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REFLEXIEVEN IN DIALECTEN VAN HET NEDERLANDS:
CHAOS OF STRUCTUUR?

1.

Inleiding

Het is een bekend feit dat het Nederlands variatie vertoont in de keuze van reflexieve pronomina. De verschillen tussen zich en zichzelf bijvoorbeeld zijn reeds verscheidene malen in
de literatuur aan de orde gesteld (o.a. Vat 1980, Everaert 1986, Van der Leek 1987, Koster
1987, Reinhart & Reuland 1993, Reuland 2001). Ook het feit dat het Fries andere reflexieve
pronomina gebruikt (him en himsels) is regelmatig besproken (o.a. Everaert 1991, Koster 1997).
In dit artikel zullen wij proberen om de distributie van reflexieve pronomina in dialecten van
het Nederlands in kaart te brengen. Een beschrijving van de variatie die wij aantreffen in
de dialecten is niet voor handen. Er zijn in dialectgrammatica’s en in studies naar specifieke
dialecten of dialectgebieden beschrijvingen en analyses te vinden (zie bijv. Cornips 1994),
maar een vergelijkend onderzoek ontbreekt, voor zover wij weten.
Wij zullen op basis van de gegevens van het SAND-project - Syntactische Atlas van
de Nederlandse Dialecten (http://www.meertens.nl/projecten/index.html#SAND) - een
beschrijving geven van de variatie die wij aantreffen binnen het Nederlands en een aanzet
geven tot een analyse. De gegevens uit het SAND-project zijn recent beschikbaar gekomen
en dit is het eerste artikel waarin deze data integraal gebruikt worden voor een beschrijving
en een analyse van een syntactisch verschijnsel.
Op basis van de SAND-gegevens constateren wij dat het Nederlands inderdaad een
enorme variatie biedt aan reflexieve pronomina voor de derde persoon enkelvoud. Naast
zich en zichzelf vinden we ook hem (um) en hemzelf (umzelf), maar daarnaast ook z’n eigen
(se eige), z’n eigen zelf, zijn zelf (z’n zelve), zijn, en zelfs gevallen waar een reflexief pronomen
afwezig blijft (Hij heeft zijn boeken niet bij). Op het eerste gezicht lijkt de distributie van deze
pronomina nogal chaotisch. Wij zullen in dit artikel proberen te laten zien dat er met behulp van een aantal theoretische aannames structuur kan worden aangebracht in deze rijke
variatie binnen het Nederlandstalige gebied.
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Possessief of niet

Postma (1997) stelt dat er goede argumenten zijn om aan te nemen dat reflexiviteit onderliggend verbonden is met possessieve structuren, of zoals Postma het uitdrukt “the possessive
nature of reflexives” (zie ook Helke (1971) en Pica (1987)). Als argumenten noemt hij onder
andere het optreden van possessieve pronomina in het Engels (ourselves vs *usselves) en het
Nederlandse z’n eigen. Het lijkt inderdaad alleszins redelijk om aan te nemen dat z’n eigen
een possessieve structuur kent, aangezien zowel het pronominale z’n als het reflexieve eigen
een possessieve vorm hebben. Het is echter veel minder evident dat dit ook het geval is in de
Engelse reflexieven himself (*hisself) en themselves (*theirselves). Wij zullen aannemen dat we
onderscheid moeten maken tussen possessieve reflexieven als z’n eigen en niet-possessieve
structuren, zoals hemzelf. Als we daarvan uitgaan dan ontstaat de vraag of zichzelf nu behoort
tot de possessieve of tot de niet-possessieve reflexieven. Er zijn argumenten om zich(zelf) tot
de possessieve reflexieven te rekenen.
Het lijkt redelijk om aan te nemen dat zich is opgebouwd uit het possessieve pronomen ze en het possessieve affix -ig. Het pronominale ze treffen we aan in ze eigen, maar
ook als zwak possessief pronomen in variëteiten van het Nederland (zie WNT 1994/1996).
Het affix -ig treffen we ook aan als een soort possessief affix in woorden als bloedig, levendig,
ernstig etc. Deze adjectieven geven aan dat het object waarop ze van toepassing zijn de eigenschap +bloed, +leven resp. +ernst bezit.
Een voorspelling die we doen als we z’n eigen en zich zien als gelijkwaardige combinaties van possessieve elementen, is dat er geen combinaties in Nederlandse dialecten
voorkomen van het type *zich eigen en *z’n zich. De reden is dat in het eerste geval het possessieve reflexieve element dubbel wordt uitgedrukt en in het tweede geval het possessieve
pronomen. De elementen se- vs z’n en eigen vs -ig staan in complementaire distributie. Het
is inderdaad zo dat we, ondanks de rijke verscheidenheid aan mogelijkheden binnen het
Nederlands, deze verschijnselen niet zijn tegengekomen in de SAND-data.
Het Nederlands kent grofweg drie manieren om reflexieven uit te drukken:
a.1 syntactisch complexe, possessieve reflexieven bestaande uit een possessief pronomen
en possessief eigen; bijvoorbeeld z’n eigen.
a.2 morfologisch complexe, possessieve reflexieven, bestaande uit een possessief pronomen
en een possessief suffix (z +-ig): zich(zelf).
b. niet-possessieve pronomina, evt. gevolgd door zelf; bijvoorbeeld hem(zelf).
Als we hiervan uitgaan dan komt het Nederlands soms overeen met de possessieve reflexieven
van het Duits (sich) en soms met de niet-possessieve structuren van het Engels (himself). Het
Nederlands kent bovendien als bijzonderheid de aanwezigheid van syntactisch complexe
possessieve reflexieven (z’n eigen). Aan de hand van deze driedeling zullen wij proberen
zicht te krijgen op de geografische verschillen die we aantreffen bij reflexieve pronomina in
verschillende constructies in dialecten van het Nederlands.
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3.

