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Het is algemeen bekend dat in het Spaans de mogelijkheid bestaat om het onderwerp van de 
zin onuitgedrukt te laten als dit een persoonlijk voornaamwoord is. Voor mijn 
Bachelorscriptie heb ik onderzoek hiernaar gedaan vanuit het taalkundig-theoretisch kader 
van de Functionele Grammatica (FG). Ik geeft eerst een voorbeeld: 
 
(1) Nací en un hospital. 
 ‘Ik werd geboren in een ziekenhuis.’ 
 
In dit voorbeeld zien we dat het persoonlijk voornaamwoord yo ‘ik’ voor het subject bij nací 
‘werd geboren’ niet aanwezig is in de zin. De gangbare visie binnen de linguïstiek op dit 
verschijnsel is dat die afwezigheid samenhangt met de uitgebreidheid van de Spaanse 
congruentiemarkeringen (agreement); de werkwoordsvorm nací laat zelf al zien dat het 
onderwerp yo ‘ik’ moet zijn. In het Spaans hebben de werkwoorduitgangen dus eigenlijk net 
zoveel uitdrukkingskracht als een zelfstandig persoonlijk voornaamwoord, en om die reden 
wordt dit soort agreement ook wel ‘referentiële agreement’ genoemd. Dit in tegenstelling tot 
‘gewone agreement’, zoals in het Nederlands, waarbij de werkwoordsuitgangen weinig 
onderscheidend zijn en het niet mogelijk is om persoonlijke voornaamwoorden weg te laten 
(*‘Werd geboren in een ziekenhuis.’). 
 Er kleven wel enkele problemen aan deze analyse van de verschijnselen in het Spaans. 
Ten eerste is in talen met referentiële agreement het weglaten van het subject meestal 
verplicht. In het Spaans is dat niet zo: 
 
(3) Yo nací en la calle Pescadería concretamente. 
 ‘Om precies te zijn ben ik geboren in de calle Pescadería.’ 
 
Bezien vanuit het theoretisch kader van de Functionele Grammatica is er nog een ander 
probleem, en dat betreft de volgorde van de congruentiemarkeringen en die van Tijd, Modus 
en Aspect (TAM) ten opzichte van de stam. Deze onderlinge volgorde wordt in FG bepaald 
door het stadium waarin referentiële en niet-referentiële elementen hun plek krijgen in de zin. 
Volgens de ordeningsprincipes van de Functionele Grammatica zou bij referentiële agreement 
de persoons- en getalsmarkering zich dichter bij de stam moeten bevinden dan de TAM-
markering, en dat is in het Spaans nu juist niet het geval (zie (4)). De persoons- en 
getalsmarkering staat juist op de positie die de door de regels van de Functionele Grammatica 
voorspeld wordt bij ‘gewone agreement’.  
 
(4) Stam   VT*  TAM Persoon en getal 
 am-   a-   ría-  mos 
 ( wij) zouden houden van   (*VT = Vocal Temática) 
 
Vanwege deze problemen met de feiten in het Spaans en in sommige andere talen heeft Kees 
Hengeveld in een recent artikel een alternatieve analyse voorgesteld. Die houdt in dat in talen 
zoals het Spaans misschien toch sprake is van ‘gewone agreement’ en dat de ontbrekende 
persoonlijke voornaamwoorden mogelijk verklaard zouden moeten worden als het weglaten 
van het topic van de zin wanneer dit gegeven is en uit de context afgeleid kan worden,  
 Mijn onderzoek was erop gericht een aantal onafhankelijke diagnostische criteria te 
ontwikkelen om na te gaan of de weggelaten persoonlijke voornaamwoorden in het Spaans 



het gevolg zijn van referentiële agreement dan wel lege topics zijn. Ik heb daarvoor een 
bestaand corpus (PRESEEA) bestudeerd van hedendaags gesproken standaard-Spaans zoals 
dat gesproken wordt in de omgeving van Madrid. Ik bespreek kort de belangrijkste resultaten 
die het onderzoek heeft opgeleverd.   
 
