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WOORDVOLGORDE IN DE 
WERKWOORDELIJKE EINDREEKS* 

HANS DEN BESTEN EN HANS BROEKHUIS 

1. PROBLEEMSTELLING 

Een kenmerkende eigenschap van de werkwoordelijke eindreeks in het 
Standaard Nederlands is dat het regerende hoofd- of hulpwerkwoord links 
staat van het werkwoord dat geregeerd wordt. Hierdoor wordt het ingebedde 
werkwoord van zijn complementen gescheiden (indien deze aanwezig zijn). 
Enige voorbeelden van dit verschijnsel worden gegeven onder (1). 

(1) a. dat hij het haar niet heeft durven vertellen. 
b. dat Jan Carola een aria wilde horen zingen. 

Omdat we voor een OV-taal als het Nederlands zouden verwachten dat de 
geregeerde werkwoorden vooraf gaan aan het regerende hoofd- of hulpwerk
woord, zullen we de volgordes in (1) in het vervolg aanduiden als de geïn
verteerde volgorde.1 In het Duits treffen we inderdaad de voor een OV-taal 
te verwachten volgorde aan, zoals in de volgende werkwoordelijke reeksen: 
zu erzählen gewagt hat, singen hören wollte. Deze volgorde is in het Neder
lands echter uitgesloten, gezien de ongrammaticaliteit van de zinnen in (2). 

• De observationele gedeeltes van dit artikel zijn vooral het resultaat van de werkgroep EST 
in het tweede semester van het collegejaar 1988/1989. Deelnemers aan de groep waren Henk 
van den Berg, Kees van Dijk, Kees Hoekstra, Alma Nress, Jean Rutten en Joop Veld. Speciale 
vermelding verdient Kees van Dijk met wie we een eerste versie van dit artikel schreven (Den 
Besten e.a. 1989). Met dank aan de drie GLOT-reviewers voor hun kritisch (en soms sceptisch) 
commentaar op de vorige versie van dit artikel. 

1> In enige dialecten van het Nederlands zijn andere volgordes mogelijk. Zo staan in een aantal 
dialecten die in Noord-nederland gesproken worden, de werkwoorden in de niet-geïnverteerde 
volgorde opgesteld. In de Centraal-Hollandse dialecten staan de infinitivale werkwoorden in de 

~ geïnverteerde volgorde, maar kan de persoonsvorm soms rechts van de werkwoordelijke reeks 
staan, d.w.z. in de niet-geïnverteerde volgorde (vgl. StroopT970). In dit artikel zullen we ons 
in eerste instantie bezighouden met het Standaard Nederlands. 
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(2) a. *dat hij het haar niet vertellen durven/gedurfd heeft. 
b. *dat Jan Carola een aria zingen horen wilde. 

Men beschrijft dit inversie-verschijnsel meestal door aan te nemen dat in 
het Nederlands de werkwoorden op D-structuur inderdaad in de te 
verwachten OV-volgorde in (2) staan, maar dat de volgorde in (la) wordt 
afgeleid doordat het diepste werkwoord, vertellen, later wordt geadjugeerd 
aan zijn regerende werkwoord, durven. Hierdoor ontstaat een nieuw 
syntactisch werkwoord, durven vertellen, dat zelf vervolgens weer aan zijn 
regerende werkwoord wordt vastgehecht. Op vergelijkbare wijze wordt de 
geïnverteerde volgorde in (lb) afgeleid. 

In de zinnen in (1) hebben we dus in feite te maken met clusters van aan 
elkaar gehechte werkwoorden met links daarvan de sporen van de omhoog
verplaatste werkwoorden. Dit verschijnsel wordt aangeduid als Verb Raising 
(VR). Een ruwe weergave van de S-structuren van de zinnen in (1) is te 
vinden onder (3): 

(3) a. dat hij [[[ het haar ti ] ti ] [heeft [durven [vertellen]i ]i ]] 
b. dat Jan [[[ Carola die aria ti ] ti ] [wilde [horen [ zingen Ji ]j ]] 

Omdat zin (4a), waarin geen VR optreedt, onaanvaardbaar is, is het een 
belangrijke vraag of VR gekarakteriseerd moet worden als een verplicht 
proces. 

( 4) a. *dat Jan [Peter een boek lezen) ziet 
b. dat Jan [PRO een boek tiJ ziet lezeni 

In Evers (1975) kon VR inderdaad nog als een verplichte transformatie 
opgevat worden. Nu de transformaties echter vervangen zijn door de 
optionele regel Move a, is dit niet langer mogelijk. We dienen VR zelf op 
te vatten als een optioneel proces, dat echter, gezien de onaanvaardbaarheid 
van de niet-geïnverteerde volgordes in (2) en (4a), op de een of andere 
manier wordt afgedwongen. In dit opzicht lijkt VR dus op NP-verplaatsing; 
NP-verplàatsing zelf is optioneel, maar wordt afgedwongen door de Casus
theorie. De eerste die dit beseft heeft, is Evers (1982). Sindsdien zijn er 
verscheidene voorstellen gedaan om VR af te dwingen. Zie hiervoor onder 
andere Scherpenisse (1986), Bennis en Hoekstra (1989a,b) en Rutten 
(1991). 

Een probleem voor dergelijke voorstellen die VR proberen af te 
dwingen, is dat in sommige gevallen zinnen als (4a) wèl aanvaardbaar zijn. 
Uit de literatuur zijn tenminste twee uitzonderingen bekend op de eis dat 
werkwoorden in een werkwoordelijke eindreeks VR moeten ondergaan. Zo 
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wordt in Reuland (1983) en Geerts e.a. (1984, subsectie 8.6.6.3) vermeld dat 
inversie niet verplicht is indien het regerende werkwoord een modaal 
hulpwerkwoord is. Een voorbeeld hiervan vinden we in (5). In sectie 2 zal 
duidelijk worden dat non-inversie in feite mogelijk is bij alle werkwoorden 
die net als de modalen een kale infinitief kiezen. Daarnaast is het natuurlijk 
zo dat participia altijd in de niet-geïnverteerde volgorde kunnen voorkomen 
(Geerts e.a. 1984, subsectie 8.6.6.2). Een voorbeeld hiervan vinden we in (6). 

(5) dat Karel dat boek niet {wil lezen/lezen wil} .2 

(6) a. dat hij hard {gelachen heeft/heeft gelachen} . 
b. dat ze {geroepen werd/werd geroepen}. 