De distributie van reflexieve pronomina

3.1.

Transitieve werkwoorden

Reflexieve objecten van transitieve werkwoorden vertonen een grote vormvariatie. In de
zinnen in (1a) (dynamische transitief) en (1b) (statische transitief) vinden we maar liefst
zes verschillende sterke of complexe vormen: zijn eigen, zichzelf, hemzelf, zijn zelven, zijn eigen
zelve, ze zelven.(1) Daarnaast treffen we de zwakke of simplexe vormen zich en hem aan, zij het
sporadisch.(2) Kaart 1 geeft de distributie van de vormen die met een dynamische transitief
werkwoord voorkomen.
(1) a.
b.

Toon bekeek REFL eens goed
Eduard kent REFL goed

Van de sterke vormen is het verspreidingsgebied van z’n eigen het grootst. Het omvat west en
midden Nederland en geheel Vlaanderen. In totaal 123 (1a), respectievelijk 138 (1b) van de
258 meetpunten hebben zijn eigen. Het op één na grootste verspreidings-gebied heeft zichzelf.
Verreweg de meeste meetpunten met zichzelf (totaal 69 respectievelijk 79) liggen in OostNederland in een strook langs de grens met Duitsland. Daarnaast vinden we zichzelf enkele
malen in de randstad, met name in het gebied rond Amsterdam. Het gebied waar hemzelf
voorkomt is aanzienlijk kleiner. De 47 respectievelijk 29 meetpunten met hemzelf bevinden
zich primair in Friesland en aangrenzende delen van de provincies Groningen, Drente en
Overijssel. Bij de dynamische transitief (1a) komt hemzelf ook in Oost-Vlaanderen voor, op
6 van de 27 meetpunten, en daarnaast enkele malen in de andere Vlaamse provincies. In de
statische transitief (1b) vertoont hemzelf in Vlaanderen geen duidelijke geografische distributie. De vormen zijn zelven en zezelven komen uitsluitend in Vlaanderen voor. Zijn zelven
is Westvlaams (in 17 meetpunten). Zezelven is hoofdzakelijk Brabants; het wordt gebruikt
in 5 meetpunten in Brussel en omstreken. De sterke vorm zijn eigen zelf vinden we bij de
dynamische transitief 3 keer in het Westvlaamse gebied dat zijn zelven heeft en 2 keer in
de provincie Antwerpen.(3) Bij de statische transitief ontbreekt deze vorm geheel in WestVlaanderen, maar duikt hij 7 keer op in de overige Vlaamse provincies.
Als zwakke vorm vinden we bij de dynamische transitief 11 keer zich, waarvan 9 keer
in de Oostnederlandse grensstrook. Daarnaast komt 13 keer hem voor, waarvan 9 keer in
Vlaanderen, verspreid over het gehele Vlaamse taalgebied. Bij de statische transitief vinden
we in het geheel geen hem; zich komt slechts 6 keer voor, waarvan 4 keer in Belgisch en
Nederlands Limburg.
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Kaart 1: Reflexief bij dynamisch transitief werkwoord (1a)
3.2.

