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1. Inleiding 
 
De bedoeling van dit artikel is het Nederlandse anders met het Franse autrement te 
vergelijken. Zoals verderop zal blijken, hebben de twee adverbia voor een groot deel 
dezelfde gebruiksmogelijkheden, maar vertonen ze toch ook enkele opmerkelijke 
verschillen. Toch is het zo dat beide adverbia een fundamentele eigenschap 
gemeenschappelijk hebben, nl. dat ze zich vanuit een intrapredicatief gebruik 
gegrammaticaliseerd hebben tot zinsverbindende elementen. 

We gaan ervan uit dat het grammaticalisatieproces waardoor adverbia tot 
voegwoorden kunnen evolueren, een kwestie is van geleidelijke overgangen en gradatie. 
Zowel autrement als anders worden niet alleen gebruikt als bijwoord van wijze dat het 
werkwoord bepaalt (1),  maar ook als zinsverbindend bijwoord. In een geval als (2) 
bijvoorbeeld hebben ze typisch een conditionele betekenis: 
 
(1) a. On s’y est pris autrement. 
 b. We hebben het anders aangepakt. 
(2) a. Donne-lui le jouet. Autrement tu seras puni. 
 b. Geef hem het speeltje. Anders krijg je straf. 
 
In (2) drukken ze een specifiek verband met het voorafgaande uit. In de constructie ‘A, 
autrement / anders B’ maakt  ‘autrement/anders’ van de propositie p in A een negatieve 
voorwaarde voor het geval zijn van B. De zin kan dan ook geparafraseerd worden als : 
‘A, als niet A, dan B’ en in logische termen weergegeven worden als : ‘p, ¬ p → q’.  

Anderzijds functioneren ze door hun intrinsieke betekenis (anders/autrement = ‘in 
het andere geval’) als anaforische elementen die naar het voorafgaande tekstfragment 
verwijzen. Dat is een van de eigenschappen waardoor zinsverbindende bijwoorden als 
anders / autrement  van echte voegwoorden verschillen. Echte voegwoorden hebben 
immers geen anaforische waarde. Dat blijkt uit het volgende contrast : 
 
(3) a. Hij is ziek. Daarom [= om die reden] komt hij niet. (ADV) 
 b. Hij komt niet omdat hij ziek is. (VOEGW) 
 
Het anaforisch karakter is echter geen noodzakelijke voorwaarde voor een 
zinsverbindend bijwoord in vergelijking met een voegwoord. Het Nederlands en het 
Frans kennen immers heel wat zinsverbindende bijwoorden die niet (langer) anaforisch 



 2 

zijn. Voorbeelden zijn : echter, immers, trouwens, niettemin, pourtant, quand même, 
enz.1   

De overgang van adverbium naar zinsverbindend bijwoord is in het geval van 
autrement opmerkelijk omdat slechts weinig met –ment gevormde adverbia in het Frans 
een zinsverbindend gebruik kennen (Gezundhajt 2000). Volgens Guimier (1997 :131-
132) zijn er geen -ment adverbia bekend die per se tegenstelling of concessie uitdrukken. 
Dat valt allicht te verklaren door het feit dat dit soort bijwoorden altijd, althans 
gedeeltelijk, hun oorspronkelijke betekenis bewaren en daardoor niet geschikt zijn om 
logische verbanden of argumentatieve schema’s uit te drukken. Indien dat toch het geval 
is, zoals bij autrement (Lamiroy & Charolles, te verschijnen), dan is dat te wijten aan het 
feit dat het bijwoord door zijn intrinsieke betekenis een relationeel begrip (alteriteit = X 
anders dan Y) uitdrukt, dat in het zinsverbindend gebruik gaat overwegen.  Andere 
voorbeelden zijn simplement en seulement, die als zinsinitieel element een tegenstellende 
waarde hebben (Charolles & Lamiroy, te verschijnen) : 
 
(4) a. J’aime les animaux. Seulement/simplement, j’habite en appartement 
 b. J’aime les animaux. Mais j’habite en appartement 
 
Zoals blijkt, kunnen ze vervangen worden door mais en heeft zowel (4a) als (4b) de 
conversationele implicatuur ‘ik heb geen huisdier’. Dat seulement/simplement meer van 
een voegwoord hebben dan autrement blijkt uit het feit dat ze niet achteraan in de zin 
kunnen voorkomen, in tegenstelling tot autrement: 
 
(5) a. J’aime les animaux. * J’habite en appartement, seulement/simplement. 
 b. Donne-lui le jouet. Tu seras puni(,) autrement 
 
