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Hoeveel syntaxis zit er in het lexicon?
HANS BROEKHUIS*

Abstract

In this article, a historical review is given of the relation between the lexicon and the com-

putational system. Whereas in the earlier versions of generative grammar these two com-

ponents of grammar are considered to be independent of each other, the minimalist pro-

gram drops this assumption. It postulates that the lexical items have formal features,

which trigger movement. By introducing a difference between weak and strong formal

features, which determine whether a given movement must or cannot apply overtly, the

phonological output of the computational system is made fully dependent on the feature

specification of the lexical items. Despite the fact that this enables us to assume that the

computational system is uniform across languages, which is clearly desirable from the per-

spective of language acquisition, I will argue that the minimalist position cannot be main-

tained. In order to preserve the conclusion that the computational system is fully deter-

mined by Universal Grammar, I will argue that the postulation of the distinction between

weak and strong formal features must be replaced by an optimality theoretical evaluation

of the output of the computational system.

1  Introductie

In de generatieve grammatica is in de verschillende stadia verschillend gedacht over de rol
die het lexicon speelt voor het computationele systeem (= de syntaxis). Tot relatief kort
geleden werden het lexicon en de syntaxis als twee strikt gescheiden modules opgevat:
het lexicon bevatte geen instructies voor de werking van het computationele systeem,
maar kon hoogstens gebruikt worden om te bepalen of de output van het computatione-
le systeem semantisch welgevormd was. Deze opvatting veranderde echter radicaal met
de introductie van het minimalistische programma: vanaf dat moment werd aangenomen
dat de lexicale elementen formele kenmerken bevatten die in zekere zin gezien kunnen
worden als instructies aan het computationele systeem. Deze wijziging in opvatting is van
groot belang voor de theorie over taalverwerving doordat het hierdoor mogelijk werd  aan
te nemen dat het computationele systeem deel uitmaakt van de Universele Grammatica
en dus niet langer “geleerd” hoeft te worden. Hoewel dit beslist een wenselijk resultaat is,
zal ik in dit artikel betogen dat deze opvatting over het lexicon zekere tekortkomingen
heeft. Als alternatief zal ik voorstellen dat we de instructies die gecodeerd zijn in de for-
mele kenmerken van de lexicale elementen vervangen door een optimaliteitstheoretische
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evaluatie van de door het universele computationele systeem gegenereerde output. In
zekere zin betekent dit dat we dat deel van de syntaxis dat door het minimalistisch pro-
gramma in het lexicon geplaatst is, er weer uit halen, maar met behoud van de hypothe-
se dat het computationele systeem onderdeel is van de Universele Grammatica.

2 Het lexicon als locus van de taalspecifieke eigenschappen

De standaardopvatting over taalverwerving binnen de generatieve grammatica is dat elk
kind de beschikking heeft over een aangeboren Universele Grammatica die de klasse van
mogelijke natuurlijke talen definieert. Op grond van de input uit zijn omgeving, de pri-
maire taaldata, construeert het kind de grammatica van de doeltaal. Deze verwerving ver-
loopt in een aantal stadia. Uitgaande van het beginstadium S0 (de Universele Grammati-
ca) doorloopt het kind een aantal tussenliggende stadia tot het uiteindelijk een (min of
meer) stabiel eindstadium Sn (de doeltaal) bereikt heeft (Chomky 1965). 

De verschillen in het eindproduct van het taalverwervingsproces (d.w.z. de variatie tus-
sen talen) kunnen op verschillende wijzen worden verantwoord. In deze paragraaf geef ik
een kort historisch overzicht van een aantal ideeën hierover in de verschillende fasen van
de generatieve grammatica. Hieruit zal duidelijk worden dat het oorspronkelijke idee uit
Chomsky’s Aspects of the Theory of Syntax, namelijk dat syntactische variatie tussen talen
verantwoord moet worden door een verschil in het computationele systeem (d.w.z. de
syntactische component), onlangs is opgegeven ten gunste van het idee dat alle variatie
tussen talen verantwoord moet worden door een verschil tussen de lexicale elementen
van de betreffende talen: de vorm en werking van het computationele systeem is volledig
bepaald door de Universele Grammatica. Dit idee zal ik in paragraaf 3 ter discussie stellen.

2.1  De traditionele opvatting

In de loop van het taalverwervingsproces vormt het kind de grammatica van de doeltaal
en bouwt het de woordenschat (het lexicon) van zijn taal op. In de Aspects-visie bestaat
het computationele systeem van grammatica Sn uit een verzameling taalspecifieke her-
schrijfregels, die onder meer informatie bevatten over woordvolgorde. Zo drukt de her-
schrijfregel in (1a) uit dat de taal in kwestie een VO-taal is, terwijl (1b) uitdrukt dat we
met een OV-taal te maken hebben. 

(1) a VP→ V NP (Engels, Frans, etc.)
... that John [VP ate the meat]

b VP → NP V (Nederlands, Duits, etc.)
... dat Jan [VP het vlees at]

Bovendien bevat het computationele systeem een verzameling transformaties die taalspe-
cifieke informatie bevatten. Zo kan een grammatica al dan niet een transformatie bevat-
ten die vraagwoorden in zinsinitiële positie plaatst en op deze transformatie kunnen aller-
lei taalspecifieke condities van toepassing zijn: de transformatie wordt al dan niet verplicht
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toegepast, in het geval van een PP met een [+wh]-complement moet de prepositie al dan
niet (verplicht) mee verplaatst worden, etc. Tenslotte kunnen talen verschillen in de volg-
orde waarin de transformaties worden toegepast, waardoor eveneens taalspecifieke eigen-
schappen een verklaring kunnen vinden: de toepassing van een transformatie T1 kan de
toepassing van een transformatie T2 (on)mogelijk maken, zodat het verschil maakt of T1

voor dan wel na T2 is geordend. Het feit dat syntactische verschillen tussen talen binnen
het Aspects-model op zoveel wijzen verantwoord kan worden (in de herschrijfregels, de
transformaties of de volgorde van transformaties), maakt taalverwerving tot een zeer
complexe, zo niet onmogelijke taak, doordat de taalverwerver niet bij voorbaat weet waar
de locus van een zekere taalspecifiek verschijnsel is: is het een zaak van de herschrijfre-
gels of (van de volgorde) van de transformaties? Het hoeft dan ook geen verbazing te wek-
ken dat de latere ontwikkelingen binnen de generatieve grammatica primair gemotiveerd
zijn door er op te wijzen dat zij het beeld van het taalverwervingsproces zoals dat hierbo-
ven geschetst is, vereenvoudigen.