Inherent reflexieve werkwoorden

De vormvariatie is bij inherente reflexieven zoals in (2) aanzienlijk beperkter.(4) We vinden
hier de vormen z’n eigen, hem en zich. Vormen met zelf komen niet voor. De distributie van

inherent reflexieve vormen is gegeven op kaart 2.
(2) Jan herinnert REFL dat verhaal wel
In 45 van de 258 meetpunten wordt z’n eigen als inherente reflexief gebruikt, en wel in de
provincies Antwerpen, Zeeland, Noord-Brabant, Utrecht en Zuid-Holland. Dit z’n eigen
gebied valt geheel binnen het z’n eigen gebied dat we aantroffen bij transitieve reflexieven,
maar is aanzienlijk kleiner: de provincies West- en Oost-Vlaanderen, Vlaams Brabant en
Limburg, en de provincie Noord-Holland hebben hier geen z’n eigen. In Noord-Holland
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Kaart 2: Reflexief bij inherent reflexief werkwoord (1b)

en Vlaams Limburg gebruikt men in plaats daarvan zich. In West- en Oost-Vlaanderen en
in Vlaams Brabant schakelt men over op hem. We treffen inherent reflexief hem ook aan in
Friesland en omstreken, terwijl zich gebruikt wordt in Oost-Nederland.
Als we het geheel ontbreken van zelf in de vormen van de inherente reflexief opvatten als een indicatie dat zelf alleen voorkomt bij sterke anaforen en dat inherente reflexieven
altijd zwakke anaforen zijn, dan zouden we de distributie van zijn eigen kunnen begrijpen
door aan te nemen dat zijn eigen in de provincies Antwerpen, Zeeland, Noord-Brabant,
Utrecht en Zuid-Holland structureel ambigu is tussen een zwakke en een sterke anafoor,
terwijl zijn eigen in de overige provincies waar het voorkomt alleen maar de structuur van
een sterke anafoor heeft, hetgeen de relevante dialecten er toe dwingt een andere vorm
te kiezen als zwakke anafoor. We zullen deze gedachte nader uitwerken in de analyse in
paragraaf 4.
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Kaart 3: Inherente reflexief na voorzetsel (3a)
3.3.

Reflexieven als object van een voorzetsel

De distributie van reflexieve pronomina in het complement van een voorzetsel is getest aan
de hand van de volgende zinnen.
(3) a.
b.
c.
d.

De timmerman heeft geen spijkers bij REFL
Jan zag een slang naast REFL
Hij riep alle familieleden bij REFL
Erik liet mij voor REFL werken

De zinnen (3a-c) geven tezamen een goed beeld van de vormvariatie van reflexieve objecten van preposities. Zin (3d) laten we buiten beschouwing. De bij (3a) gevonden variatie is
afgebeeld op kaart 3. De constructie in (3a) lijkt op een inherente reflexief, aangezien het
object van P coreferentieel moet zijn met het subject. Kaart 4 geeft de variatie in (3b). Deze
48

SJEF BARBIERS & HANS BENNIS

Kaart 4: Niet-inherente reflexief na voorzetsel (3b)