In wat volgt zullen we onderzoeken hoe anders/autrement zich al dan niet in het 
Nederlands en het Frans op een analoge manier gedragen. Daarom volgt nu eerst een 
overzicht van de verschillende gebruiken van autrement en anders in de twee talen. In 
een volgende paragraaf wordt de woordvolgorde onderzocht, omdat die voor het 
Nederlands verhelderend is wat het bijwoordelijk vs. voegwoordelijk statuut betreft van 
een element. Tot slot stellen we een hypothese voor die een unitaire analyse van de 
verschillende gebruiken van de onderzochte bijwoorden toelaat. 
 
 
2. Typologie van de gebruiken 
 
2.1. Autrement 
 
 Autrement wordt niet alleen als zinsverbindend element gebruikt maar ook als 
intrapredicatief adverbium. Men kan drie types onderscheiden: 
 
2.1.1. Als autrement het werkwoord bepaalt, betekent het ‘de façon autre, différemment’. 

                                                 
1 Voor een overzicht van de belangrijkste zinsverbindende bijwoorden in het Nederlands en hun 
pragmatische functie, zie Van Belle (2003: 56-78). Ten onrechte wordt in dat overzicht (p. 66) opgemerkt 
dat er in het Nederlands geen zinsverbindende bijwoorden met een conditionele functie voorkomen.  
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(6) a. Il faudrait réagir autrement 
    Men zou anders moeten reageren 
 b. Je n'en pouvais plus des classes de 38 élèves. Ici, je savais que j'allais pouvoir          
    enseigner autrement, explique-t-elle. (Le Figaro - 2003/02/26)2 
    Ik kon klassen met 38 leerlingen niet langer uitstaan. Hier wist ik dat ik anders  
    zou kunnen lesgeven, verklaart ze. 
 
2.1.2.  Autrement kent als intrapredicatief bijwoord ook een expliciet comparatief 
gebruik: 
 
(7) a. Il pense autrement que ses parents 
     Hij denkt er anders over dan zijn ouders 

b. Je ne suis pas pessimiste. Je ne peux pas m'imaginer qu'un monde de sept ou                     
huit milliards d'habitants puisse être organisé autrement que de manière 
multilatérale. (Le Monde -  05/04/03) 

     Ik ben niet pessimistisch. Ik kan mij niet voorstellen dat een wereld met 7 of 8      
    miljard inwoners anders georganiseerd zou kunnen zijn dan op een multilaterale 
    manier. 
 
2.1.3. In het Frans gebruikt men het intrapredicatief bijwoord ook met een superlatieve 
betekenis, vóór een adjectief of een bijwoord: 
 
(8) a. Il est autrement intelligent que son frère 
     Hij is veel verstandiger dan zijn broer 

b. Comment une espèce à ce point répandue a-t-elle pu si longtemps passer           
inaperçue ? C'est que l'ADN possède une variabilité autrement puissante que les    
critères morphologiques et anatomiques. (Le Monde – 2003/02/25) 
Hoe is een zo algemeen verspreide soort zo lang onopgemerkt kunnen blijven ? 
De reden is dat het DNA een veranderlijkheid vertoont die veel sterker is  dan de 
morfologische en anatomische criteria. 

 
Als zinsverbindend element komt autrement in twee gebruiksgevallen voor : 
 
2.1.4. Het meest typische zinsverbindende gebruik van autrement is het conditionele. 
Autrement stemt dan overeen met sinon en drukt dus een negatieve voorwaarde uit: 
 
(9) a. Fais-le. Autrement/sinon tu auras des problèmes. 
     Doe het. Anders/zo niet krijg je problemen. 

b.C'est ce que je leur dirai : restez vous-mêmes. Ne changez pas. Ne croyez pas à      
la facilité. Autrement, vous chuterez. (Dernières Nouvelles d'Alsace - 2003/02/18) 
Dat is wat ik hen zal zeggen : blijf uzelf. Verander niet. Geloof niet in 
gemakkelijkheidsoplossingen. Anders komt u ten val. 

(10) J’ai beaucoup à faire ce soir; autrement j’irais au cinema. 

                                                 
2 Alle voorbeelden die aan de pers ontleend zijn werden via glossanet (http://glossa.fltr.ucl.ac.be/) 
gevonden. 
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  Ik heb het vanavond zeer druk; anders ging ik naar de film. 
  