Diagnostisch criterium 1 
De mogelijkheid of onmogelijkheid van het weglaten van pronomina bij nieuwe topics of 
‘hervatte topics’ 
Als in het Spaans de lege pronomina niet het gevolg zijn van referentiële agreement maar lege 
topics zijn die vanuit de discourse worden geïndentificeerd, dan kunnen deze zich niet 
voordoen als de spreker een nieuw topic introduceert of een eerder topic weer opneemt. Bij 
referentiële agreement zou dat wel mogelijk moeten zijn. 
Uit onderzoek van het corpus kwam duidelijk naarvoren dat het weglaten van persoonlijke 
voornaamwoorden bij nieuwe of hervatte topics mogelijk is en regelmatig voorkomt. Dat is 
een belangrijke aanwijzing dat de agreement wel degelijk referentieel is, en dat de 
mogelijkheid om subjectpronomina weg te laten daarmee samenhangt. Ik geef hier enkele 
voorbeelden: 
 
(5) Es que mi hermana es concejal de Meco, por eso también estoy más enterada. 

‘Mijn zus is namelijk gemeenteraadslid van Meco en daardoor weet ik er ook meer van.’ 
 
(6) .. pues la pequeña nunca tiene horario para llegar a casa y un día llegaba a las cuatro otro 

día a las cinco, entonces un día la dije «Marta así no puedes seguir». 
 ‘... dus m’n dochter hoeft nooit om een bepaalde tijd thuis te komen en de ene keer kwam 

ze om vier uur thuis en de andere keer om vijf uur, dus op een dag zei ik tegen haar: 
“Marta, dit kan zo niet langer”.’ 

 
(7) La panda que formamos allí era no solamente del curso nuestro sino de varios cursos, y 

entonces bueno salió con ella. 
‘De groep waarmee we daar optrokken was niet alleen van onze opleiding maar van 
verschillende opleidingen, en nou ja, toen kreeg hij dus iets met haar.’ 

 
Diagnostisch criterium 2.  
Het weglaten van persoonlijke voornaamwoorden bij ambigue werkwoordsvormen 
In het Spaans zijn niet alle werkwoordsvormen volledig distinctief. In bijvoorbeeld de 
pretérito imperfecto kunnen vormen zoals mandaba ‘stuurde’en vivía ‘leefde’ zowel naar de 
1e als de 3e persooon sg verwijzen. Hiervan doen zich in het totale paradigma nog een aantal 
voorbeelden voor.  
Als in het Spaans de lege pronomina het gevolg zijn van referentiële agreement, dan is de 
verwachting dat expliciete persoonlijke voornaamwoorden vaker voorkomen bij ambigue 
werkwoordsvormen, omdat op dat punt het systeem van referentiële agreement ‘wankelt’. Als 
de lege pronomina daarentegen lege topics zijn, dan worden deze vanuit de context 
geïdentificeerd en zou de ambiguïteit van de werkwoordsvorm niet van invloed moeten zijn op 
het al dan niet expliciet uitdrukken van het subject. 
Ook hier wijzen de resultaten op referentiële agreement: hoewel expliciete subjectpronomina 
niet verplicht zijn bij ambigue werkwoordsvormen, komen deze in die context wel aanzienlijk 
vaker voor. Hier volgen enkele voorbeelden: 
 
(8) Mi neurólogo les dijo a mis padres que no me contaran lo que había pasado para que yo 

no lo recordara. 



‘Mijn neuroloog zei tegen mijn ouders dat ze me niet moesten vertellen wat er gebeurd 
was zodat ik het me niet meer zou herinneren.’ 

 
(9) ... y allí compraba mi madre torrijas. Ella las hacía en casa pero las compraba allí porque 

eran de canela. 
‘... en daar kocht mijn moeder wentelteefjes. Ze maakte ze ook thuis maar ze kocht ze 
daar omdat die met kaneel waren.’ 

 
De conclusie van mijn onderzoek luidt dat de resultaten erop wijzen dat de agreement in het 
Spaans wel degelijk referentieel is en dat de mogelijkheid om subjectpronomina weg te laten 
vanuit dat perspectief verklaard moet worden. Dat zou bovendien betekenen dat de 
ordeningsprincipes van FG een onjuiste voorspelling opleveren ten aanzien van het type 
agreement in het Spaans. 
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