constructie lijkt meer op een niet-inherente reflexief, want coreferentie is nu geen eis; Jan
zag een slang naast haar is ook mogelijk.
De resultaten zijn ook hier tamelijk uniform. Net als bij de inherente reflexieven komen er
haast geen vormen met zelf voor, hetgeen erop duidt dat sterke anaforen niet in PPs van dit
type kunnen voorkomen.(5) Oost-Nederland, alsmede het oostelijk deel van Vlaams Limburg
kiest voor zich, in totaal ongeveer één derde van de 258 meetpunten. Vrijwel de gehele rest
van het taalgebied kiest voor hem. We treffen zijn eigen nauwelijks aan: 12 keer na naast in
(3b), 4 keer na bij in (3c) en helemaal niet na bij in (3a). Zoals verwacht bevinden de relevante
meetpunten zich in het gebied waar zijn eigen zowel een sterke als een zwakke anafoor kan
zijn, in dit geval hoofdzakelijk West-Nederland.
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Er zijn nog twee varianten die vermeldenswaard zijn. De eerste is het optreden van
zijn in Zeeland en de aangrenzende Zuid-Hollandse eilanden Goeree en Overflakkee. Dit
zijn treedt alleen op na preposities en niet in andere omgevingen die een zwakke anafoor
vereisen, zoals in inherente reflexieven (zie vorige paragraaf) of als subject van het complement van laten (zie par. 3.4). Uit de literatuur blijkt dat in Zeeland het possessieve pronomen gebruikt kan worden als persoonlijk voornaamwoord, en dan vooral wanneer het
voornaamwoord voorkomt in een PP (o.a. Dek 1934: 8-9, De Vin 1952: 38-41). Wij vatten
dit zijn op als equivalent van hem, zoals dat voorkomt in de Vlaamse dialecten.
De tweede uitzondering is de afwezigheid van een reflexief pronomen in (3a). Dit
verschijnsel concentreert zich in de Vlaamse provincies Antwerpen en Brabant. Weglating
van het pronomen is alleen mogelijk bij de combinatie hebben + bij. Het treedt geen enkele
keer op in de PP naast .... (kaart 4), en evenmin bij de combinatie roepen bij ... in (3c). Dit laat
zien dat er weinig reden is om aan te nemen dat deze dialecten een leeg possessief element
hebben dat de andere dialecten missen. Het laat tevens zien dat het verschil inherent - nietinherent hier geen rol speelt. Hoewel (3a,c) gevallen zijn van inherente reflexiviteit en (3b)
van niet-inherente reflexiviteit, kan in (3a) het pronomen worden weggelaten en in (3b,c)
niet. We concluderen hieruit dat bijhebben in Antwerpen en Brabant gelexicaliseerd is tot een
partikelwerkwoord.
3.4.

Reflexief pronomen in het complement van laten

Tenslotte is er een zin opgenomen in het materiaal waarin het reflexief pronomen het subject
is van het complement van laten. Het gaat om zin (4).
(4) Jan liet REFL meedrijven op de golven
We vinden hier weer een helder beeld (zie kaart 5). Vormen met zelf komen nauwelijks voor,
hetgeen erop duidt dat ook in deze omgeving sterke anaforen zijn uitgesloten. Het oosten kiest
vrijwel zonder uitzondering voor zich (95 van de 258 meetpunten). Friesland en Vlaanderen
voor hem (100 van de 258). De rest van het taalgebied is in twijfel en maakt vooral gebruik
van zich of z’n eigen. De laatste vorm komt 56 keer voor, uitsluitend in het gebied waarin
z’n eigen zowel een sterke als een zwakke vorm kan zijn, namelijk de provincies Antwerpen,
Zeeland, Noord-Brabant, Utrecht en Zuid-Holland. Noord-Holland vormt een probleem:
9 meetpunten hebben hier wel zijn eigen, terwijl deze vorm bij inherente reflexieven onmogelijk lijkt.
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Kaart 5: Reflexief als subject van het complement laten (4)
3.5.

Enkele descriptieve conclusies

We kunnen de dialecten in het Nederlandse taalgebied nu indelen in een aantal hoofdtypen op
grond van de sterke en zwakke anaforen die ze gebruiken. Voor de zwakke anaforen baseren
we de conclusies op de zin met inherente reflexief (2) en de zin met een reflexief als subject
van een laten-complement (4). Voor de sterke anaforen baseren we onze conclusies op de
transitieve reflexief (1a). De reflexieven in het complement van een voorzetsel laten we hier
even buiten beschouwing. De indeling is als volgt:
*
*
*

de oostelijk dialecten hebben zich en zichzelf ;
de Friese dialecten hebben hem en hemzelf;
West- en Oost-Vlaamse dialecten hebben hem en zijn eigen;
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Vlaams-Limburgse dialecten hebben zich en zijn eigen;
Antwerpse en de zuidwestelijke en midden Nederlandse dialecten hebben zijn eigen
als zwakke en sterke anafoor.
Analyse

We hebben hierboven telkens gesproken over sterke (complexe) anaforen en zwakke (simplexe)
anaforen. Wij gaan er van uit dat alle anaforen teruggebracht moeten kunnen worden tot een
enkele structuur. De door ons gepostuleerde struktuur is gegeven in (5).
(5)
DPrefl
PronP [± poss]

zijn/ze [3,poss]
hem [3]

D’