In de conditionele constructie ‘A, autrement B’ kan A een directieve (9) of een assertieve 
(10) illocutieve kracht hebben. In beide gevallen geeft autrement de instructie zich niet-A 
als hypothese voor te stellen en wordt in het kader van die hypothese beweerd dat niet-A 
B tot gevolg zal/zou hebben. Aangezien autrement een alternatief voor A (d.i. niet-A) 
oproept, kan deze constructie  in verband gebracht worden met het exclusieve ou: 
 
(9) a’. Ou tu le fais ou tu auras des problèmes. 

a’’.  Si tu le fais tu n’auras pas de problèmes et si tu ne le fais pas tu en auras. 
 
2.1.5. Inkova-Manzotti (2002 : 121) spreekt van de ‘complementaire’ waarde van 
autrement in de volgende gevallen (11): autrement is eveneens vervangbaar door sinon, 
maar in tegenstelling tot het hierboven beschreven gebruik (2.1.4), roept autrement niet 
het alternatief niet-A op, maar verwijst het naar de in A niet vermelde omstandigheden, 
plaatsen, etc. Autrement is in dergelijke constructies parafraseerbaar door ‘in de andere 
gevallen’ (11a), ‘voor de rest’ (11b). Het complementaire autrement legt geen 
implicatieverband tussen niet-A en B zoals het conditionele. 
 
(11) a. Il a toujours tout raconté à Marie : il lui téléphonait, autrement il lui écrivait. 
 (Inkova-Manzotti 2002) 
     Hij heeft altijd alles verteld aan Marie : hij belde haar op, en anders schreef hij   
 haar 

b. Je dois dire cependant que chez tous les Russes que j'ai connus, et ils sont 
nombreux, je n'ai trouvé qu'une chose vraiment remarquable, c'est leur goût pour 
la boisson. Autrement ce sont des gens comme nous. (Inkova-Manzotti 2002) 
Ik moet toegeven dat bij alle Russen die ik gekend heb, en dat zijn er heel wat, 
mij maar één zaak werkelijk is opgevallen, namelijk hun liefde voor de drank. 
Anders zijn het mensen zoals wij. 
 

In (11a) heeft autrement een temporele waarde (‘telkens als hij niet opbelde’), in (11b) 
eerder een concessieve betekenis (‘voor de rest zijn het mensen zoals wij’ of ‘alhoewel ze 
veel drinken, zijn het mensen zoals wij’). 

Dit gebruik komt ook voor in conversaties waarin spreker A aan hoorder B vraagt hoe het 
‘verder’ gaat (autrement = ‘à part cela’). Ook hier kan autrement door sinon vervangen 
worden : 

(12) A : Ma fille s’est fait opérer récemment des dents de sagesse. C’était une 
 opération chère et compliquée. Ma femme continue à faire un régime, ce qui la 
 rend de mauvaise humeur. 

 B : Et autrement/sinon, toi, ça va ? 

2.1.6. Tenslotte wordt autrement gebruikt in een aantal vaste uitdrukkingen zoals il en 
est/va autrement of autrement dit : 
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(13) a. Lugano avait envoyé la cassette au juge unique, qui a rejeté l’ouverture d’une 
 enquête. "Pourquoi devrait-il en aller autrement cette fois-ci?", s’interroge Beat 
 Kaufmann. (La Tribune de Genève -  2003/02/01) 
 Lugano had de tape naar de enige rechter opgestuurd, die geweigerd heeft een 
 enquête te openen. « Waarom zou het er deze keer anders moeten aan toegaan ? » 
 vroeg Beat Kaufmann. 

b. Certains tentent de faire jouer la débrouille et de mettre en place un système 
parallèle, destiné à « faciliter » l’attente dans les files, autrement dit, ils achètent 
leur place dans la queue. Une économie souterraine pas très louable, s’appuyant 
sur une certaine forme de détresse, de faiblesse. (La Voix du Nord – 2003/02/25) 
Sommigen proberen het met plantrekkerij en zijn geneigd een parallel systeem op 
te zetten, dat het wachten in de rij moet vergemakkelijken, met andere woorden, 
ze kopen hun plaats in de rij. Een ondergrondse economie die niet goed te spreken 
is, en die op een zekere vorm van miserie, van zwakheid steunt. 