Het probleem waarvoor deze zinnen ons stellen, kan op verschillende 
manieren opgelost worden. De eerste mogelijkheid is vast te houden aan het 
idee dat VR op een of andere manier wordt afgedwongen en voor de zinnen 
in (5) en (6) hulphypotheses op te stellen. 

Om de niet-geïnverteerde volgorde in (6) te verklaren, zou men kunnen 
aannemen, dat voltooide deelwoorden niet (zonder meer) tot de syntactische 
categorie V behoren en daarom ook niet onderworpen zijn aan de ver
plichting tot VR. Omdat we ons in dit artikel slechts zijdelings met het 
gedrag van de participia zullen bezighouden, zullen we hier niet dieper op 
deze mogelijkheid ingaan. In het vervolg van dit artikel zullen we echter van 
de hier gegeven aanname uitgaan. 

Voor de verklaring van de niet-geïnverteerde volgorde lezen wil in (5) zou 
men kunnen aannemen, dat lezen wel degelijk naar het hulpwerkwoord toe 
is verplaatst, maar dat het bij uitzondering links van het hulpwerkwoord 
mag verschijnen, bijvoorbeeld door een optionele inversie in het resul
terende cluster wil lezen, of doordat het verplaatste werkwoord bij 
uitzondering aan de linkerzijde van het hogere werkwoord is aangehecht 
(vgl. bijvoorbeeld Den Besten en Edmondson 1983). 

Een tweede mogelijkheid is aan te nemen dat de niet-geïnverteerde 
volgorde in (5) de normale situatie vertegenwoordigt, d.w.z. aan te nemen 
dat VR in het ongemarkeerde geval eigenlijk niet afgedwongen wordt. Het 
probleem wordt hierdoor omgekeerd; de grammaticaliteit van de niet
geïnverteerde volgorde in (5) is nu onproblematisch, terwijl de ongram-

2 Merk op dat de niet-geïnverteerde volgorde uitgesloten is als het object niet-specifiek is (vgl. 
(i)). In paragraaf 5 zullen we dieper op dit verschijnsel ingaan. 

(i) dat Karel waarschijnlijk een boek lezen wil. 



82 Hans den Besten en Hans Broekhuis 

maticaliteit van de niet-geïnverteerde volgordes in bijvoorbeeld (2) en (4a) 
om een verklaring vraagt. 

Wij zullen in dit artikel kiezen voor de tweede mogelijkheid. Onze 
analyse is te vinden in secties 4 en 5. Voordat wij deze analyse geven, zullen 
we echter eerst een beschrijving geven van de feiten . 

Dit artikel is als volgt opgebouwd. In sectie 2 zullen we een overzicht 
geven van de (on)mogelijkheid van de niet-geïnverteerde volgorde in het 
Standaard Nederlands. Verder zullen we een aantal descriptieve generalisa
ties opstellen over de (on)mogelijkheid van de niet-geïnverteerde volgorde 
in de werkwoordelijke eindreeks. In sectie 3 zullen we de aanname dat in 
(5) geen VR heeft plaatsgevonden, proberen te onderbouwen. In sectie 4 
stellen we een theorie van T-verbinding op, waaruit op het eerste gezicht 
lijkt te volgen dat VR altijd optioneel zou moeten zijn. Verder geven we 
een syntactische verklaring voor een aantal tegenvoorbeelden. In sectie 5 
bespreken we een stel tegenvoorbeelden waarvoor we geen syntactische 
verklaring hebben. We zullen laten zien dat hier prosodische factoren een 
rol spelen. 

2. WOORDVOLGORDE IN DE WERKWOORDELIJKE EINDREEKS; DE FEITEN 

Hierboven hebben we laten zien dat de modale werkwoorden kunnen voor
komen in een niet-geïnverteerde werkwoordelijke eindreeks. Op het eerste 
gezicht is dit gedrag zeer uitzonderlijk, omdat in de meeste werkwoordelijke 
eindreeksen een geïnverteerde volgorde vereist lijkt. In subsectie 2.1 zullen 
we echter laten zien dat de niet-geïnverteerde volgorde veel vaker voorkomt 
dan wel wordt aangenomen; in feite lijkt inversie voor elk werkwoord dat 
voor een kale infinitief gesubcategoriseerd is, optioneel te zijn. We zullen 
in deze sectie een aantal duidelijke voorbeelden geven van vrije inversie bij 
A.c.I.-werkwoorden, (semi-)aspectuele werkwoorden en de werkwoorden 
helpen, leren en durven. 

De voorbeelden die in subsectie 2.1 gegeven zullen worden betreffen 
allemaal een werkwoordelijke eindreeks die bestaat uit een finiet werkwoord 
en één kale infinitief. In subsectie 2.2 zullen we laten zien dat hiermee de 
mogelijkheden zijn uitgeput. 

Zoals we in de inleiding al uiteengezet hebben, kunnen ook de participia 
in niet-geïnverteerde volgorde voorkomen. Een verschil met de hierboven 
genoemde werkwoorden is echter dat inversie van participia nooit verplicht 
is. Dit zal besproken worden in subsectie 2.3. 

In subsectie 2.4 zal deze sectie afgesloten worden met de formulering van 
een aantal observationele generalisaties. Bovendien zullen er een tweetal 
schijnbare tegenvoorbeelden voor deze generalisaties besproken worden. 
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2.1. Optionele inversie 
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We _geven hieronder een overzicht van de werkwoorden die in niet geïnver
teerde volgorde kunnen voorkomen. We zullen laten zien dat deze volgorde 
niet alleen mogelijk is bij de modale werkwoorden, maar bij alle werkwoor
den die een kale infinitief als complement nemen. We zullen een aantal 
duidelijke voorbeelden geven van vrije inversie bij A.c.1.-werkwoorden, 
(semi-)aspectuele werkwoorden en de werkwoorden helpen, leren en durven. 

In sectie 3 zullen we betogen dat er in het geval van non-inversie geen 
VR plaats heeft gevonden en dat er daarom ook geen werkwoordcluster 
gevormd is. We wijken hier dus af van de aannames van bijvoorbeeld 
Haegeman en Van Riemsdijk (1986). Bovendien impliceert dit dat we, 
anders dan Evers (1975), geen links-adjugerende VR aannemen (dus ook 
niet voor het Duits). Wat dit betreft zijn we het dus eens met Den Dikken 
(1989). In sectie 4 geven we een verklaring voor de optionaliteit van VR bij 
de boven genoemde werkwoorden. 