Drefl
eigen [poss]
-ig [poss]
∅

Deze structuur is in de eerste plaats gebaseerd op het inzicht van Helke (1971), Pica (1987),
Postma (1997) en anderen dat reflexieven in veel talen de vorm hebben van een possessiefconstructie. Een tweede gebruikelijke aanname is dat pronominale groepen DPs zijn met
geen (of een leeg) NP-complement.
Een pronomen kan niet zonder meer optreden als reflexief, omdat pronomina niet
gebonden mogen worden binnen hun syntactisch domein (conditie B van de bindingstheorie; zie Chomsky 1981). De structuur in (5) creëert echter een eigen DP-domein voor het
pronomen. Schijnbaar lokale binding is nu wel mogelijk aangezien de DP het bindingsdomein vormt voor het pronominale element. Het feit dat zijn, hem hier gebonden kunnen
worden komt zo overeen met het feit dat binding is toegestaan in zinnen als Jan poetst [zijn
auto] op zaterdag.
De structuur in (5) verantwoordt het niet voorkomen van reflexieven van het type
zich eigen. De elementen eigen en -ig hebben dezelfde specificatie en staan in dezelfde positie, ze kunnen daarom niet tegelijk voorkomen. Onder de extra, algemeen gebruikelijke
aanname dat een constituent alleen maar in de specificeerder van een hoofd mag staan als
specificeerder en hoofd congrueren volgt dat de combinaties hem-eigen en hem-ig niet kunnen voorkomen. Congruentie is hier onmogelijk want het pronomen hem heeft alleen het
kenmerk [derde persoon], en eigen en -ig hebben alleen het kenmerk [possessief].
We kijken vervolgens naar het onderscheid tussen zwakke en sterke reflexieven. We
nemen aan dat zwakke en sterke reflexieven van elkaar verschillen met betrekking tot de in52
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houd van het hoofd D. Bij zwakke reflexieven moet dit hoofd fonologisch leeg zijn, bij sterke
reflexieven moet D gevuld zijn.
Uit deze aanname volgt dat de simpele optie voor sterke reflexieven bestaat uit de
keuze voor z’n eigen. Zowel het D-hoofd als de possessieve specificeerder zijn gevuld en aan
de eis om D te vullen is simpel voldaan. Dialecten die de eigen-strategie niet tot hun beschikking hebben, worden nu geconfronteerd met een probleem. Bij niet-possessieve reflexieven
(hem) is het D-hoofd leeg, terwijl bij morfologisch complexe possessieve reflexieven (zich)
het D-hoofd door verplaatsing is leeggemaakt. Om een sterke reflexief te vormen hebben
we in deze situatie een hulpstrategie nodig. Het focuselement zelf, dat zeker niet exclusief
is voor reflexieven (vgl. de man zelf), kan worden ingezet om dit probleem op te lossen. We
nemen aan dat zelf wordt gebruikt om de D-positie te vullen. Samen met de prononimale
specificeerder zich of hem kan er nu een sterke reflexieve anafoor gevormd worden.(6)
Voor de zwakke reflexieven ligt de zaak precies andersom. De vormen zich en hem
voldoen simpel aan de eis dat het hoofd van een zwakke reflexief leeg moet zijn. Bij zich
is het D-hoofd -ig aan ze- gehecht en heeft -ig de hoofdpositie verlaten, terwijl bij hem het
D-hoofd van begin af aan leeg was. Het probleem ligt nu bij z’n eigen. We kunnen hier eigen niet weglaten omdat possessieve constructies een possessief hoofd vereisen. Een andere
strategie is vereist. Als we het gebied waar z’n eigen voorkomt als sterke reflexief (kaart 1)
vergelijken met datzelfde gebied op kaart 2, dan zien we dat er drie verschillende strategieën worden gebruikt om het probleem op te lossen. In Vlaams Limburg, het oosten van
Noord-Brabant en Noord-Holland neemt men z’n toevlucht tot de morfologisch complexe
possessieve variant en gebruikt men zich. In West- en Oost-Vlaanderen en Vlaams-Brabant
kiest men voor de niet-possessieve strategie en dus voor de zwakke reflexief hem. In het overblijvende gebied — het hart van het sterke z’n eigen-gebied dwz. de provincie Antwerpen,
Zeeland en het midden van Nederland — houdt men ook voor de zwakke reflexief vast aan
z’n eigen. Er zijn twee mogelijke manieren om tegen z’n eigen als zwakke reflexief aan te
kijken. Ten eerste zouden we kunnen aannemen dat de regels dat inherente reflexieven een
zwakke anafoor vereisen en dat een zwakke anafoor een leeg D-hoofd eist, onverminderd
van kracht blijven. In dat geval moeten we aannemen dat het possessieve eigen analoog aan
het possessieve -ig aan het pronomen is geclitiseerd, en aldus een zwakke anafoor met een
leeg hoofd vormt. Een alternatief zou kunnen zijn dat we aannemen dat in deze dialecten
het verschil tussen sterke en zwakke anaforen is opgeheven en dat in beide gevallen z’n
