeeld op de vraag of gelijktijdige uitvoering van handelingen mogelijk (zoals bij

roeren en verhitten) of onmogelijk (zoals bij rollen en draaien) is. De resultaten staan in tabel

3.

deelwoordconstructie onder-constructie
volledige gelijktijdigheid mogelijk 68 (97%) 30 (83%)
volledige gelijktijdigheid onmogelijk 2 (3%) 6 (17%)

totaal 70 (100%) 36 (100%)
Tabel 3. Verdeling van gelijktijdige en ongelijktijdige kookhandelingen over de twee constructies.5

Hier laat de tabel een duidelijk verschil in de voorspelde richting zien, dit verschil is significant

(x2 = 6.498, df =1, p = 0.018). Met name in de kolom van de deelwoordconstructie zien we

dat deze vorm volledige gelijktijdigheid eigenlijk lijkt af te dwingen. Beide toetsen

ondersteunen dus onze hypothese over de relatie tussen de beide constructies enerzijds en

de specifieke uitdrukking van gelijktijdigheid anderzijds. En daarmee wordt ook de wat meer
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abstracte analyse ondersteund: de handeling die is uitgedrukt in het deelwoord is sterker

verbonden met de handeling in de inbeddende zin dan de handeling die is uitgedrukt in de

onder-constructie.

1 0 .  D E  D I A C H R O N E  O N T W I K K E L I N G  V A N  D E  C O N S T R U C T I E S

De diachrone ontwikkeling van de twee constructies verschilt aanzienlijk. De

deelwoordconstructie treffen we voor het eerst aan in een recept uit de 17de eeuw:

(39) ende ghedurighlijk met een spatel omroerende drooght de Pulpa op (1657)

In de 18de en de 19de eeuw is de constructie op zijn hoogtepunt. We relateren dat aan het

feit dat in dat classicistisch tijdperk de invloed van het Latijn (met zijn deelwoordconstructies)

op zijn toppunt was. In de 20ste eeuw zet de terugtocht geleidelijk in. Dat blijkt uit twee

ontwikkelingen.

In de eerste plaats schrompelen de syntactische mogelijkheden van de

deelwoordconstructie ineen. Een deelwoordconstructie met argumenten, zoals in (40), klinkt

in onze oren archaïsch:

(40) Braad hem ca 1 a 11/2 uur, al naar gelang u hem min of meer gaar verlangt,

met 150 gram boter, hem steeds bedruipende (1893)

Misschien is die archaïsche indruk mede een gevolg van de in onbruik geraakte uitgang van

bedruipende. Maar ook een geconstrueerde variant als (41) komen we in recente

kookrecepten niet tegen.

(41) Breng de soep, ondertussen de wijn toevoegend, langzaam aan de kook.

In de tweede plaats moet de deelwoordconstructie een alternatieve constructie naast zich

dulden met ongeveer dezelfde betekenis: de onder-constructie. Die onder-constructie komt

in onze data set voor het eerst in 1912 en daarna in 1916 voor.

(42) waarna er langzaam onder flink roeren het bloed wordt bijgevoegd (1912)

(43) En giet er onder voortdurend roeren hazenbloed (...) bij (1916)
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Wij vermoeden dat die constructie in de Nederlandse taal nog erg jong is, ook al moet

niet worden uitgesloten dat zij in andere bronnen reeds eerder optreedt. Een t-toets op de

gemiddelden van de jaartallen in onze dataset laat echter geen significant verschil zien.

Het is verleidelijk om op grond van de bovenstaande gegevens twee speculatieve

hypotheses te ontwikkelen die in corpora met andersoortige teksten getoetst kunnen worden.

Vermoedelijk is het geen toeval dat in de eerste onder-constructie in ons corpus de infinitief

voorzien is van een lidwoord. Dan kunnen we ons het ontstaan van de onder-constructie

voorstellen als gewone woordgroep bestaande uit een voorzetsel en een (deverbatief)

nomen. Geleidelijk heeft dat nomen dan meer en meer werkwoordelijke eigenschappen

gekregen.