1. Modale werkwoorden 

Als een modaal hulpwerkwoord finiet is en er maar één ingebedde infinitief 
is, is het niet nodig dat deze infinitief tot achter het hulpwerkwoord raiset. 
Dat wil zeggen dat onder de genoemde voorwaarden zowel de afgeleide, ge
inverteerde volgorde als de onderliggende volgorde toegestaan is. Voorbeel
den van dergelijke onderliggende volgordes zijn: 

(7) a. dat Karel niet komen kan. 
b. dat Peter hem helpen zal. 

Inversie is niet alleen optioneel in het geval van de modale hulpwerk
woorden, maar bij alle klassen van werkwoorden die een kale infinitief als 
complement nemen. Dit blijkt bijvoorbeeld uit de voorbeelden in (8-16). 

Il. A .c.l.-werkwoorden 

(8) dat hij mij {zag lopen/lopen zag}. 

(9) dat ik hem {hoorde struikelen/struikelen hoorde}. 

(10) dat ik hem {vind zeuren/zeuren vind}. 

(11) dat ik hem {laat volgen/volgen laat}. 
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III. (Semi-)aspectuele werkwoorden 

(12) dat hij over die vraag {bleef tobben/tobben bleef}. 

(13) dat hij morgen {gaat dansen/dansen gaat}. 

IV. Helpen, leren en durven3 

(14) dat ik hem {leerde lezen/lezen leerde} . 

(15) dat ik hem {help verhuizen/verhuizen help} . 

(16) dat hij daar niet {durft praten/praten durft}. 

Deze voorbeelden met één ingebedde infinitief zijn alle grammaticaal, zowel 
met als zonder inversie. Soms zijn de niet-geïnverteerde volgordes iets 
moeizamer, bijvoorbeeld als het object van het diepst ingebedde werkwoord 
onbepaald is: 

(17) a. dat hij de kinderen komen zag. 
b. ?*dat hij kinderen komen zag. 

Dit contrast hebben we ook al gezien in het geval van de modale werk
woorden (vgl. bijvoorbeeld het contrast tussen zin (5) en zin (i) uit noot 2). 
Op dit contrast komen we terug in sectie 5. 

2.2. Verplichte inversie 

Met de hierboven behandelde gevallen zijn de mogelijkheden van optionele 
inversie uitgeput. We zullen hier nu een aantal voorbeelden van verplichte 
inversie geven. De verklaring voor de verplichte inversie in deze gevallen 
wordt in de secties 4 en 5 gegeven. 

A. Werkwoorden die een t.f.-infinitief selecteren 

De voorbeelden in subsectie 2.1 betreffen steeds matrix-werkwoorden die 
een kale infinitief kiezen. Selecteert het matrix-werkwoord echter een te-

3 Niet iedereen accepteert durven en helpen met een kale infinitief. Zie voor de zinnen met 
helpen en leren ook subsectie 2.4. 



Woordvolgorde in de werkwoordelijke eindreeks 85 

infinitief, dan is de niet-geïnverteerde volgorde onmiskenbaar ongrammati
caal. 

(18) dat hij de kast {schijnt te verven/*te verven schijnt} . 

(19) dat hij de mensen {probeert te vermaken/*te vermaken probeert}. 

(20) dat hij de reizigers {zit te treiteren/*te treiteren zit}. 

(21) dat hij {meent te dromen/*te dromen meent}. 

B. Het matrix-werkwoord is een tf_-infinitief 

Wanneer het modale hulpwerkwoord zelf een infinitief is, zijn de onder
liggende volgordes van de zinnen in (7) ongrammaticaal. Dit blijkt uit onder 
andere de volgende voorbeelden: 

(22) a. dat Karel zei [PRO niet te kunnen komen/*komen te kunnen] 
b. dat Peter zei [PRO hem te zullen helpen/*helpen te zullen] 

In dit geval houden de modale hulpwerkwoorden zich dus keurig aan de 
algemene inversie-eis voor de werkwoordelijke eindreeks in het Nederlands. 
Uit de volgende voorbeelden blijkt dat hetzelfde geldt voor de werkwoorden 
uit de overige klassen. 

(23) Jan wou naar het concert om Peter {te horen zingen/*zingen te 
horen} . 

(24) Jan pakte het boek om {te gaan lezen/*lezen te gaan}. 

(25) Jan probeerde (om) dat lied {te leren zingen/*zingen te leren} . 

C. Werkwoordreeksen van meer dan twee werkwoorden 

Als een werkwoord dat een kale infinitief selecteert vergezeld gaat van meer 
dan één ingebedde infinitief is inversie verplicht. Zolang er geen participium 
aanwezig is, geldt hetzelfde voor alle clusters van meer dan twee werkwoor
den. We geven hier enkele voorbeelden: 
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I. Modalen 

(26) a. dat hij mij kan zien lopen. 
b.?*dat hij mij lopen zien kan. 
c. *dat hij mij zien lopen kan. 
d. *dat hij mij lopen kan zien. 

(27) a. dat hij hem heeft kunnen zien. 
b. *dat hij hem zien heeft kunnen. 

II. A.c.L-werkwoorden 

(28) a. dat hij mij zag helpen wassen. 
b.?*dat hij mij wassen helpen zag. 
c. *dat hij mij helpen wassen zag. 
d. *dat hij mij wassen zag helpen. 

(29) a. dat hij mij heeft zien wassen. 
b. *dat hij mij wassen heeft zien. 

III. Semi-aspectuele hulpwerkwoorden 

(30) a. dat hij hem gaat leren duiken. 
b.?*dat hij hem duiken leren gaat. 
c. *dat hij hem leren duiken gaat. 
d. ?dat hij hem duiken gaat leren. 

(31) a. dat hij is gaan duiken. 
b. *dat hij duiken is gaan. 

IV. Helpen , leren en durven 

(32) a. dat hij hem durft leren zwemmen. 
b.?*dat hij hem zwemmen leren durft. 
c. *dat hij hem leren zwemmen durft. 
d.?*dat hij hem zwemmen durft leren. 