eigen de geschikte reflexieve anafoor is. Zonder dat we dat empirisch kunnen onderbouwen,
zullen we er van uitgaan dat de eerste optie de voorkeur verdient, aangezien daarmee het
uniforme systeem, dat bestaat uit de structuur in (5) en de regel dat zwakke anaforen een
leeg D-hoofd hebben, ongewijzigd kan worden gehandhaafd.
We hebben hiermee een theorie die in staat is het belangrijkste deel van de aangetroffen distributie van reflexieve anaforen in dialecten van het Nederlands te verantwoorden. Het oosten kiest net als het Duits voor een morfologisch-possessieve strategie,
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en voegt bij sterke reflexieven het focus-element zelf toe om het D-hoofd te vullen. Friesland kent een niet-possessieve strategie met hem, en maakt eveneens gebruik van zelf om
een sterke reflexief te vormen. De rest van het Nederlandstalige gebied kiest in overgrote
meerderheid voor een possessieve strategie met z’n eigen. Voor de zwakke reflexieven is men
gedwongen terug te vallen op een alternatieve strategie: de morfologisch-possessieve zich
strategie in Limburg, oost Noord-Brabant en Noord-Holland; de niet-possessieve hemstrategie in West- en Oost-Vlaanderen en Vlaams Brabant; en clitisatie van eigen in Zeeland,
het midden van Nederland en de provincie Antwerpen.
Er blijven nog een aantal observaties over. Tot besluit zullen we enkele daarvan bespreken.
a) bij de transitieve reflexieven vinden we een enkele keer z’n eigen zelf. Het zou aantrekkelijk zijn om deze vorm te beschouwen als een argument om aan te nemen dat eigen
clitiseert aan het possessief pronomen (zie boven), waarna zelf wordt toegevoegd om
een sterke reflexief te vormen. Daarmee zou z’n eigen zelf structureel identiek zijn
aan zichzelf. We verwachten dan ook op deze plaatsen z’n eigen als zwakke reflexief.
Helaas kan dit niet de correcte redenering zijn aangezien de plaatsen waar z’n eigen zelf
voorkomt meestal liggen in het gebied waar men voor hem kiest als zwakke anafoor
(3x in West-Vlaanderen). Slechts in de twee gevallen in de provincie Antwerpen zou
deze redenering kunnen opgaan. In elk geval lijkt er niets tegen te zijn om bij sterke
anaforen van het type z’n eigen de focus-bepaling zelf toe te voegen.
b) bij de transitieve reflexieven vinden we enkele keren ze zelve in Vlaams Brabant, terwijl
het verwante zijn zelve voorkomt in West-Vlaanderen. Er zijn verschillende manieren
waarop we hier tegenaan kunnen kijken. We zouden kunnen aannemen dat het hier
gaat om varianten van de niet-pronominale sterke reflexief hemzelf. Hiertegen pleit
dat de zwakke reflexief in deze plaatsen hem is, en niet zijn of ze. We zouden dan
net als in Friesland de sterke anafoor hemzelf verwachten, in plaatst van z’n zelve.
Een andere mogelijkheid is dat in deze plaatsen zelve een alternatief is voor eigen, en
dus wordt opgevat als een possessief element. In dat geval zijn ze zelve en z’n zelve
structureel gelijk aan z’n eigen. Een argument daarvoor is dat in West-Vlaanderen
en Vlaams Brabant z’n eigen en z’n zelve zonder een geografisch patroon door elkaar
heen gebruikt worden, en in vijf locaties allebei voorkomen. Verder onderzoek naar
de eigenschappen van zelf in West-Vlaanderen is hiervoor noodzakelijk.
c) opvallend is dat bij de zwakke reflexieven die deel uitmaken van een PP de anafoor
z’n eigen niet één keer voorkomt (vgl. kaart 3). Dit contrasteert sterk met de inherente
reflexieven die geen deel uitmaken van een PP. Op kaart 2 zien we dat z’n eigen 45
keer voorkomt en op kaart 5 komt z’n eigen 56 keer voor. Het is in de literatuur vaker
opgemerkt dat er een verschil bestaat in de lokaliteitseisen van verschillende anaforen
(o.a. Everaert 1986, Koster 1987). In de zin Jan laat de kinderen voor zich werken verwijst
zich naar het subject van de matrixzin (Jan), terwijl zichzelf in Jan laat de kinderen voor
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zichzelf werken verwijst naar het subject van het complement van laten (de kinderen).
Als we aannemen dat z’n eigen in dit opzicht gelijk is aan zichzelf dan kunnen we het
niet voorkomen van z’n eigen in de PP in (3a) op dezelfde wijze verantwoorden. Er
is geen geschikt antecedent voor z’n eigen in het minimale domein [geen spijkers bij
z’n eigen].(7) In dit geval zijn zich of hem nodig om een langere bindingsafstand te
kunnen overbruggen.
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Noten
(1)