In het lexicon van Sn wordt voor elk lexicaal element de niet-voorspelbare eigenschap-
pen opgenomen (waarbij de eventuele regelmatigheden uitgedrukt kunnen worden met
behulp van redundantieregels en woordvormingsregels). Deze niet-voorspelbare lexicale
eigenschappen betreffen de onderliggende fonologische vorm, de morfologische eigen-
schappen, de betekenis en de syntactische eigenschappen van het woord/morfeem. Zo
wordt van een werkwoordstam als kus- aangegeven dat de onset een /k/ is, de coda een
/s/ en de vocaal een /∧/. Middels een redundantieregel wordt aangegeven dat de verleden
tijd gevormd kan worden met behulp van het suffix -te(n). Verder wordt aangeduid dat het
werkwoord verwijst naar een menselijke activiteit (eventueel gerepresenteerd in de vorm
van een 3D-model-representatie, een mentale afbeelding van het prototypische geval; cf.
Jackendoff  1990). En tenslotte wordt aangegeven dat het morfeem de stam van een
werkwoord is dat twee NP-argumenten kiest, een agens en een thema. 

De syntactische eigenschappen van de lexicale elementen zijn vanzelfsprekend van
belang voor de het computationele systeem of in ieder geval voor de welgevormdheid van
de output ervan. Teneinde het hoofd te kunnen zijn van een VP, moet een lexicaal ele-
ment behoren tot de categorie V (zie (1)), en bovendien zal een werkwoord als kussen
gecombineerd moeten worden met een object en een subject. Wanneer aan deze eisen
niet voldaan is, dan zal of het betreffende element niet in de beoogde positie geïnserteerd
kunnen worden of zal de resulterende structuur gemarkeerd worden als semantisch niet
welgevormd of semantisch niet coherent.

In de traditionele visie is er dus een strikte rolverdeling tussen het lexicon en het com-
putationele systeem. De rol van het lexicon in de syntaxis gaat niet veel verder dan het
aangeven van de syntactische en semantische selectierestricties waaraan de output van
het computationele systeem dient te voldoen; de informatie in het lexicon is strikt beperkt
tot de niet-voorspelbare eigenschappen van de individuele lexicale elementen. De taal-
specifieke syntactische eigenschappen worden traditioneel niet in het lexicon verant-
woord, maar aan de hand van de herschrijfregels en transformaties — syntactische varia-
tie tussen talen wordt dus uitsluitend aan de hand van het computationele systeem ver-
antwoord.



2.2  De principes-en-parameters-visie

In eerste instantie blijft deze traditionele visie op de relatie tussen het lexicon en het com-
putationele systeem in essentie ongewijzigd in het zogenaamde principes-en-parameters-
model, dat rond 1980 ontwikkeld wordt. Het belangrijkste verschil is dat syntactische ver-
schillen tussen talen niet langer via taalspecifieke herschrijfregels en transformaties wordt
verantwoord. maar dat er aangenomen wordt dat de Universele Grammatica bestaat uit een
beperkt aantal schema’s, condities op regeltoepassingen en algemene principes die echter
ruimte laten voor een aantal (veelal binaire) opties. Het proces van taalverwerving wordt
daardoor aanzienlijk vereenvoudigd en komt nu in essentie neer op het vaststellen van de
voor het computationele systeem van de doeltaal juiste instelling van de parameters. 

Zo wordt het verschil tussen VO- en OV-talen verantwoord door middel van een direc-
tionaliteitsparameter. Aangenomen wordt dat de herschrijfregels de vorm hebben van het
invariante 

–
X-schema in (2). De taak van het kind komt er nu op neer dat het op grond

van de primaire taaldata moet beslissen of het complement aan de linker- of aan de rech-
terzijde van het hoofd X gegenereerd wordt.

(2) • 
–
X -schema

–
X
–

Specifier   
–
X Specifier

Complement X Complement

Vervolgens heeft men getracht de parameter meer algemeen te formuleren en het verschil
tussen VO- en OV-talen af te leiden van bijvoorbeeld de aanname dat directionaliteit een
rol speelt bij de notie regeren (zie onder meer Hoekstra 1984): als een werkwoord naar
rechts regeert, dan wordt ook accusatief-naamval naar rechts toegekend en volgt het com-
plement op het werkwoord; regeert het werkwoord echter naar links, dan wordt ook
naamval naar links toegekend en gaat het complement aan het werkwoord vooraf. Op
grond van de woordvolgorde van de inputdata krijgt het kind dus indirect informatie over
de vraag of een hoofd van een bepaalde categorie naar links of naar rechts regeert. Omdat
de notie regeren van belang is voor de beschrijving van vele syntactische processen, kan
het vaststellen van de directionaliteitsparameter grote gevolgen hebben voor andere
aspecten van de grammatica.

(3) a • Engels (VO): Regeerrichting naar rechts

V’ V’

V NP  NP X V
naamval naamval
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b • Nederlands (OV): Regeerrichting naar links

V’ V’

V X NP  NP V
naamval naamval

Een andere parameter heeft betrekking op het niveau van representatie waarop een
bepaalde regel of conditie werkt. Beschouw het zogenaamde T-model in (4). De regel
Move α kan worden toegepast bij de afleiding van S-structuur van D-structuur. Omdat
deze verplaatsingen voorafgaan aan de afsplitsing naar de fonologische component van de
grammatica, zijn deze verplaatsingen overt (“zichtbaar”), d.w.z. waarneembaar in de fone-
tische output. Move α kan echter ook toegepast worden bij de afleiding van de “Logische
Vorm”, en deze verplaatsingen zijn covert (“onzichtbaar”), d.w.z. niet observeerbaar in de
fonetische output.