 

2.2. Anders 

Het Nederlandse bijwoord anders is afgeleid van het woord ander dat voorkomt als 
adjectief en als onbepaald voornaamwoord, en historisch gezien ook als rangtelwoord. De 
basisbetekenis van het bijwoord lijkt ons in het verlengde te liggen van de vierde 
betekenisomschrijving die in Van Dale13 bij het adjectief ander gegeven wordt : ‘ter 
onderscheiding van de persoon of zaak die (al eerder) genoemd is of bedoeld wordt’. Het 
bijwoord anders is vormelijk identiek met de genitiefvorm van het adjectief ander die 
voorkomt als nabepaling bij woorden als iets, niets, weinig, wat (ANS 1997 : 412) zoals 
bijv. in: iets anders, wat anders. Het bijwoord anders komt voor als een intrapredicatief 
en een zinsverbindend bijwoord. 

2.2.1. Intrapredicatief gebruikt betekent anders in de eerste plaats ‘op een andere wijze’, 
net zoals in het Frans:  

(14) a. Ik zal het anders aanpakken. 
     Je le ferai autrement. 
 b. Zij hebben beloofd zich in het vervolg anders te gedragen. 
  Ils ont promis de se comporter autrement dans l’avenir. 
 
Het komt ook voor dat anders de betekenis heeft van ‘op andere tijden’ of  ‘op een 
andere plaats’. In het laatste geval gaat het om een combinatie met ergens of nergens. 
 
(15) a. Hij zingt nu minder vals dan anders. 
     Il chante moins faux maintenant que d'habitude. 
 b. Leg die kranten ergens anders. 
     Mets ces journaux ailleurs. 
 
Anders staat in (15a-b) voor een tijd of een plaats die niet overeenkomt met de huidige 
tijd of plaats. Als bijwoord van tijd betekent anders zoveel als ‘gewoonlijk, doorgaans’. 
Zoals uit de vertalingen blijkt, kent autrement dit gebruik niet. 
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2.2.2. Zoals in het Frans kan het element waarmee vergeleken wordt, expliciet uitgedrukt 
worden (cf. ook (15a)): 
 
(16) Alles was die avond anders dan gewoonlijk. 
 Tout était ce soir autrement que d’habitude 
 ‘Ce soir-là, tout était différent’ 
 
2.2.3. Anders kent echter niet het superlatieve gebruik zoals autrement (zie 2.1.3). Van 
Dale13 vermeldt wel een superlatieve betekenis (‘meer’, ‘in hogere mate’ cf. (17)), maar 
dat uit het Frans overgenomen gebruik lijkt ons vrij marginaal. ‘Autrement intelligent’ 
(zie (8a)) kunnen we in het Nederlands alleszins niet vertalen door ‘anders intelligent’. 
 
(17) a. Als je Londen ziet, zal je nog anders verbaasd staan.(Van Dale) 
 b. Als je Londen ziet, zal je nog meer verbaasd zijn. 
 

Het zinsverbindende bijwoord anders heeft drie constructietypes. 

2.2.4. Het eerste type lijkt volledig analoog met het Franse conditionele gebruik van 
autrement.  In dit type ‘A, anders B’ drukt A een negatieve voorwaarde uit voor B (‘Als 
niet A, dan B’). Anders is in deze constructie vervangbaar door in het andere geval / zo 
niet. Deze parafrasemogelijkheden wijzen erop dat dit zinsverbindende anders (nog) een 
anaforisch karakter heeft: het herhaalt de voorafgaande propositie in negatieve vorm. 

 

(18) a.Ik heb het vanavond zeer druk; anders ging ik naar de film. 
    J’ai beaucoup à faire ce soir; autrement j’irais au cinéma 
 b.Doe dat, anders krijg je een boete.  
    Fais cela, autrement tu auras une amende. 
 
Zin (18b) is equivalent met een nevenschikking met of waarin het eerste lid een 
bevelende zin is en het geheel de waarde heeft van een waarschuwing of een dreigement. 
Anders kan (op een pleonastische manier) aan de constructie worden toegevoegd. 
 
(19) a. Doe dat of je krijgt een boete. 
 b. Doe dat of anders krijg je een boete. 
 
2.2.5. Ook het complementaire type komt in het Nederlands voor: 
 
(20) a.  Hij is vanavond nogal kribbig. Maar anders is hij zeer vriendelijk.  

     Ce soir il est plutôt irritabe. Autrement il est très gentil. 
 b. De keuken is nogal oud; anders is het huis goed ingericht. 
      La cuisine est assez vieille; autrement la maison est bien aménagée. 
 