De tweede hypothese berust op het idee dat de neergang van de 

deelwoordconstructie en de opkomst van de onder-constructie misschien iets met elkaar te

maken hebben. In Lentz e.a. (2000) hebben we laten zien dat kookrecepten in de afgelopen

vijfhonderd jaar in toenemende mate gedetailleerd en gefragmenteerd worden. Wij plaatsten

die ontwikkeling in een theoretisch kader van verschriftelijking, waarin teksten meer en meer

het dagelijks handelen van mensen sturen. Auteurs van kookrecepten anticiperen op

mogelijke lezersproblemen, die waarschijnlijker worden als kookboeken een

publieksverandering ondergaan: van professionele koks naar meisjes die op een kookschool

opgeleid worden tot huishoudster. In dat kader kunnen we begrijpen dat de diverse

handelingen in recepten steeds duidelijker en fijnzinniger ten opzichte van elkaar

gegroepeerd worden. Handelingen die tot een bepaalde bereidingsfase behoren, worden bij

elkaar in één alinea geplaatst. En handelingen die binnen zo’n fase op dezelfde locatie of

aan hetzelfde object verricht worden, presenteert de auteur binnen één zin, terwijl in de

oudere recepten de gehele bereiding van het gerecht in één alomvattende zin

gepresenteerd werd.

Ook de uitdrukking van gelijktijdige handelingen zou in die periode (ruwweg sinds

1900) een vergelijkbare nuancering hebben kunnen ondergaan, waarin ruimte ontstaat voor

enerzijds een constructie die de ene handeling aanduidt als eigenschap op de achtergrond

van een andere handeling, en niet als een zelfstandig gebeuren. Die betekenis wordt

uitgedrukt met de constructie met het tegenwoordig deelwoord als kern.  Anderzijds komt de

onder-constructie op die wordt ingezet voor uitdrukkingen van gelijktijdigheid waarin de



n e e r l a n d i s t i e k . n l  0 2 . 0 6 2 0

ingebedde handeling minder afhankelijk is van de inbeddende handeling. Aldus ontstaan in

het repertoire van de Nederlandse instructieve schrijver twee constructies waarmee

gelijktijdigheid van handelingen uitgedrukt kan worden. De verdeling van de handelingen

over elke constructie is voor de lezer een indicatie van belang (in bak al roerend staat het

bakken op de voorgrond en het roeren op de achtergrond). En de keuze tussen de

deelwoordconstructie en de onder-constructie is een indicatie van de onderlinge

afhankelijkheid tussen beide handelingen. In bak onder het roeren kan de lezer tussendoor

wel even een glaasje wijn inschenken, maar bij bak al roerend zijn beide handen permanent

voor  beide handelingen vereist.



F r a n k  J a n s e n &  L e o  L e n t z     B r a a d  d i k w i j l s  b e d r u i p e n d e 2 1

N O T E N

1. Behalve de twee genoemde constructies hebben we de volgende handelingsexpressies in

de vorm van een woord of woordgroep in de recepten aangetroffen:

  (i) Voeg tijdens het bakken extra boter toe indien de bakboter wat al te donker dreigt te

worden

 (ii) Breng het water onder toevoeging van laurier aan de kook

(iii) Spatel het bloemmengsel lepelsgewijs door de massa

Als het voorzetsel van de PP tijdens is (zoals in (i)), lijkt dat tot gevolg te hebben dat de erin

aangeduide handeling weinig met de hoofdhandeling te maken heeft, in ieder geval nog

minder dan bij de onder-constructies het geval is. Onder plus nominalisering (ii) heeft als

kenmerk dat het object van de handeling er in de vorm van een voorzetselbepaling (van

laurier) bij kan staan, een mogelijkheid die de deelwoordconstructie mist. De morfologische

oplossing in de vorm van een afleiding op -gewijs laat zien dat er altijd andere mogelijkheden

zijn om ongeveer hetzelfde uit te drukken. We claimen dan ook niet dat dit een uitputtende

opsomming is.

2. De cijfers tussen haakjes verwijzen naar het publicatiejaar van het kookboek waaraan de

zin werd ontleend.

3. In ieder geval bestaat er ook omvattende gelijktijdigheid: ergens gedurende het

tijdsverloop van A begint en eindigt B. Dat laatste kan ook meerdere keren gebeuren:

Handeling A: Begin---------------------------------Einde

Handeling B: Begin-------------Einde

4. De kolomtotalen wijken af van die in tabel 1, omdat de constructies zonder duurbepalingen

buiten beschouwing bleven.