(4) • Het T-model

Lexicon

D-structuur

Move α

S-structuur

Move α

Fonetische                         Logische
Vorm (PF)                          Vorm (LF)

Aangenomen wordt verder dat verplaatsingen niet naar willekeur kunnen optreden, maar
alleen plaatsvinden om bepaalde condities of principes te bevredigen: NP-verplaatsing in
passieve zinnen wordt bijvoorbeeld afgedwongen door het naamvalsfilter dat vereist dat
elke NP naamval heeft en Wh-verplaatsing is wel gemotiveerd door een principe (het zgn.
Wh-criterium) dat zegt dat een vraagoperator bereik moet hebben over de zin. Hierdoor
kan woordvolgordevariatie tussen talen verantwoord worden door aan te nemen dat een
bepaald principe in die taal of op S-structuur of op LF bevredigd moet zijn. In het eerste
geval vindt de verplaatsing overt plaats en in het tweede geval covert. Als bijvoorbeeld het
Wh-criterium op S-structuur werkt, zoals in het Nederlands, dan moet een vraagwoord
overt naar de zinsinitiële positie verplaatst worden – als het echter op LF werkt, zoals in
het Chinees, dan is overte verplaatsing niet mogelijk; Wh-verplaatsing vindt pas plaats bij
de afleiding van LF en is dus niet waarneembaar in de fonetische output.
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2.3  De “minimalistische” opvatting

Halverwege de jaren ’80 maakt het onderzoek naar de zogenaamde functionele elemen-
ten, zoals de complementeerder dat, een radicaal gewijzigde visie op de taalspecifieke
eigenschappen mogelijk, die uiteindelijk geleid heeft tot het credo in Chomsky’s (1995)
minimalistische programma dat alle syntactische verschillen tussen talen terug te voeren
zijn op eigenschappen van de in het lexicon opgenomen elementen. Tot halverwege de
jaren ’80 speelde het onderzoek naar functionele elementen slechts een relatief onderge-
schikte rol. Sinds Chomsky (1986) worden deze functionele elementen echter algemeen
gezien als de hoofden van hun eigen projectie. Waren tot die tijd herschrijfregels van het
type in (5) nog gebruikelijk, na die tijd wordt algemeen aangenomen dat de complemen-
teerder (C) het hoofd is van de deelzin (zie (6a)) en dat ook flexie opgevat moet worden
als het hoofd van een functionele projectie (de IP in (6b), waarin de I staat voor het Engel-
se inflection). Met andere woorden, ook de functionele elementen worden ingepast in het
algemene 

–
X schema in (2).1

(5) a
–
S → COMP S

b S → NP AUX VP
c VP → V NP

(6) a
–
S = CP = [CP ... [C´ C IP ]]

b S = IP = [IP ... [I´ I VP ]]
c VP = [VP Subject [V´ V Object ]]

Het feit dat de functionele hoofden C en I nu ingepast zijn in het algemene  
–
X-schema, gaf

aanleiding tot uitgebreider onderzoek naar de functionele categorieën. Het belang hiervan
was vooral gelegen in het feit dat hierdoor volgordeverschijnselen beter onderzocht en
begrepen kunnen worden. De hoofdposities van de functionele projecties zijn immers lan-
dingsplaatsen voor de lexicale hoofden. Het werkwoord, bijvoorbeeld, kan vanuit zijn
basispositie verplaatst worden naar de hoofdpositie van de CP, een herformulering van
Den Bestens (1983) klassieke analyse van het verschijnsel van Verb-Second (zie ((7a)).
Elke positie die tussen C en de basispositie van V gepostuleerd wordt, kan in principe als
landingsplaats voor V dienen, zodat verschillen tussen talen ten aanzien van de plaatsing
van het werkwoord nu verantwoord kunnen worden door te laten zien dat het werk-
woord in de hoofdpositie van een andere functionele projectie is geplaatst (zie Pollock
1989). Bovendien heeft elke projectie een specificeerderpositie die gebruikt kan worden
als landingsplaats voor een andere XP in de zin.2 Zo kan Wh-verplaatsing van een vraag-
constituent XP gezien worden als verplaatsing naar SpecCP (zie (7b)) en maakt de aan-
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–
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2 Voor de notie specificeerderpositie van de projectie XP zal ik voortaan de afkorting SpecXP gebruiken.



name van een aparte IP-projectie het mogelijk het subject te genereren binnen de projec-
tie van V en de oppervlaktestructuur af te leiden door het in de loop van de derivatie te
verplaatsen naar SpecIP (zie (7c)). 

(7) a Verb-second: [CP XP [C V] [... [VP ... tv ...]]]
b Wh-verplaatsing: [CP XP[+wh] C [IP ... t[+wh] ...]]
c NP-verplaatsing: [IP NPi I [VP ti V NP]]

Naarmate er meer functionele categorieën geïdentificeerd kunnen worden, kunnen er
ook meer woordvolgordeverschijnselen (en dus woordvolgordeverschillen tussen talen)
verantwoord worden bij een gelijkblijvende onderliggende structuur. Uiteindelijk heeft dit
Kayne’s (1994) universal base-hypothese mogelijk gemaakt, die stelt dat het basisformat
van de herschrijfregels voor alle talen gelijk is: terwijl een herschrijfregel als in (6c) moge-
lijk is, is de herschrijfregel VP =  [Subject [Object V]], waarin het complement vooraf gaat
aan het selecterende hoofd, dat niet.

Ter illustratie hiervan kunnen we kijken naar de afleiding van een eenvoudige transi-
tieve zin als Jan at het vlees. Pollock (1989) heeft laten zien dat het functionele hoofd I in
(6) opgesplitst moet worden in twee verschillende functionele hoofden Tense (T) en
Agreement (AGRS). Het eerste kan verantwoordelijk gehouden worden voor de tempus-
eigenschappen van de zin en het tweede voor de congruentie tussen het werkwoord en
het subject. Omdat in sommige talen ook het direct object congruentie met het werk-
woord vertoont, is verder beargumenteerd dat er ook een AGRO-hoofd moet worden aan-
genomen dat verantwoordelijk is voor deze vorm van congruentie. Dit leidt tot de uni-
verseel onderliggende structuur voor een transitieve zin in (8). 