Anders staat hier voor het gewone ten opzichte van de vermelde situatie of het vermelde 
verschijnsel dat als een uitzondering wordt voorgesteld, m.a.w. voor het complement van 
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de verzameling van tijdstippen, objecten, etc. waarvan in A een element genoemd is. Het 
betekent dan zoveel als  ‘voor de rest, voor het overige’, waardoor het ook vervangbaar 
is. Hierbij valt op te merken dat anders niet vervangbaar is door zo niet in tegenstelling 
tot het Franse sinon dat in dit gebruik synoniem is met autrement.  
 
 
2.2.6. Het Nederlands heeft nog een derde constructietype met het zinsverbindende 
anders, dat ons niet (langer) anaforisch lijkt. 
 
(21) a. Het feest gaat spijtig genoeg niet door. Ik had me er anders al op verheugd. 
 La fête n’aura malheureusement pas lieu. Pourtant je m’en réjouissais déjà 
 b. Gaat het regenen? (= echovraag) Het ziet er anders niet naar uit. 
 Est-ce qu’il va pleuvoir ? Cela n’en a pourtant/en tout cas pas l’air 
 
Dit gebruik van anders ligt in het verlengde van het complementaire gebruik, maar 
verschilt ervan op twee vlakken. Vooreerst is het niet anaforisch. Het complementaire 
anders in (20a-b) kunnen we nog anaforisch noemen omdat het verwijst naar een 
constituent uit de voorafgaande zin: anders t.o.v. vanavond in (20a), anders t.o.v. de 
keuken in (20b). Die anaforische verwijzing is niet aanwezig in (21a-b). Substitutie van 
anders door voor de rest, voor het overige, zo niet is ook onmogelijk (22a-b).  
 
(22) a. Het feest gaat spijtig genoeg niet door. Ik had er me anders /* zo niet / *voor de 

rest / * voor het overige al op verheugd. 
 La fête n’aura malheureusement pas lieu. Pourtant je m’en réjouissais déjà 

b. Gaat het regenen? (= echovraag) Het ziet er anders/ *zo niet / *voor de rest / 
*voor het overige  niet naar uit. 

 Est-ce qu’il va pleuvoir ? Cela n’en a pourtant/en tout cas pas l’air 
 
Ten tweede, dit niet-anaforische, zinsverbindende anders geeft aan de zin waarin het 
voorkomt, het karakter van een bemerking bij de voorafgaande zin, waarmee de spreker 
haar/zijn visie op het voorafgaande geeft.3 We noemen dit daarom een 
‘commentariërend’ anders, dat in dialogische contexten zoals in (22b) de plausibiliteit 
van het beweerde in vraag stelt. Dit commentariërende gebruik van anders komt bij het 
Franse autrement niet voor. Zoals uit de vertalingen in (21-22) blijkt, heeft anders in dit 
geval de waarde van het Franse pourtant. In het Belgisch Nederlands is het vervangbaar 
door het zinsverbindend adverbium nochtans, dat in de betekenis van pourtant gebruikt 
wordt (Van Belle 1995: 39-41).  
 
Hoe kunnen we het commentariërende anders met de andere gebruiksmogelijkheden in 
verband brengen? De basisbetekenis van het intrapredicatieve anders is tegenstellend: 
‘niet op de manier zoals nu / vroeger / voordien’. Die tegenstellende betekenis treffen we 
ook aan in de drie gebruiksmogelijkheden van het zinsverbindende anders. Het 
conditionele anders in ‘A, anders B’ maakt een tegenstelling met de propositie van A 
(herhaalt de propositie van A in negatieve vorm) en wijst erop dat niet-A leidt tot B. 