De vormvariatie is eigenlijk nog groter. We hebben hier geabstraheerd van variatie in de vorm
van de elementen HEM, ZIJN, ZICH en ZELF. Bij HEM vinden we onder meer hem, him, hom en
‘m. Bij ZIJN vinden we de varianten zijn, z’n en ze. Alleen bij zijn zelven versus ze zelven hebben
we dit onderscheid gehandhaafd vanwege de duidelijk verschillende geografische distributie.
Onder het element ZICH vallen Noordoostnederlandse varianten als zuk en zok. Bij het element
ZELF in zijn eigen zelf hebben we geabstraheerd van de varianten zelf en zelve(n).

(2)

Wij zullen in het vervolg gebruik maken van de termen ‘zwak’ en ‘sterk’ om te verwijzen naar
resp. simplexe anaforen als zich en hem en samengestelde of complexe anaforen als zichzelf,
z’n eigen en hemzelf.

(3)

Wij maken onderscheid tussen de provincie Antwerpen en Vlaams Brabant. Hiermee geven
we het onderscheid aan tussen het noordelijke deel van Vlaams Brabant (‘provincie Antwerpen’) en het zuidelijke deel (‘Vlaams Brabant’).

(4)

Net als de andere voorbeeldzinnen in dit artikel werd deze zin in de SAND-enquête aangeboden als vertaalvraag. Als het equivalent van zich herinneren in een bepaald dialect niet
inherent reflexief was, werd een ander werkwoord genomen, zoals zich schamen, zich vergissen
of zich bukken.

(5)

De PPs die we hier bestuderen hebben een interpretatief subject (geen spijkers in (3a) en een
slang in (3b)) dat disjunct is van de reflexief in de PP. Als de PP een interpretatief subject
heeft dat als binder van de anafoor kan optreden dan is een sterke anafoor wel mogelijk, zoals
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in Jan kwam weer tot zichzelf. Een tweede omstandigheid waarin een sterke anafoor mogelijk
is, treedt op wanneer deze contrastief gebruikt wordt, zoals in Eerst zag Jan een slang naast
Marie en toen naast zichzelf. Deze gevallen zijn geen onderdeel van de SAND-vragenlijst. Zie
Barbiers (2000) voor beschrijving en analyse van deze gevallen voor het Standaardnederlands.
(6)

Het feit dat zelf normaliter los kan voorkomen van de bijbehorende nominale constituent, als
in Ik heb het probleem zelf opgelost, maar bij reflexieven noodzakelijkerwijs deel uitmaakt van
de constituent *Toon bekeek zich in de spiegel zelf, pleit voor de gedachte dat zelf in reflexiefconstructies meer is dan een focus-element. Het is nodig om de D-positie van de sterke,
reflexieve DP te vullen.

(7)

Deze redenering veronderstelt dat z’n eigen altijd gebonden moet worden in het minimale
domein, of z’n eigen nu gebruikt wordt als sterke of als zwakke reflexief. In het complement
van laten is z’n eigen weliswaar deel van het complementsdomein, maar aangezien de reflexief
daar het subject is van het complement is de matrixzin het minimale bindingsdomein (zie
Chomsky 1981). We doen dan de correcte voorspelling dat z’n eigen wel mogelijk is als subject
van het complement van laten (zie kaart 5).
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