(8) [CP ... C [AGRs ... AGRS [TP ... T [AGRo ... AGRO [VP SUBJECT V OBJECT]]]]]

De structuur in (8) maakt het mogelijk woordvolgordeverschillen tussen talen te verant-
woorden bij gelijkblijvende herschrijfregels: het enige wat hoeft te worden aangenomen
is dat talen verschillen in welke verplaatsingen wel en welke niet overt (“zichtbaar”)
plaatsvinden. Dit kan heel eenvoudig geïllustreerd worden aan de hand van Nederlandse
en Engelse hoofdzinnen. Beschouw de structuur in (9), waarin ik voor het gemak AGRSP
en TP weer heb samengenomen als IP en de CP heb weggelaten.3

Het Nederlands verschilt van het Engels doordat alle aangegeven verplaatsingen (in
hoofdzinnen) overt plaatsvinden: het direct object verplaatst naar SpecAGROP en het
werkwoord verplaatst naar AGRO; het werkwoord verplaatst daarna door naar I (feitelijk
T en AGRS) en het subject verplaatst naar SpecIP. In het Engels daarentegen vindt er
slechts één verplaatsing overt plaats, de verplaatsing van het subject naar SpecIP. Dit
houdt in dat alleen de verplaatsing aangeduid met behulp van een pijl met een dubbele
lijn in beide talen overt plaatsvindt. Het verschil in oppervlaktestructuur kan geobserveerd
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worden aan de hand van de plaatsing van het werkwoord en het direct object ten opzich-
te van bijv. het negatieve adverbium niet/not — in het Nederlands gaan ze er aan vooraf,
terwijl ze er in het Engels op volgen (negeer het verschijnsel van do-support in (10b´´)).4

(10) a Jan at het vlees niet.
a´ *?Jan at niet het vlees.
a´´ *Jan niet at het vlees.
b *Jan ate the meat not. 
b´ *Jan ate not the meat.
b´´ Jan did not eat the meat.

De analyse in (9) van het verschil in woordvolgorde tussen het Nederlands en het Engels
roept een aantal vragen op: in de eerste plaats de vraag wat de verschillende verplaatsin-
gen motiveert en in de tweede plaats wat het verschil tussen het Nederlands en het Engels
nu precies veroorzaakt. Het antwoord dat Chomsky (1995) op deze vragen geeft, doet niet
langer een beroep op condities en principes, zoals in de jaren ’80, maar maakt cruciaal
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gebruik van eigenschappen van de gepostuleerde functionele hoofden. De functionele
hoofden bestaan uit formele kenmerken die verantwoordelijk zijn voor syntactische ver-
schijnselen als naamvalstoekenning, congruentie, etc. Teneinde hun rol te kunnen ver-
vullen, dienen deze kenmerken in een lokale relatie geplaatst te worden met de elemen-
ten (de NP of het werkwoord) waarvoor zij relevant zijn. Het verplaatste element wordt
geacht corresponderende kenmerken te hebben die worden aangetrokken door de for-
mele kenmerken van het functionele hoofd en deze kenmerken kunnen “checken”: de
formele kenmerken van het functionele hoofd hebben dan hun rol gespeeld en kunnen
gedeleerd worden. In (11) illustreer ik dit voor XP-verplaatsing, maar in het geval van
hoofdverplaatsing gebeurt dit op soortgelijke wijze. In (11) zou F kunnen staan voor
AGRo in structuur (9). Dit functionele hoofd heeft een naamvalskenmerk dat een NP met
een corresponderend kenmerk aantrekt, het direct object. Na verplaatsing van het direct
object naar SpecAGRoP kan het naamvalskenmerk van AGRo gecheckt en gedeleerd wor-
den en is AGRo niet langer “actief”.

(11) a basisstructuur: .... [FP ... F[+k] [ ... XP[+k] ...]]
b ATTRACT: .... [FP XP[+k] F[+k] [ ... t ...]]
c CHECKING EN DELETIE: .... [FP XP[+k] F∅ [ ... t ...]]

Het enige verschil tussen talen is nu het moment waarop het betreffende element aange-
trokken wordt en de formele kenmerken van het functionele hoofd gecheckt en gedeleerd
worden: gebeurt dit voordat de fonologische kenmerken ingevoerd zijn in het fonologi-
sche systeem (het zogenaamde Spell-out-moment), dan is de verplaatsing overt; gebeurt
dit echter na Spell-out, dan is de verplaatsing niet overt. In het Nederlands vindt de ver-
plaatsing van het direct object en het werkwoord en checking van de relevante kenmer-
ken van AGRO (in hoofdzinnen) dus plaats voor het Spell-out-moment en in het Engels
daarna. Chomsky neemt aan dat de kenmerken zelf verantwoordelijk zijn voor dit ver-
schil: de zogenaamde sterke kenmerken moeten gedeleerd worden voor het Spell-out-
moment, terwijl de zwakke kenmerken pas na Spell-out gedeleerd mogen worden (zie
Broekhuis 1997, aflevering I, voor een uitgebreidere bespreking van dit verschil tussen
sterke en zwakke kenmerken).

Het antwoord op de vraag of een bepaalde verplaatsing voor of na het Spell-out-
moment plaatsvindt, is relatief eenvoudig te observeren: een taallerend kind kan op grond
van de fonetische output van het computationele systeem (de taaldata) betrekkelijk een-
voudig bepalen of een verplaatsing al dan niet overt moet/kan plaatsvinden in de doeltaal
en vervolgens bij het betreffende formele kenmerk aantekenen of het sterk dan wel zwak
is, d.w.z. verenigbaar is met overte verplaatsing of niet. Omdat het functionele element
bestaat uit formele kenmerken, moet het ook deel uitmaken van het lexicon, zodat als
gevolg hiervan, niet alleen de lexicale, maar ook de syntactische variatie tussen talen
gecodeerd kan worden in het lexicon. 

2.4  Conclusie

De introductie van het idee dat functionele hoofden bestaan uit formele kenmerken die
de eigenschap hebben corresponderende kenmerken van de lexicale elementen (al dan
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niet overt) aan te trekken, maakt een zeer eenvoudig model van de grammatica mogelijk.
Ten eerste wordt het mogelijk een groot aantal condities en principes af te schaffen en te
vervangen door één overkoepelend principe. Het centrale idee is dat de formele kenmer-
ken van functionele hoofden niet interpreteerbaar zijn op de representatieniveaus LF en
PF en dat ze gecheckt en gedeleerd worden nadat zij het relevante element uit de zin heb-
ben aangetrokken. Door nu een algemeen principe Full Interpretation te formuleren dat
vereist dat alle kenmerken op het niveau LF interpreteerbaar moeten zijn, dwingen we
checking van de formele kenmerken af, zodat we niet langer aparte condities nodig heb-
ben die afdwingen dat een subject NP-verplaatsing ondergaat, een vraagwoord Wh-ver-
plaatsing ondergaat, etc. 