                                                 
3 Dit gebruik van anders is niet vermeld in het eerste deel van het WNT, wel in het supplement op de A, 
met een verwijzing naar Overdiep (1937: 549).  
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Vandaar ook de mogelijkheid om aan ‘anders B’ het disjunctieve voegwoord of met 
exclusieve waarde toe te voegen. 
Bij het complementaire anders betreft de tegenstelling geen propositie, maar een 
verzameling van elementen (tijdstippen, plaatsen, objecten, etc.) waaruit in A een 
element wordt afgezonderd. Anders verwijst dan naar de andere elementen van de 
verzameling, m.a.w. naar het complement van het in A vermelde element en B vermeldt 
dat wat in A gezegd is, niet geldt voor het complement van de verzameling (vergelijk de 
parafrases: voor de rest, voor het overige). B wordt in deze constructie niet voorgesteld 
als het gevolg van niet-A zoals in het conditionele gebruik. Integendeel, ‘anders B’ voert 
een beperking in t.o.v. A: A wordt als waar erkend, maar niet sommige mogelijke 
inferenties uit A. In de constructie ‘A, anders B’ met het complementaire anders krijgt A 
bijgevolg een concessieve betekenis. ‘Anders B’ kan dan ook voorafgegaan worden door 
het nevenschikkende voegwoord maar, dat de instructie geeft A als waar te erkennen, 
maar niet de mogelijke inferenties uit A (Van Belle 2003, 62-63).  
Het commentariërende anders heeft iets van de twee vorige gebruiksgevallen. In ‘A, 
anders B’ (waarbij anders in B niet zinsinitieel kan staan (zie verder 3.2.2)), drukt B een 
negatieve commentaar uit bij de inhoud van A. Het kan zowel gaan om een ‘liever niet 
A’ zoals in (22a) als om een twijfel aan de plausibiliteit van A zoals in (22b). Dit anders 
komt overeen met het conditionele omdat de tegenstelling de propositie van A betreft en 
niet een constituent van A, maar ‘anders B’ heeft hier niet de betekenis van ‘niet-A leidt / 
zou leiden tot B’. Het ligt in het verlengde van het complementaire anders omdat ‘anders 
B’ t.o.v. A een beperking invoert, die zelfs kan gaan tot een ontkenning van A (22b).  
 
2.2.7. Tenslotte, zoals het Franse autrement wordt anders ook in een aantal vaste 
uitdrukkingen gebruikt: 
 
(23) a. Die drukte moet hem zenuwachtig maken, dat kan niet anders 
     Cette agitiation doit l’énerver, il ne peut en être autrement 
 b. Mooi is anders! 
     C’est tout sauf beau 
 
 
 
3. Woordvolgorde 
 
In het voorafgaande hebben we een onderscheid gemaakt tussen het intrapredicatieve en 
het zinsverbindende of interpredicatieve gebruik van adverbia zoals anders / autrement. 
Het zinsverbindende of interpredicatieve gebruik is een subtype van het extrapredicatieve 
gebruik, d.i. het gebruik als zinsadverbia, die niet behoren tot de subject-
predicaatsverbinding van de zin. Tot de zinsadverbia behoren behalve de zinsverbindende 
adverbia o.m. ook de adverbia met een epistemische of een andere modale betekenis. (Zie 
ook Traugott & Dasher 2002: 152 e.v.) 
 
 
3. 1. Autrement 
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3.1.1. Om aan te tonen dat bepaalde bijwoorden als zinsadverbia gebruikt worden, doet 
Molinier (2000 : 44) een beroep op de volgende twee tests: enerzijds moet het bijwoord 
in zinsinitiele positie kunnen voorkomen in een negatieve zin, anderzijds moet het 
bijwoord in een cleft-sentence uitgesloten zijn. Autrement voldoet aan beide tests, maar 
alleen als het als zinsverbindend element gebruikt wordt, in de conditionele en in de 
complementaire betekenis. Als bijwoord van wijze voldoet autrement niet aan deze test. 
Men vergelijke volgend contrast: in (24) wordt autrement als bijwoord van wijze 
gebruikt, in (25-26) als zinsadverbium: 
  
(24) a. Il faut faire autrement. 
     Je moet anders te werk gaan. 
 b. * Autrement il ne faut pas faire. 
 c. C’est autrement qu’il faut faire. 
(25) a. Fais ce que je te demande. Autrement tu ne seras pas payé. 
     Doe wat ik je vraag. Anders zal je niet betaald worden. 
 b.* C’est autrement que tu ne seras pas payé. 
(26) a. C’était son anniversaire. Il lui téléphona donc. Autrement il ne lui                     

téléphonait jamais. 
     Het was haar verjaardag. Hij belde haar dus op. Anders belde hij haar nooit. 
 b. * C’est autrement qu’il ne lui téléphonait pas. 
 
Woordvolgordefenomenen zoals initiële positie (gevolgd door negatie) en cleft zinnen 
bevestigen dus duidelijk dat de verschillende gebruiken van autrement in twee grote 
categoriëen uiteenvallen: een intrapredicatief  en een extrapredicatief gebruik. De negatie 
in de zinnen (24b) en (25a-26a) is belangrijk omdat ze aantoont dat zinsadverbia niet 
onder het bereik van de negatie vallen, dit in tegenstelling tot intrapredicatieve 
bijwoorden .  
 