(33) a. dat hij de student heeft leren zwemmen. 
b. *dat hij de student zwemmen heeft leren. 
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In de b-zinnen van de even genummerde voorbeelden, heeft er in het geheel 
geen inversie plaatsgevonden. In de c-zinnen zijn alleen de twee diepst 
ingebedde werkwoorden geïnverteerd. In de d-zinnen zijn alleen de twee 
hoogste werkwoorden geïnverteerd. Al deze gevallen leiden tot een min of 
meer onaanvaardbaar resultaat.4 

Sommige van de voorbeelden hierboven met het hulpwerkwoord van tijd 
zijn iets beter met een participium (bijvoorbeeld dat hij de student zwemmen 
heeft geleerd (zie hiervoor subsectie 2.4); het gaat ons echter om de IPP 
gevallen. 

2.3. Participia en inversie 

Participia kunnen evenals de complementen van de modale werkwoorden 
in de onderliggende volgorde voorkomen. 

(34) a. dat hij hard {gelachen heeft/heeft gelachen}. 
b. dat ze {geroepen werd/werd geroepen}. 

Ze verschillen echter van de complementen van de modalen, doordat ze 
nooit geraised hoeven te worden. Wanneer we het participium in een te
infinitief gebruiken, blijven beide volgordes van hulpwerkwoord en 
participium mogelijk (zie (35)). Participia kunnen bovendien links blijven 
staan, als hun regeerder deel uitmaakt van een VR-cluster van twee of meer 
werkwoorden (zie (36) en (37)). 

(35) a. Hij zei hard {gelachen te hebben/te hebben gelachen}. 
b. Ze meende {geroepen te worden/te worden geroepen.} 

(36) a. dat hij gelachen [kan hebben]. 
b. dat hij [kan hebben gelachen]. 

(37) a. dat ze geroepen [zou kunnen worden]. 
b. dat ze [zou kunnen worden geroepen]. 

Evenals bij de niet-geïnverteerde voorbeelden in subsectie 2.1 nemen we aan 
dat in (34- 37) het niet-geïnverteerde participium niet in de VR-cluster is 

4 Zie voor de relatieve aanvaardbaarheid van (30d) en (32d) subsectie 2.4. De minder zware 
onaanvaardbaarheid van de b-zinnen in (26), (28), (30) en (32) wordt aan de orde gesteld in 
sectie 5. 
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opgenomen. Vandaar de plaatsing van de linkerhaakjes tussen het parti
t ipium en de persoonsvorm in (36a) en (37a). 

Op grond van wat hierboven vermeld is over het gedrag van modale 
hulpwerkwoorden en participia onder VR, zouden we verwachten dat ook 
de onderliggende volgorde in (38) als S-structuur is toegestaan. 

(38) participium - hulpwerkwoord - persoonsvorm van modaal werkwoord 

Immers: als het participium altijd links (en dus waarschijnlijk buiten de 
cluster) mag blijven staan, dan tellen alleen het hulpwerkwoord en de 
persoonsvorm van het modale hulpwerkwoord. Zoals we in subsectie 2.1 
gezien hebben, mag een werkwoordelijke reeks met een modaal hulpwerk
woord in de persoonsvorm en slechts één infinitief in de onderliggende 
volgorde optreden, en dus zou de volgorde in (38) mogelijk moeten zijn. 

Zoals uit (39a) en (40a) blijkt, is de volgorde in (38) echter niet 
aanvaardbaar. 

(39) a. ?*dat Jan haar geholpen hebben kan. 
b. dat Jan haar geholpen [kan hebben]. 

( 40) a. ?*dat zij ontslagen worden zal. 
b. dat zij ontslagen [zal worden]. 

Zoals we al in de introductie hebben gezegd, zullen we ons in dit artikel 
slechts zijdelings met de participia bezighouden, maar er zal blijken dat 
onze verklaring van de feiten in 2.1 en 2.2 ook de feiten in de voorbeelden 
in (39) en ( 40) verantwoordt (zie sectie 5). 

2.4. Enkele generalisaties 

Wanneer we de participia buiten beschouwing laten, kunnen we de 
observaties uit deze sectie met behulp van de volgende generalisaties 
samenvatten. 
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( 41) a. Non-inversie is uitsluitend mogelijk in reeksen met een finiet 
werkwoord en één kale infinitief. 

b. Inversie is verplicht in reeksen van twee werkwoorden met een 
te-infinitief, waarbij de te-infinitief gevormd kan worden: 
(a) door het matrix-werkwoord of, 
(b) door het ingebedde werkwoord. 

c. Inversie is verplicht in reeksen van meer dan twee werkwoorden 
(ook in het geval van kale infinitieven). 

In secties 4 en 5 zullen we proberen een verklaring voor deze generalisaties 
op te stellen, maar voordat we dit doen, zullen we enkele schijnbare 
tegenvoorbeelden voor deze generalisaties behandelen. Om te beginnen 
zullen we een probleemgeval behandelen voor de generalisatie dat te
infinitieven altijd VR moeten ondergaan. Daarna behandelen we enkele 
gevallen waarin we te maken lijken te hebben met een partieel niet
geïnverteerde werkwoordelijke reeks, maar waarvan we zullen betogen dat 
er eigenlijk sprake is van een werkwoord dat een genominaliseerd werk
woord als object heeft. 

A. Niet-geïnverteerde y;_-vormen 

In generalisatie (41b) stellen we dat inversie altijd verplicht is als we te 
maken hebben met te-infinitieven. De zinnen in ( 42) en ( 43) lijken hier 
echter een tegenvoorbeeld voor te vormen. 

( 42) a. dat de was daar te drogen hangt. 
b. ??dat de was daar hangt te drogen. 

(43) a. dat hij de was daar te drogen hangt. 
b. *dat hij de was daar hangt te drogen. 

Het lijkt ons echter onjuist ( 42) en ( 43) als tegenvoorbeelden voor onze 
generalisatie te beschouwen. Er zijn namelijk verscheidene argumenten te 
geven voor de aanname dat we in ( 42) en ( 43) helemaal niet te maken 
hebben met een infinitief-complement. 