5. De kolomtotalen wijken af van die in de vorige tabellen omdat we de kookhandelingen die

we niet konden indelen buiten beschouwing hebben gelaten.
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B I J L A G E  1 :  C O D E B O E K

nummer: code van de bron in het historisch corpus met recepten

jaar: jaar van publicatie

vorm: 1 deelwoord

2 onder-constructie

belang 0 beide handelingen even belangrijk of het is niet te bepalen

1 ingebedde handeling in minder belangrijk

2 ingebedde handeling is belangrijker

continu 0 geen aanduider van continuïteit zichtbaar

1 aanduider van continuïteit

2 aanduider van discontinuïteit

tegelijk 0 gelijktijdige uitvoering van beide handelingen is onmogelijk

1 gelijktijdige uitvoering van beide handelingen is mogelijk

9 over deze gevallen is door de auteurs geen overeenstemming bereikt
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B I J L A G E  2 :  W N T - A N A L Y S E

Het interessante is dat beide voorzetsels ook een temporele betekenis hebben, die voor

beide voorzetsels relevant is. De temporele betekenis van het ‘beneden’-voorzetsel onder

omschrijft WNT X, 1228 zo:

(...) , inzonderheid bij de als zelfstandig naamwoord gebezigde onbepaalde wijs van
een werkwoord de handeling te kennen gevende gedurende welke iets geschiedt:
onder het gebruik van een glaasje wijn

Wij wijzen op twee bijzondere eigenschappen. In de eerste plaats wijkt de kern het gebruik in

twee opzichten af van roeren in de onder-constructie in (3): (a) het gebruik is geen infinitief

zoals roeren maar een gewoon zelfstandig naamwoord en (b) gebruik is (verplicht) voorzien

van een bepaald lidwoord (zie (13)), dat bij roeren juist wel kan ontbreken (zie (3)). 

  (3) laat dit alles onder roeren aan de kook komen

(13) ?laat dit alles onder gebruik van glaasjes wijn aan de kook komen

In de tweede plaats verhoudt het gebruik zich anders tot het werkwoord van de inbeddende

zin dan bij de onder-constructie het geval is. Dat blijkt als we het voorbeeld van het WNT

voorzien van een context:

(14)?laat dit alles onder het gebruik van een glaasje wijn aan de kook komen

In (3) moet het roeren beslist continu opgevat worden, terwijl het glaasje wijn in (14) slechts

af en toe gebruikt wordt. Dat maakt het niet aantrekkelijk om het voorzetsel in onze onder-

constructie als een subtype van het ‘beneden’-onder te beschouwen. Heeft de andere

variant van onder dan misschien meer te bieden?

De temporele variant van onder in de ‘tussen’-betekenis beschrijft het WNT X 1233 zo:

De omstandigheden, die eene handeling of een voorval vergezellen, er
mede gepaard gaan, worden gedacht als feiten die er om heen staan, en
juist daarom omstandigheden, fr. circonstances, genoemd. De handeling
of het voorval staat dus in het midden van die feiten, geschiedt te midden
van of tusschen deze. Zoo verklaart zich het gebruik van onder ter
aanwijzing van de omstandigheden, de bijkomende feiten, die met eene
handeling of een voorval gepaard gaan, en die beschouwd worden als iets
dat invloed heeft op de gesteldheid van zaken.
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Het woordenboek geeft als één van de voorbeelden:

(15) Wanneer uw heldenziel aan mannen ‘t voorbeeld gaf van

onbezweken’ moed, die aangroeit onder ‘t lijden

Hier is het complement van onder wel een infinitief, maar ook hier (en in de andere

voorbeelden van het woordenboek) is een bepaald lidwoord aanwezig, dat niet goed

weggelaten lijkt te kunnen worden:

(16) ?onbezweken moed die aangroeit onder lijden

De betekenisverhouding tussen de twee gebeurtenissen is anders dan bij het voorbeeld van

het ‘beneden’-onder: hier duurt het lijden beslist niet korter dan het aangroeien, eerder

langer. In beide gevallen geeft het WNT geen voorbeelden die meer lijken op ‘onze’ onder-

constructie, waarvan we in (3) een voorbeeld hebben gegeven.