3.1.2. Alhoewel autrement met conditionele en complementaire betekenis bij voorkeur4 
in het begin van de zin geplaatst wordt (zoals bij voegwoorden verplicht is), kan het toch 
ook elders in het midden of achteraan in de zin geplaatst worden (in tegenstelling tot wat 
voor voegwoorden het geval is): 
 
(27) a.Si je donne suite à cette affaire, je veux être persuadé qu’il ne s’agit pas d’un 
 accident. Autrement, chaque équipe pourrait envoyer à chaque match sa vidéo au 
 juge, cela ne rimerait à rien      (La Tribune de Genève, 08/01/03) 
 Indien ik aan deze zaak gevolg geef, wil ik ervan overtuigd zijn dat het niet om 
 een ongeval gaat. Anders kon elk team bij elke match zijn video naar de rechter 
 sturen. Dat zou geen zin hebben 

b. ? Chaque équipe pourrait envoyer à chaque match sa vidéo au juge autrement, 
cela ne rimerait à rien  
c. ?  Chaque équipe pourrait autrement envoyer à chaque match sa vidéo au juge, 
cela ne rimerait à rien  

 

                                                 
4 Voor alle gevallen van conditioneel of complementair autrement die hier uit het vermelde corpus gehaald 
werden, stond het bijwoord in initiële positie. 
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Dat autrement ook elders of achteraan in de zin kan voorkomen, wijst erop dat het nog 
gedeeltelijk als adverbium fungeert. Men vergelijke bijvoorbeeld met een zuiver 
voegwoord: 
 
(28) a.Paul a un bon dossier mais il manque d’expérience 
    Paul heeft een goed dossier maar hij heeft te weinig ervaring 

b. * Paul a un bon dossier, il manque d’expérience mais  
 
3.2. Anders 
 
3.2.1. De gekloofde-zinstest is ook in het Nederlands bruikbaar. Alleen het 
intrapredicatieve anders kan in de topicconstituent voorkomen; de drie gebruiksgevallen 
van het zinsverbindende anders niet. 
 
(29) a. Hij ging de volgende dag helemaal anders te werk. 

b. Het was helemaal anders dat hij de volgende dag te werk ging.  
(30) a. Doe wat men je vraagt. Anders krijg je de baan niet. 
 b. * Het is anders dat je de baan niet krijgt. 
 c. Anders was het huis goed ingericht. 
 d. * Het is anders dat het huis goed was ingericht. 
 e. Het ziet er anders niet naar uit. 
 f. * Het is anders dat het er niet naar uit ziet. 
 
In het Nederlands kunnen intrapredicatieve adverbia in ontkennende zinnen wel in 
zinsinitiele positie voorkomen. Die test van Molinier is dus voor het Nederlands niet 
bruikbaar. 
 
(31) a. Hij ging de volgende dag helemaal anders te werk. 

b. Helemaal anders ging hij de volgende dag niet te werk. 5 
 
3.2.2. De Nederlandse woordvolgorde is nogal verschillend van de Franse.6 
Zinsverbindende bijwoorden kunnen in het Nederlands op verschillende zinsplaatsen 
voorkomen: de aanloop, de eerste zinsplaats, het middenstuk en in mindere mate ook in 
de uitloop. De plaatsingsmogelijkheden variëren echter van bijwoord tot bijwoord. 
 
Zoals voor het Franse autrement het geval is, staan het conditionele en het 
complementaire anders bij voorkeur op de eerste zinsplaats, maar ze kunnen ook wel in 
het middenveld en in de uitloop voorkomen. De middenveld- en uitlooppositie gaan voor 
het complementaire anders gemakkelijker dan voor het conditionele. In het middenveld 
en in de uitloop is het conditionele anders wel niet vervangbaar door zo niet. Vergelijk: 
 
(32) a.Help me even. Anders/zo niet / in het andere geval help ik je morgen ook niet. 

                                                 
5 Deze zin is aanvaardbaar met de betekenis van een getopicaliseerd anders. In dit geval heeft men 
weliswaar nog steeds de intrapredicatieve betekenis ‘op een andere manier’. 
6 Zie Van Belle et al. 2004 voor een overzicht van de Nederlandse woordvolgorde vanuit een Nederlands-
Frans vergelijkend perspectief. 
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 b.Help me even. Ik help je anders /*zo niet  morgen ook niet. 
 c. Help me even. Ik help je morgen ook niet anders / *zo niet . 
 
(33) a. De keuken is nogal oud. Anders is het huis goed ingericht. 

 b. De keuken is nogal oud. Het huis is anders goed ingericht. 
 c. De keuken is nogal oud. Het huis is goed ingericht anders. 