Het belangrijkste argument is dat inversie in (42) en (43) niet alleen niet 
verplicht is, maar zelfs verboden.5 Verder kan het zogenaamde infinitief-

5 Voor zover (42b) goed is, leidt inversie in ieder geval tot een verschuiving in de betekenis; 
hangen krijgt hier een semi-aspectuele betekenis die het mist in (42a). Het feit dat hangen 
zelden semi-aspectueel gebruikt wordt (in tegenstelling tot bijvoorbeeld liggen of staan) verklaart 
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complement de was daar te drogen ook niet geëxtraponeerd worden. Aan
gezien infinitief-complementen in het Nederlands altijd VR of Extrapositie 
afdwingen, lijkt de conclusie gerechtvaardigd dat we in ( 42) en ( 43) niet met 
te-infinitieven te maken hebben. 

Een andere reden om het idee te verwerpen dat te drogen een te-infinitief 
is, is het feit dat de voorbeelden in (42) en (43) een soort "doel"-inter
pretatie hebben, die ontbreekt indien het matrix-werkwoord een aspectueel 
werkwoord is. Zin ( 42) zou bijvoorbeeld geparafraseerd kunnen worden als 
'de was hangt daar om te drogen', maar het is niet mogelijk om voorbeeld 
( 44) te parafraseren als 'Jan zit daar om te lezen'. 

(44) dat Jan zit te lezen. 

Op grond van deze verschijnselen lijkt het beter om de zinnen in ( 42) en 
(43) niet te beschrijven als zinnen met een infinitief-complement, maar als 
zinnen met een Small Clause, waarbij te fungeert als prepositie (vgl. ook J. 
Hoekstra 1989). 

( 45) a. dat de wasi daar [pp ti te drogen] hangt. 
b. dat hij de wasi daar [pp ti te drogen] hangt. 

De structuren in ( 45) voorspellen dat Extrapositie van de PP, tot een 
overtreding van de ECP leidt (T. Hoeks tra 1984), d.w.z. dat zinnen als ( 42b) 
en (43b) in de bedoelde lezing ongrammaticaal zijn. Verder lijkt de 
aanname van een Small Clause verenigbaar met de finale interpretatie van 
(42) en (43). 

B. Genominaliseerde werkwoorden 

De zinnen in ( 46) lijken een probleem te vormen voor de generalisatie dat 
inversie in werkwoordelijk eindreeksen van meer dan twee werkwoorden 
altijd verplicht is; fietsen kan links van het werkwoordcluster staan. 

(46) a. dat hij fietsen zou willen leren. 
b. dat ik hem best fietsen zou hebben willen leren. 

De vraag is echter of fietsen in (46) wel een werkwoord is. Laten we 
hiervoor naar de zinnen in ( 47) en ( 48) kijken. 

de zwakke ongrammaticaliteit van (42b). We zullen in het veivolg aan dit semi-aspectuele 
gebruik van hangen voorbijgaan. 
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In (47) en (48) verschijnt het werkwoord leren in het perfectum als 
participium, zoals dat ook het geval is als leren een NP als object neemt. 

( 49) a. dat hij Duits heeft geleerd. 
b. dat ik hem Duits heb geleerd. 

Op grond hiervan lijkt het gerechtvaardigd fietsen in (46), (47b) en (48b) als 
een genominaliseerd werkwoord te beschouwen; de zinnen in ( 46) kunnen 
dus niet gezien worden als een tegenvoorbeeld voor onze stelling dat 
inversie in reeksen van meer dan twee werkwoorden verplicht is. 

Natuurlijk kan fietsen in (47a) en (48a) ook opgevat worden als een 
werkwoord. In het perfectum krijgen we dan echter een IPP-cluster (zie 
(50)). 

(50) a. dat hij heeft leren fietsen. 
b. dat ik hem heb leren fietsen. 

De conclusie moet zijn dat leren met "infinitieven" twee syntactische 
subcategorisatieframes heeft, namelijk één voor een NP (genominaliseerd 
werkwoord) en één voor een infinitief-complement. Hetzelfde geldt voor 
kunnen en willen. Merk op dat dansen in (51) zelfs Scrambling ondergaan 
heeft, hetgeen alleen mogelijk is in het geval van een NP of PP: 

(51) ?dat hij zo lang dansen nooit zou kunnen/willen. 

Het lijkt dat we deze subsectie kunnen afsluiten met de stelling dat de 
gevallen die we hierboven besproken hebben slechts schijnbare tegen
voorbeelden tegen de generalisaties in (41) zijn. 

3. LINKS-ADJUGERENDE VERS RAISING? 

In de voorafgaande bespreking van de volgorde in de werkwoordelijke eind
reeks, hebben we steeds gesproken over de verplichting tot of optionaliteit 
van inversie. We hebben bovendien al een aantal keren opgemerkt dat we, 
in het geval dat er geen inversie optreedt, aannemen dat er ook geen VR 
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optreedt (vgl. ook Den Dikken 1989). In deze sectie zullen we deze stelling 
verder proberen te onderbouwen. 

Het is al vaak opgemerkt, dat VR een verschijnsel is dat karakteristiek 
is voor een beperkt aantal Westgermaanse talen; in de meeste talen treedt 
VR niet op. Vanuit het perspectief van UG houdt dit in dat VR een gemar
keerd verschijnsel is. 

De vraag die zich nu voordoet, is hoe een kind leert dat VR in zijn taal 
optreedt. Omdat VR een gemarkeerd verschijnsel is, zal het kind moeten 
afgaan op positieve evidentie voor VR. Natuurlijk is dergelijke evidentie 
voor een kind dat Nederlands leert, in overvloed aanwezig; in bijna elke 
hoofdzin met drie of meer werkwoorden en in vrijwel elke bijzin waarin 
twee of meer werkwoorden voorkomen, treedt inversie in de werkwoorde
lijke eindreeks op. Wanneer echter het taallerend kind geconfronteerd 
wordt met constructies waarin geen inversie optreedt, zal het, omdat het het 
gemarkeerde VR-verschijnsel niet kan waarnemen, concluderen dat er geen 
VR heeft plaatsgevonden. 

Wanneer we onze discussie beperken tot "gemarkeerde" hoofd-naar
hoofd verplaatsingen, leiden de hier gegeven overwegingen tot de volgende 
generalisatie: 

(52) Indien X op D-structuur adjacent is aan Y, is adjunctie van X aan 
Y uitsluitend mogelijk indien X en zijn spoor na verplaatsing door 
Y van elkaar gescheiden worden, dus: 

... X] Y... '* ... tiJ Y+Xi .. . 

* ... X] Y. .. '* ... ti] Xi+Y .. . 