In de tweede plaats is het mogelijk het niveau van S-structuur af te schaffen. Dit repre-
sentatieniveau diende immers met name om te kunnen stipuleren dat een bepaald prin-
cipe bevredigd moet worden voordat de fonologische kenmerken ingevoerd worden in de
fonologische component, m.a.w. dat verplaatsing overt plaats moet vinden. We maken nu
een onderscheid tussen sterke kenmerken, die overte verplaatsing afdwingen en zwakke
kenmerken, die alleen verenigbaar zijn met coverte verplaatsing.

In de derde plaats wordt het nu mogelijk om aan te nemen dat de syntactische compo-
nent universeel is, d.w.z. volledig bepaald door de Universele Grammatica; dat talen syn-
tactische verschillen vertonen, komt niet doordat het computationele systeem andere her-
schrijfregels, andere condities op regeltoepassing of andere principes bevat, maar doordat
de kenmerken van de functionele hoofden verschillen vertonen in sterkte. Met andere
woorden, verschillen tussen talen kunnen volledig worden gereduceerd tot het lexicon.
Daarmee is ook de taak voor het taallerende kind vereenvoudigd: in plaats van dat het
zich het computationele systeem van de doeltaal moet zien eigen te maken (dat maakt nu
deel uit van de Universele Grammatica), kan het volstaan met het leren van de woor-
denschat en de kenmerkspecificaties van een beperkt aantal functionele categorieën.

3  Kunnen taalverschillen werkelijk gereduceerd worden tot het lexicon?

Het beeld van de grammatica dat we hierboven geschetst hebben, is door Chomsky regel-
matig gekenmerkt als “perfect”, waarmee hij bedoelt dat de grammatica gereduceerd is tot
het conceptueel noodzakelijke. Het grammaticamodel in Chomsky (1995) ziet er uit als in
(12). Er is een lexicon waarin de woordenschat van de taal is opgeslagen en dat boven-
dien een kleine groep functionele hoofden bevat. De derivatie van een zin begint met de
selectie van de benodigde elementen uit het lexicon, de zgn. numeratie. Het computatio-
nele systeem zelf bestaat uit een klein aantal bewerkingen. De eerste is MERGE, welke ele-
menten uit de numeratie combineert, en derhalve de functie vervult van de voormalige
herschrijfregels. De tweede operatie is MOVE/ATTRACT, welke de door MERGE gevormde
structuren transformeert (MERGE en MOVE/ATTRACT zijn overigens niet strikt geordend maar
kunnen afwisselend plaatsvinden). Tenslotte is er nog de operatie DELETE, die geacht kan
worden van toepassing te zijn op de kenmerken van de lexicale elementen, en bijvoor-
beeld de gecheckte formele kenmerken kan deleren, maar mogelijk ook kan werken op
bijvoorbeeld de fonologische matrix van een element (vgl. de bespreking van (16)). De
eigenschappen van de operaties in het computationele systeem (d.w.z. de condities waar-
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aan deze operaties dienen te voldoen) zijn universeel. De relatie tussen de fonologische
en logische representatie, tenslotte, wordt tot stand gebracht door onderscheid te maken
tussen sterke en zwakke formele kenmerken, waarmee een uniek Spell-out-moment
wordt gedefinieerd.

(12) Het “minimalistische” model

De verschillen tussen talen zijn in dit model tot een minimum gereduceerd: zij verschillen
niet in de herschrijfregels — de basisstructuren van elke natuurlijke taal zijn nagenoeg
identiek. Bovendien bestaat er geen variatie in het computationele systeem — elke taal
beschikt over dezelfde syntactische regels, die bovendien op dezelfde wijze werken. Het
enige verschil tussen talen bestaat uit het moment waarop de noodzakelijke syntactische
bewerkingen plaatsvinden (voor of na het Spell-out-moment), zodat de taak van het taal-
lerende kind gereduceerd is tot het achterhalen van de kenmerkspecificaties van de func-
tionele hoofden en het vaststellen van de sterkte van de verschillende formele kenmerken.

Natuurlijk is het bovenstaande nog slechts een hypothese (een programma noemt
Chomsky het), dat aan de werkelijkheid getoetst dient te worden. Een evident probleem,
dat vrijwel onmiddellijk gesignaleerd is, is dat het hierboven geschetste beeld van de
grammatica geen ruimte laat voor optionele verplaatsing in een taal. De logica die tot deze
conclusie leidt, is zeer simpel. Verplaatsing is alleen mogelijk wanneer hier noodzaak toe
bestaat, d.w.z. als er een functioneel hoofd is dat een kenmerk bevat dat gecheckt moet
worden door het verplaatste element. Wanneer de verplaatsing overt plaatsvindt, zal het
kind concluderen dat het kenmerk sterk is en het als zodanig in het lexicon markeren,
zodat dit kenmerk voortaan altijd overte verplaatsing zal afdwingen. Wanneer de ver-
plaatsing covert plaatsvindt, dan zal het kind concluderen dat het kenmerk zwak is, zodat
dit kenmerk niet verenigbaar is met overte verplaatsing. Talen bevatten echter tal van ver-
schijnselen die onder de algemene noemer van optionaliteit van verplaatsing gebracht
kunnen worden en in ieder geval niet beschreven kunnen worden met behulp van de
notie van zwakke en sterke kenmerken. Hieronder zullen we een geval uit het Zweeds
bespreken. Beschouw de volgende voorbeelden.