 
Het commentariërende anders kan echter niet op de eerste zinsplaats staan: het staat in 
het middenveld of in de uitloop, met een duidelijke voorkeur voor de middenveldpositie. 
 
(34) a. Je zegt dat het gaat regenen. * Anders ziet het er niet naar uit. 
 b. Je zegt dat het gaat regenen. Het ziet er anders niet naar uit. 
 c. Je zegt dat het gaat regenen. Het ziet er niet naar uit anders. 
 
 
4. Conclusies 
  
Op de vraag die we bij de aanvang stelden, nl. of het Franse autrement en het 
Nederlandse anders op een analoge manier gebruikt worden, is het antwoord voor een 
groot stuk positief. Inderdaad, uit de hierboven beschreven typologie, blijkt dat beide 
bijwoorden in de twee talen zowel een intrapredicatief als een extrapredicatief of 
zinsverbindend gebruik hebben. Dit zinsverbindend gebruik van de twee adverbia is 
allicht te wijten aan hun oorspronkelijke betekenis, die intrinsiek anaforisch is aangezien 
naar iets verschillends verwezen wordt. Dat adverbia naar connectoren evolueren is 
anderzijds een  bekend fenomeen in de grammaticalisatietheorie  (Traugott 1988, 1995). 
Hierbij lijkt het ons belangrijk op te merken dat dit grammaticalisatiefenomeen 
noodzakelijk in termen van gradatie en stapsgewijze overgangen moet begrepen worden. 
In dit opzicht lijkt het Nederlands, dat een gebruik van anders kent dat bij het Franse 
autrement niet voorkomt, en dat op een meer abstract niveau zinsverbindend is dan het 
anaforische anders, ietsje verder gevorderd op de grammaticalisatieschaal dan het Franse 
autrement.  Inderdaad, aangezien dit laatste gebruik van anders naar een commentaar van 
de spreker over het voorafgaande verwijst, is hier meer sprake van wat Traugott 
subjectification noemt, dan bij het Franse autrement.  Uit woordvolgordefenomenen 
blijkt echter dat ook dit niet-anaforische gebruik van anders toch niet voegwoordelijk 
genoemd kan worden.  
De hypothese dat deze feiten het best kunnen beschreven worden in het  
grammaticalisatiemodel (Lamiroy 2003), wordt verder gestaafd door het feit dat precies 
die talen die bekend staan als meer gegrammaticaliseerde talen het fenomeen vertonen 
dat hier beschreven werd, nl. dat een bijwoord van wijze, het equivalent van anders  vs 
autrement, niet alleen intrapredicatief gebruikt wordt maar ook als connector aangewend 
wordt. Men stelt hetzelfde fenomeen vast in het Engels en het Italiaans o.a., maar niet in 
minder gegrammaticaliseerde talen zoals het Spaans of het Duits. In deze talen wordt 
voor elk gebruik immers  een beroep gedaan op een verschillend bijwoord: 
 
(35) E a. It could not be otherwise. 
      Het kon niet anders. 
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  b. Work hard, otherwise you will be hearing from me. 
       Werk hard, anders krijg je nog van mij te horen. 
  c. The meat was good, but otherwise the meal was pretty nondescript. 
      Het vlees was lekker, maar anders was de maaltijd vrij banaal. 
(36) I a. Non ho potuto fare altrimenti. 
      Ik heb niet anders gekund. 
  b. Venga prima delle 4, altrimenti non mi troverà. 
       Kom voor 4 uur, anders vindt U mij niet meer. 
  c. E dimagrito ma altrimenti sembra in forma. 
      Hij is vermagerd maar anders ziet hij er goed uit. 
(37) S a. Habría que actuar de otra manera. 
      Men zou anders moeten handelen. 
  b. No juegues, sino perderás dinero. 
      Speel niet, anders verlies je geld. 
  c. Ha adelgazado, pero sino hace buena cara. 
      Hij is vermagerd maar anders ziet hij er goed uit. 
(38) D a. Es könnte nicht anders sein. 
  b. Arbeite tüchtig, sonst würdest du mit mir zu tun haben. 
  c. Das Fleisch war gut, aber in übrigen war die Mahlzeit nicht besonders. 
 
Uit onze studie van autrement vs anders blijkt dus dat het Frans en het Nederlands beide 
tot de vrij gegrammaticaliseerde talen van West-Europa behoren, en dat het Nederlands 
in dit proces wellicht nog niet iets verder staat dan het Frans.  
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