Deze generalisatie sluit links-adjugerende VR uit. Een consequentie hiervan 
is dat we voor het Duits moeten aannemen dat daar in niet-geïnverteerde 
reeksen als kommen muft, ge/acht hat, tanzen können muft, geen VR op
treedt. 

In Evers (1975) is echter betoogd dat het Duits wel degelijk links
adjugerende VR kent. We zullen hier op drie aspecten van zijn argumen
tatie ingaan. Daarbij zullen wij het noodgedwongen kort moeten houden. 
Tevens willen we een gedeelte van deze argumentatie herinterpreteren in 
het Jicht van de huidige syntactische discussie. We hopen dat we hierbij 
geen onrechtvaardigheden zullen begaan. 
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Een aantal van Evers' argumenten gaat uit van de observatie dat in Neder
landse en Duitse Clause Union-constructies de elementen van de ingebedde 
deelzin en die van de matrix-deelzin zich op S-structuur lijken te gedragen 
alsof zij tot één deelzin behoren. Zo staat in iets niet willen zien het object 
van het ingebedde werkwoord links van de matrix-negatie, d.w.z. op een plek 
waar in een enkelvoudige zin de objecten ook vaak verschijnen. Deze 
observatie geldt zowel voor het Nederlands als voor het Duits, d.w.z. zowel 
voor de Clause Union-constructie met als voor de Clause Union-constructie 
zonder inversie (vgl. etwas nicht sehen wollen). 

Voor Evers (1975) waren dit soort observaties aanleiding om snoeiing 
van de ingebedde S aan te nemen. Deze snoeiing zou geïnduceerd worden 
door Raising van het ingebedde werkwoord. Dit impliceert de aanname van 
links-adjugerende VR voor niet-geïnverteerde werkwoordreeksen als sehen 
wollen of zien wou. 

Nu staat de huidige theorie mechanismen als snoeiing eigenlijk niet meer 
toe, al zou men daar, rekening houdend met ideeën over heranalyse, over 
kunnen twisten. Wie bij VR snoeiing van de ingebedde S niet meer accep
teert, zou Evers' observaties echter nog steeds kunnen interpreteren als een 
argument voor links-adjugerende VR, in die zin dat het VR is waardoor de 
complementszin in de Clause Union-constructie transparant wordt voor een 
proces als Scrambling. Zodoende zou pas door VR van sehen naar wollen 
het object van sehen de kans krijgen om over nicht heen de matrix-zin in te 
scramblen in een voorbeeld als etwas nicht sehen wollen. (Vgl. ook de be
spreking van Evers 1975 in Den Besten e.a. 1988, sectie 2.) Deze argumen
tatie is volgens ons echter niet dwingend omdat er in de Derde Constructie 
ook sprake is van transparantie voor (Lange-afstands-)Scrambling. 
Beschouw voorbeeld (53): 

(53) dat hij dat hek geprobeerd heeft [t groen te verven]. 

In (53) heeft er geen VR plaatsgevonden en toch is het zinscomplement 
transparant voor de verplaatsing van de NP het hek. De transparantie van 
Clause Union-complementen en Derde Constructie-complementen moeten 
we daarom toeschrijven aan hun syntactische categorie (modulo een paar 
andere voorwaarden natuurlijk); in beide gevallen is er namelijk niet sprake 
van een CP en slechts CP's vormen eilanden voor extractie via Scrambling 
(vgl. verder: Den Besten e.a. 1988; Broekhuis 1990; Rutten 1991). 
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3.2. Het forward gapping-argument 

Het enige argument van Evers (1975) dat een onmiddellijke test voor het 
bestaan van een VR-cluster lijkt te bieden is het Forward Gapping-argu
ment. Dit argument heeft de volgende structuur: 

Bij Forward Gapping moet in het rechter conjunct minimaal het werk
woord worden weggehaald. Wanneer nu Gapping na VR werkt, dan ver
wachten we (op grond van het A-boven-A principe) dat bij Forward 
Gapping het hele verbale cluster in het rechter conjunct moet verdwijnen; 
deletie van slechts een deel van dit cluster dient dan in ongrammaticaliteit 
te resulteren. Bovendien horen rechts- en links-adjugerende VR ( d.w.z. het 
Nederlands en het Duits) hier geen verschil op te leveren. 

De meeste van de door Evers (1975) voor het Duits verzamelde observa
ties lijken hem gelijk te geven, hoewel we ook bij hem ook een paar veront
rustende uitzonderingen aantreffen (zie (55) hieronder). 

Onze eigen observaties op dit punt zijn veel genuanceerder dan het door 
Evers ingenomen standpunt. Beschouw de volgende voorbeelden: 

(54) a. dat Jan kan dansen en Piet ?(kan) zingen. 
b. dat Jan dansen kan en Piet zingen (kan). 
c. dat Jan Arabisch kan spreken maar Hebreeuws alleen 

maar ?(kan) lezen. 

Bij een eenvoudig VR-voorbeeld als (54a) is er voor ons nauwelijks wat aan 
de hand als er sub-Gapping op kan wordt toegepast; de zin is misschien iets 
minder goed dan (54b) met sub-Gapping. Zelfs het wat ingewikkelder voor
beeld (54c) kunnen we nauwelijks onaanvaardbaar vinden als alleen het 
hulpwerkwoord gedeleerd wordt. Wat de status van (54a,c) ook mag zijn, 
duidelijk is in ieder geval dat (54b) met sub-Gapping op kan perfect is. 

We zouden op grond van deze observaties het hele Forward Gapping
argument kunnen afwijzen, waarmee een belangrijk argument voor links
adJugerende VR verdwijnt. We zouden ook wat voorzichtiger te werk 
kunnen gaan en in ieder geval de vraagtekens in (54a,c) kunnen zien als een 
indicatie voor het bestaan van een VR-cluster, al zal Evers' argument dan 
wel moeten worden afgezwakt. In dat geval staat het ons echter wel vrij om 
de grammaticaliteit van (54b) op te vatten als een ondersteuning voor onze 
afwijzing van links-adjugerende VR. 

Wij staan in deze opvatting overigens niet alleen, want ook voor de 
Duitse werkwoordelijke eindreeks zonder inversie is er allang geconstateerd 
dat deze sub-Gapping toestaat en dat we dus niet gehouden zijn om voor 
het Duits links-adjugerende VR aan te nemen (vgl. Geilfufi 1988; Kroch en 
Santorini 1991 ). 
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Dit ontslaat ons natuurlijk niet van de plicht om een verklaring te geven 
voor de ongrammaticaliteit van veel van de door Evers gepresenteerde 
gevallen van Gapping. Beschouw daarom de volgende voorbeelden, die we 
alle uit Evers (1975) gelicht hebben. 