(13) a Varför läste studenterna deni inte [VP alla tv ti ]            (Zweeds)
waarom lezen de studenten het niet allen

b ?*Varför läste studenterna inte [VP alla tv den]
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De voorbeelden in  (13) laten zien dat een definiet objectpronomen (net als in het Neder-
lands) verplicht verplaatst moet worden naar een positie voor de zinsnegatie, een verplaat-
sing die wel aangeduid wordt met de naam Object Shift. Omdat verplaatsing alleen mogelijk
is wanneer er een hoger functioneel hoofd is dat een kenmerk bevat dat het verplaatste ele-
ment aantrekt, is het aannemelijk dat het pronomen verplaatst naar SpecAGROP en dat het
betreffende kenmerk het naamvalskenmerk is. De aanname dat het naamvalskenmerk de
trigger van de verplaatsing is, is in overeenstemming met Vikners (1994) conclusie dat
Object Shift A-verplaatsing is en voorspelt terecht dat alleen NPs deze verplaatsing kunnen
ondergaan.5

Uit het feit dat de verplaatsing van het objectpronomen verplicht plaatsvindt, zou gecon-
cludeerd moeten dat het naamvalskenmerk sterk is. Hieruit volgt de voorspelling dat alle
NPs verplicht Object Shift dienen te ondergaan. Deze voorspeling is echter onjuist, omdat
gewone NPs in het Zweeds juist geen Object Shift mogen ondergaan. 

(14) a *Varför läste studenterna artikelni inte [VP alla tv ti ]           (Zweeds)
Waarom lezen de studenten het artikel   niet allen

b Varför läste studenterna inte [VP alla tv artikeln]

We lijken daarom terecht te komen op een paradox: uit de feiten in (13) lijken we te moe-
ten concluderen dat het naamvalskenmerk sterk is, terwijl de feiten in (14) er juist op wij-
zen dat het zwak is. Teneinde dit probleem op te lossen dienen we Chomsky’s voorstel dus
te wijzigen. Het is echter niet evident dat dit mogelijk is.

Eén mogelijkheid is aan te nemen dat het naamvalskenmerk zowel sterk als zwak kan
zijn. Een probleem met deze oplossing is dat de keuze tussen de twee mogelijkheden
afhankelijk gemaakt moet worden van het element dat aangetrokken wordt: het kenmerk
is sterk als het object een pronomen is, maar zwak als het een volledige NP is. Dit zou
natuurlijk een ad hoc oplossing zijn en moet derhalve verworpen worden. 

Hierboven is al vermeld dat het aangetrokken element een kenmerk bevat dat correspon-
deert met het kenmerk van het functionele hoofd. Een tweede mogelijkheid is derhalve aan
te nemen dat ook dit corresponderende kenmerk gekarakteriseerd kan worden als zwak of
sterk. Het probleem zou dan opgelost kunnen worden door aan te nemen dat het pronomen
een sterk naamvalskenmerk heeft, terwijl een volledige NP een zwak kenmerk heeft. De
voorspelling die hieruit zou volgen is dat pronomina altijd overte en volledige NPs altijd
coverte verplaatsing naar SpecAGROP ondergaan. Helaas is ook deze voorspelling onjuist:
pronomina ondergaan uitsluitend Object Shift in hoofdzinnen, niet in bijzinnen.

(15) a *att studenterna deni inte [VP alla läste ti ]          (Zweeds)
dat de studenten het niet allen lezen

b att studenterna inte [VP alla läste den]
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Hiermee lijken de mogelijkheden uitgeput en lijken we te moeten concluderen dat we
met het onderscheid tussen zwakke en sterke kenmerken niet in staat zijn de feiten in
(13)-(15) te verantwoorden. Hiermee lijkt ook Chomsky’s “perfecte” grammatica onder-
mijnd te zijn en moeten we concluderen dat het niet mogelijk is alle taalspecifieke ken-
merken te verantwoorden aan de hand van de elementen uit het lexicon.

4  Moeten taalverschillen verantwoord worden in het computationele systeem?

Dat Chomsky’s voorstel niet houdbaar lijkt te zijn, is op zich nog geen reden om terug te
keren naar het grammaticamodel zoals dat voor de introductie van het minimalistische
programma gebruikelijk was. Het idee dat het computationele systeem invariant is en dat
de verklaring van variatie tussen talen dus niet in dat systeem gezocht moet worden, blijft
natuurlijk aantrekkelijk en zou daarom, indien mogelijk, gehandhaafd moeten blijven.
Maar indien variatie tussen talen ook niet verantwoord kan worden door een beroep te
doen op de sterkte van de kenmerken, waar kunnen we dan nog een beroep op doen?
Een mogelijk antwoord is dat we gebruik moeten maken van filters.

De jaren ’70 stonden in het teken van het terugdringen van de beschrijvende kracht van
de herschrijfregels en transformaties. Zoals we hierboven gezien hebben, leidde dit uit-
eindelijk tot de formulering van het 

–
X-schema in (2) en de operatie Affect α (waarvan

Move a een bijzonder geval is), en de introductie van een beperkt aantal condities en prin-
cipes. Chomsky en Lasnik (1977) realiseerden zich dat met een apparaat van een derge-
lijk bescheiden omvang de kans op overgeneratie behoorlijk groot is. Teneinde het com-
putationele systeem in zo algemeen mogelijke termen te kunnen formuleren, stellen
Chomsky en Lasnik voor dit te tolereren en de ongewenste structuren achteraf uit te fil-
teren. 

Een bekend voorbeeld is het zgn. dubbel gevulde COMP-filter. Dit filter is alleen van toe-
passing op bijzinnen en verbiedt dat (in de nu gebruikelijke terminologie) de specificeer-
der en de complementeerder beide fonetisch gerealiseerd worden: tenminste één van de
twee moet gedeleerd worden. Dit maakt het mogelijk het computationele systeem de vier
structuren in (16) te laten genereren: het relatiefpronomen who wordt door Move α in
SpecCP geplaatst en de vier varianten worden vervolgens gegenereerd door de regel Delete
α vrijelijk toe te passen op het pronomen en de complementeerder. Hoewel voorbeeld
(16a) door het computationele systeem gegenereerd kan worden, is het niet grammati-
caal: het dubbel gevulde COMP-filter markeert het achteraf als ongrammaticaal.

(16) a *The man [CP whoi [C´ that [IP John saw ti]]]
b The man [CP whoi [C´ that [IP John saw ti]]]
c The man [CP whoi [C´ that [IP John saw ti]]]
d The man [CP whoi [C´ that [IP John saw ti]]]

Natuurlijk is met het dubbel gevulde COMP-filter niet alles over relatiefzinnen gezegd: als we
het computationele systeem de vrijheid geven de structuren in (16) te genereren, moeten
we aannemen dat soortgelijke structuren ook in het Nederlands voorkomen. En daar zijn
de grammaticaliteitsoordelen geheel anders. Hoewel het filter kan verklaren waarom
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(17a) onaanvaardbaar is, moeten we met een aanvullende verklaring komen voor de
onaanvaardbaarheid van (17b) en (17d). 

(17) a *de man [CP diei [C´ dat [IP Jan zag ti]]]
b *de man [CP diei [C´ dat [IP Jan zag ti]]]
c de man [CP diei [C´ dat [IP Jan zag ti]]]
d *de man [CP diei [C´ dat [IP Jan zag ti]]]

Bovendien is het dubbel gevulde COMP-filter niet universeel: er zijn talen waarin het niet
werkzaam is: zo komen in verscheidene Belgische dialecten structuren voor van het type
in (17a). Juist dit feit maakt filters zo interessant in de huidige discussie: wanneer we aan-
nemen dat het computationele systeem “blind” structuren bouwt, kunnen we taalspeci-
fieke filters aannemen die bepalen welke van de gevormde structuren juist zijn. 

Beschouw nogmaals de structuur in (9) en neem voor het moment aan dat alle ver-
plaatsingen in principe optioneel plaatsvinden. Als dit zo is, dan kan het computationele
systeem de structuren in (18) genereren. Er zijn echter redenen om aan te nemen dat een
aantal van de structuren in (18) niet door het computationele systeem te genereren zijn,
nl. (18e,f,i) — deze voorbeelden zijn gemarkeerd met een hekje.6

(18) a [IP ... I [AGRoP ... AGRO [VP SUBJECT V OBJECT]]]
b [IP ... I [AGRoP ... [AGRo V] [VP SUBJECT tv OBJECT]]]
c [IP ... [I [AGRo V]] [AGRoP ... tAGRo [VP SUBJECT tv OBJECT]]]
d [IP SUBJECTi I [AGRoP ... AGRO [VP ti V OBJECT]]]
e #[IP ... I [AGRoP OBJECTj AGRO [VP SUBJECT V tj]]] 
f #[IP SUBJECTi I [AGRoP OBJECTj AGRO [VP ti V tj]]]
g [IP SUBJECTi I [AGRoP ... [AGRo V]  [VP ti tv OBJECT]]]
h [IP ... I [AGRoP OBJECTj [AGRo V]  [VP SUBJECT tv tj]]] 
i #[IP SUBJECTi I [AGRoP OBJECTj [AGRo V]  [VP ti tv tj]]]
j [IP SUBJECTi [I [AGRo V]] [AGRoP ... tAGRo [VP ti tv OBJECT]]]
k [IP ... [I [AGRo V]] [AGRoP OBJECTj tAGRo [VP SUBJECT tv tj]]] 
l [IP SUBJECTi [I [AGRo V]] [AGRoP OBJECTj tAGRo [VP ti tv tj]]]

De structuren die niet gemarkeerd zijn, zijn in principe beschikbaar voor alle talen. De
taalspecifieke “filters” bepalen welke structuren aanvaardbaar zijn in de betreffende taal.
Hieronder geven we een staal van vier talen die verschillen in de keuze die zij uit de verza-
meling structuren maken. Voor het bepalen of verplaatsing van het object naar SpecAGROP
plaatsvindt of niet, heb ik gebruik gemaakt van de vraag of het werkwoord/object vooraf-
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gaat aan of volgt op de negatie. Zoals we eerder hebben gezien, kan het voor Object Shift
verschil uitmaken of we te maken hebben met een volledige NP of een pronomen; dit is
ook verantwoord in tabel 1.

Tabel 1: Hoofdzinnen in de tegenwoordige/verleden tijd

Subject I Object AGR0 NEG Subject V Object  

Engels + — *NP — t V NP

*pronomen pronomen  

Zweeds + V *NP t t t NP

pronomen *pronomen  

IJslands + V NP t  t t NP

pronomen *pronomen  

Nederlands + V NP t t t *NP

pronomen *pronomen  

De suggestie om de ongewenste structuren achteraf uit te filteren komt niet uit de lucht
vallen. In de fonologie is deze aanpak al geruime tijd gebruikelijk en daar heeft men ook
een aparte theorie ontwikkeld die dit op eenvoudige en elegante wijze mogelijk maakt, de
zgn. optimaliteitstheorie. In de volgende paragraaf zal ik een korte illustratie van het
gebruik van optimaliteitstheorie in de syntaxis geven. Belangrijke grondleggers van de
OT-syntaxis zijn Grimshaw (1997) en Pesetsky (1997 en 1998).

5  Een theorie over filters: optimaliteitstheorie

Het is natuurlijk evident dat we geen theorie willen hebben waarbij we voor elke struc-
tuur die we willen uitfilteren een apart filter postuleren. Het dubbel gevulde COMP-filter, bij-
voorbeeld, zegt niet meer dan dat een structuur als (16a) niet aanvaardbaar is. Als we dit
voor elke onaanvaardbare structuur zouden doen, hebben we evenveel filters nodig als
ongrammaticale structuren, waardoor het taallerend kind voor onoverkomelijke proble-
men wordt gesteld; de taal wordt dan in feite onleerbaar. We moeten dus een algemene
theorie opstellen die het mogelijk maakt aan de hand van een beheersbaar apparaat het
gewenste effect te bereiken.

Een dergelijke theorie is de zgn. optimaliteitstheorie (OT). In (19) geven we een sche-
matische weergave van het model zoals dat in de fonologie gebruikelijk is. De input voor
het systeem is een fonologische representatie. Deze wordt vervolgens door de generator
bewerkt, en deze levert vervolgens een groot aantal van deze representatie afgeleide kan-
didaten af. De meeste kandidaten zijn ongrammaticaal: de kandidaten worden vervolgens
geëvalueerd door de evaluator en alleen de kandidaat die het best aan een aantal criteria
voldoet (de zgn. optimale kandidaat), is aanvaardbaar. 
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(19) Optimaliteitstheorie

De optimale kandidaat wordt geselecteerd aan de hand van een aantal zogenaamde beper-
kingen. Deze beperkingen zijn afkomstig uit een universele verzameling (ze zijn afkom-
stig uit de Universele Grammatica en dus werkzaam in alle talen). In tegenstelling tot de
condities en principes uit het principes-en-parameters-model, kunnen deze beperkingen
eventueel overtreden worden. Vaak is het niet eens mogelijk om alle beperkingen in acht
te nemen doordat sommige beperkingen alleen bevredigd kunnen worden door een ande-
re beperking te overtreden. Beschouw bijvoorbeeld de volgende twee (syntactische)
beperkingen.