(55) a. ?wei! wir Johann ein Lied singen hörten und Cecilia 
ein Gedicht vortragen. 

b. wei! wir Johann ein Lied singen hörten und ein 
Gedicht vortragen. 

(56) a. *wei! wir Johann ein Lied singen hörten und sie Cecilia 
ein Gedicht vortragen. 

b. *wei! er Johann die Sarabande spielen zu lehren beginnt und 
sie die Gavotte tanzen zu helfen. 

De grammaticaliteit van (55a,b) blijft in Evers (1975) onverklaard. Toch 
lijkt het verschil tussen (55) en (56) eenvoudig te verantwoorden. Het lijkt 
namelijk een kwestie van "lengte", al zullen er wel meer factoren in het spel 
zijn. (Voor een andere alternatieve analyse zie Thiersch 1978.) 

Bij Forward Gapping moeten de Gapping-restanten voorzien worden van 
een contrast-accent (Dirksen en Kerstens 1987). Hoe groter het aantal 
Gapping-restanten, hoe groter de opeenhoping van contrast-accenten. En 
het is bekend dat een grote opeenhoping van contrast-accenten zinnen 
slechter maakt, zonder dat we daaruit moeten afleiden dat zulke zinnen dan 
ook ongrammaticaal zijn. 

In het volledig aanvaardbare voorbeeld (55b) zijn er slechts twee 
Gapping-restanten, namelijk ein Gedicht en vortragen. Indien ein Gedicht 
vortragen één contrast-accent draagt, geldt hetzelfde voor (55a). In dit 
voorbeeld kan er ook sprake zijn van drie Gapping-restanten, als we zowel 
ein Gedicht als vortragen benadrukken en in dat geval wordt de zin inder
daad iets lelijker dan wanneer we ein Gedicht vortragen slechts één contrast
accent geven. De voorbeelden in (56) echter kunnen met drie of vier 
contrast-accenten worden uitgesproken, waarbij de aanvaardbaarheid snel 
afneemt. Maar nogmaals: of er hierbij van syntactische ongrammaticaliteit 
gesproken mag worden, is nog maar de vraag. 

Dit gezegd zijnde menen wij Evers' Forward Gapping-argument ad acta 
te mogen leggen. 

3.3. Het ondoordringbaarheidsargument 

Een derde argument voor links-adjugerende VR is de observatie dat de niet
geïnverteerde werkwoordelijke eindreeks ondoordringbaar is voor geëxtrapo-
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neerde elementen. Wanneer er in deze reeksen geen VR plaatsvindt, zouden 
we volgens Evers ten onrechte verwachten dat een geëxtraponeerde PP of 
bijzin kan verschijnen na het niet-geïnverteerde werkwoord (vgl. (57b )). 
Nemen we echter links-adjugerende VR aan, dan volgt de ondoordringbaar
heid van de werkwoordelijke eindreeks (d.w.z. het feit dat alleen (57a) 
aanvaardbaar is) automatisch. 

(57) a. dat hij niet wachten wou op Peter. 
b. *dat hij niet wachten op Peter wou. 

Wanneer de aanname van een VR-cluster inderdaad de juiste verklaring 
voor de ongrammaticaliteit van (57b) is, verwachten we dat geëxtraponeerde 
elementen wel kunnen verschijnen tussen verbale resten die in de VP 
achterblijven en het werkwoordelijke cluster. Beschouw (58). 

(58) a. *dat hij op [dat het onmogelijk is] gemerkt [zou hebben]. 
b. *dat hij op gemerkt [dat het onmogelijk is] [zou hebben] 
c. dat hij op gemerkt [zou hebben] [dat het onmogelijk is] 

Omdat in (58) zou en hebben geïnverteerd voorkomen, voorspellen we dat 
de bijzin in ieder geval niet tussen deze twee werkwoorden mag staan. Het 
participium gemerkt gaat aan het cluster vooraf. Als we aannemen dat het 
buiten het werkwoord-cluster staat voorspellen we ten onrechte dat de bijzin 
tussen het participium en het cluster mag komen te staan (cf. (58b)). 

Als we daarom aannemen dat het participium links-geadjugeerd is aan 
het cluster zou hebben, voorspellen we vervolgens dat de bijzin geplaatst kan 
worden tussen het partikel op en de werkwoordelijke cluster gemerkt zou 
hebben (aangenomen dat er geen snoeiing plaatsvindt). Ook dit levert een 
ongrammaticaal resultaat op (c. (58a)). Deze zin kunnen we daarom binnen 
de gemoderniseerde aanpak van Evers (zonder snoeiing) alleen uitsluiten 
als we aannemen dat dit partikel verplicht geïncorporeerd wordt in het 
participium gemerkt. Een dergelijke stipulatie is natuurlijk ad hoc gezien het 
feit dat het partikel in het geval van de geïnverteerde werkwoordelijke 
eindreeks niet hoeft mee te raisen: dat hij dat niet op zou hebben gemerkt. 

Bovendien zou een dergelijke stipulatie onvoldoende zijn om uit te 
sluiten dat de bijzin in (59) geplaatst zou worden tussen in overweging en 
het werkwoordelijke cluster genomen heeft, aangezien de PP in overweging 
in het Standaard Nederlands nooit geïncorporeerd wordt (ouderwetse 
boekentaal daargelaten): *dat hij dat niet heeft in overweging genomen. 

(59) a. dat hij daarbij in overweging genomen heeft [dat hij ziek was]. 
b. *dat hij daarbij in overweging [dat hij ziek was] genomen heeft. 
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Uit deze voorbeelden lijkt te volgen dat de ondoordringbaarheid van de 
werkwoordelijke eindreeks niet zozeer het gevolg is van de vorming van een 
werkwoordelijk cluster, als wel van de noodzaak voor een geëxtraponeerd 
element om (om welke reden dan ook) zo hoog mogelijk in de structuur 
aan te hechten. In andere woorden: doordat geëxtraponeerde elementen, 
ongeacht de vraag of er VR heeft plaatsgevonden of niet, blijkbaar naar het 
eind van een T-verbindingsdomein verplaatst moeten worden, is het niet 
nodig links-adjugerende VR aan te nemen om de ondoordringbaarheid van 
de werkwoordelijke eindreeks te verantwoorden. (Zie voor de notie 
T-verbinding sectie 4 en de verwijzingen aldaar). 