(20) a STAY:  verplaats niet
b CASE:  check het naamvalskenmerk

Aangenomen dat een naamvalskenmerk alleen gecheckt kan worden als een NP in de spe-
cifieerderpositie van een hoofd met een naamvalskenmerk geplaatst wordt, impliceert het
in acht nemen van STAY dat CASE overtreden wordt en hetzelfde geldt vice versa. Deze
spanning tussen de verschillende beperkingen wordt in OT geëxploiteerd. Aangenomen
wordt dat talen verschillend belang hechten aan de verschillende beperkingen. In som-
mige talen wordt er een groter belang toegeschreven aan STAY dan aan CASE, en in ande-
re talen is het juist andersom. Dit kan uitgedrukt worden met behulp van het teken “>>”
dat aanduidt dat de beperking links van het teken voor de betreffende taal belangrijker is
dan de beperking die erop volgt. Op deze wijze is het eenvoudig om bijvoorbeeld onder-
scheid te maken tussen VO-talen en OV-talen.

(21) a VO-talen: STAY >> CASE

b OV-talen: CASE >> STAY

De ordening in (21a) drukt uit dat het belangrijker is om STAY in acht te nemen dan om
het naamvalskenmerk te checken, wat tot gevolg heeft dat het direct object niet naar
SpecAGROP verplaatst. De ordening in (21b), daarentegen, zegt dat het belangrijker is om
het naamvalskenmerk te checken dan om STAY in acht te nemen, hetgeen ertoe leidt dat
het object wel naar SpecAGROP verplaatst. Dit houdt in dat de twee ordeningen in (21)
ongeveer hetzelfde uitdrukken als de aanname dat het naamvalskenmerk zwak dan wel
sterk is. Er is echter een belangrijk verschil met het postuleren van sterke en zwakke ken-
merken. Zoals we in paragraaf 3 gezien hebben, leidt het postuleren van een zwak ken-
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merk tot de conclusie dat de betreffende verplaatsing nooit overt mag plaatsvinden, ter-
wijl het postuleren van een sterk kenmerk tot de conclusie leidt dat de verplaatsing altijd
overt moet plaatsvinden. Dit geldt echter niet voor de ordeningen in (21).

Doordat de beperkingen in (21) niet alleen t.o.v. elkaar maar ook t.o.v. andere beper-
kingen geordend zijn, kan er een beperking aanwezig zijn die het effect van de ordenin-
gen in (21) te niet doet. Neem bijvoorbeeld de verplaatsing van het subject in OV-talen.
Volgens de ordening in (21a), blijft een subject liever in zijn basispositie dan dat het naar
SpecIP verplaatst om het nominatiefkenmerk van I te checken. Toch verplaatst het sub-
ject naar SpecIP. Dit kan verantwoord worden door een derde beperking aan te nemen die
deze verplaatsing van het subject afdwingt en deze te ordenen boven STAY (die immers
verplaatsing van het subject verbiedt). Laten we voor het gemak aannemen dat de derde
beperking de eis uit het principes-en-parameters-model is dat de subjectpositie van een zin
gevuld is, het residu van het zgn. Extended Projection Principle. We zullen deze beperking
voor het gemak aanduiden als het EPP.

(22) Engels: EPP >> STAY >>  CASE

De ordening voor het Engels in (22) heeft precies het gewenste effect (vgl. de bespreking
van (8)): het direct object verplaatst niet naar SpecAGROP omdat STAY in het Engels
belangrijker is dan CASE; het subject verplaatst echter wel naar SpecIP, want het is belang-
rijker dat de subjectpositie gevuld is dan dat het subject in zijn basispositie blijft staan. 

Op soortgelijke wijze kunnen we het eerder in (13) en (14) gesignaleerde verschil tus-
sen pronomina en volledige NPs verantwoorden door een beperking te introduceren die
zegt dat de definiete pronomina niet VP-intern mogen voorkomen (vgl. Diesing 1997).
Laten we deze beperking D-PRONOUN noemen.

(23) Zweeds: D-PRONOUN >> STAY >> CASE

De ordening in (23) geeft aan dat een object normaal gesproken geen verplaatsing naar
SpecAGROP ondergaat; wanneer het object echter een definiet pronomen is, dan dwingt
D-PRONOUN deze verplaatsing toch af.7

6  Conclusie

Voor het moment moet de illustratie van OT in paragraaf 5 volstaan, vooral omdat ik
anders werk dat inmiddels elders verschenen is, zal moeten herhalen (zie de literatuurlijst
voor een lijst van artikelen van mijn hand waarin ik uitgebreid inga op de zaken die ik in
de paragrafen 3-5 slechts heb kunnen aanstippen en waar ook verwijzingen te vinden zijn
naar andere relevante studies). Het belang van de hierboven gegeven bespreking van OT
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Broekhuis (1999, te verschijnen).

•



is echter gelegen in het feit dat het een alternatief biedt voor Chomsky’s niet onproblema-
tisch gebleken hypothese dat alle syntactische verschillen tussen talen terug te voeren zijn
op eigenschappen van de in het lexicon opgenomen elementen. Met het minimalistisch
programma deelt OT de eigenschap dat zij verenigbaar is met de hypothese dat het com-
putationele systeem onderdeel uitmaakt van de Universele Grammatica. Anders dan het
minimalistische programma, echter, voert zij de syntactische verschillen tussen talen niet
terug op eigenschappen van de lexicale elementen maar op de evaluatie van de door het
computationele systeem gevormde structuren aan de hand van universele, maar taalspeci-
fiek geordende beperkingen. Beide benaderingen hebben het voordeel dat zij de taak van
de taalverwerver reduceren tot een minimum: volgens het minimalistisch programma
bestaat die uit het vaststellen van de sterkte van de (waarschijnlijk universeel gegeven verza-
meling) kenmerken, en volgens optimaliteitstheorie uit het vaststellen van de ordening van
de universeel gegeven verzameling beperkingen. Wanneer we het computationele systeem
gelijk houden is het dus relatief eenvoudig de twee benaderingen met elkaar te vergelijken
— een vergelijking die m.i. zonder twijfel in het voordeel van optimaliteitstheorie uitvalt.
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