3.4. VPR in het Duits 

Nu we hebben laten zien dat Evers' argumenten niet noodzakelijk leiden tot 
de aanname van links-adjugerende VR, willen we nog een laatste argument 
in het voordeel van deze aanname bespreken. Den Besten en Edmondson 
(1983) hebben beargumenteerd dat voorbeelden als in (60) een additioneel 
argument vormen voor het optreden van links-adjugerende VR in het Duits. 

(60) a. dafi er mich nicht hat sehen können. 
b. dafi er es doch muil machen können. 

Zij nemen aan dat links-adjugerende VR eerst de clusters sehen können hat 
en machen können muft creëert, waarna hat en muft met de subclusters 
sehen können resp. machen können geïnverteerd worden. De inversieregel 
moet natuurlijk wel zodanig beperkt worden, dat alleen een kleine 
verzameling werkwoorden, zoals haben en müssen, eraan meedoet. 

Ook zou denkbaar zijn dat we met behulp van links-adjugerende VR 
eerst de clusters sehen können en machen können vormen, waarna deze 
vervolgens aan de rechterzijde van hat en muft geadjugeerd worden. De 
idiosyncratische eigenschappen die Den Besten en Edmondson aan de 
inversieregel toekennen, moeten in dit geval worden verantwoord door aan 
te nemen dat rechts-adjugerende VR in het Duits slechts bij een beperkte 
klasse van werkwoorden kan optreden. 

In een theorie zonder links-adjugerende VR zijn dergelijke analyses van 
de geïnverteerde reeksen in (60) per definitie onmogelijk. Als sehen können 
en machen können geen cluster vormen maar toch als constituent ter 
rechterzijde van hat respectievelijk muft verschijnen, is er maar een 
oplossing mogelijk: het gaat hier om idiosyncratisch beperkte Verb Projec
tion Raising (VPR) (vgl. ook Den Dikken 1989). Het feit dat de objecten 
mich resp. es niet zijn opgenomen in de geraisede VP's, is hierbij van weinig 
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betekenis, omdat onder VPR objecten de VP uit gescrambled mogen 
worden (Den Besten en Rutten 1989; Rutten 1991; Vanden Wyngaerd 
1989). 

Aanwijzingen voor het bestaan van VPR in het standaard Duits kunnen 
gehaald worden uit voorbeelden als de volgende: 

(61) a. *Dafi er doch früher auf hätte stehen können. 
b. Dafi er doch früher hätte aufstehen können. 
c. Dafi er noch mu/3 nach Bonn zurückf ahren können. 
d. Dafi er gerne möchte wieder Museen besuchen können. 

Voorbeelden als (6lc,d) zijn duidelijke gevallen van VPR, terwijl de 
grammaticaliteitsoordelen in (61a) voorspeld worden onder een VPR
analyse; partikels kunnen immers niet gescrambled worden-tenzij met 
zwaar focusaccent op het partikel, en (61a) is dan ook hoogstens "gramma
ticaal" te noemen als auf zwaar benadrukt wordt. Merk op, dat de verschil
len in grammaticaliteit tussen (61a) en (61b) ook onder een analyse met 
links-adjugerende VR wel af te leiden zijn, maar slechts ten koste van de ad 
hoc stipulatie dat incorporatie van het partikel au[ verplicht is, terwijl we 
de feiten onder een VPR-analyse cadeau krijgen. 

Dit wil overigens niet zeggen, dat de hier gepostuleerde standaard-Duitse 
Verb Projection Raising "mooi" beschreven kan worden. De gepostuleerde 
Verb Projection Raising moet nu eenmaal de idiosyncratische eigen
schappen overnemen die binnen de analyse van Den Besten en Edmondson 
(1983) aan de inversieregel waren toegekend. Het enige wat we hier hebben 
willen laten zien is dat de voorbeelden in (60) niet noodzakelijk een 
probleem voor de aanname van (52) hoeven op te leveren. 

We zijn er ons overigens bewust van dat onze VPR-oplossing nieuwe 
vragen oproept. Deze impliceert namelijk dat elementen de VP uit
gescrambled mogen worden waarvan standaard wordt aangenomen dat ze 
niet mogen scramblen (zoals Small Clause AP's). We zijn echter weinig 
onder de indruk van dit probleem, omdat de huidige discussie over de 
Derde Constructie laat zien dat Den Besten e.a. (1988) en Den Besten en 
Rutten (1989) veel te restrictieve uitspraken hebben gedaan over de 
interactie van Extrapositie en Scrambling (vgl. ook Rutten 1991). Dit is dus 
zaak voor toekomstig onderzoek. 
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In sectie 3 hebben we betoogd dat in het geval er geen inversie in de 
werkwoordelijk eindreeks optreedt, we ook niet te maken hebben met VR. 
Indien dit werkelijk het geval is, kunnen we de generalisaties die we in 
sectie 2 opgesteld hebben als volgt herformuleren. 

(62) a. VR is optioneel in reeksen met een finiet werkwoord en één 
kale infinitief. 

b. VR is verplicht in reeksen van twee werkwoorden met een te
infinitief, waarbij de te-infinitief gevormd kan worden: 
(a) door het matrix-werkwoord of, 
(b) door het ingebedde werkwoord. 

c. VR is verplicht in reeksen van meer dan twee werkwoorden 
(ook in het geval van kale infinitieven). 

In deze sectie willen we proberen een aanzet te geven voor de syntactische 
verklaring van deze generalisaties. We zullen hierbij de notie T-verbinding 
(Bennis en Hoekstra 1989a,b) als uitgangspunt nemen. Hierbij moet wel 
opgemerkt worden dat onze opvatting over T-verbindingen op tal van 
punten van die van Bennis en Hoekstra afwijkt. Omdat een bespreking van 
het voorstel van Bennis en Hoekstra onze uiteenzetting te veel zou onder
breken, hebben we deze opgenomen in een appendix bij dit artikel. In deze 
sectie zullen we direct onze eigen opvatting presenteren. 

4.1. T-verbinding 

In de huidige theorieën over werkwoordverplaatsing speelt het begrip Tense 
een belangrijke rol. De semantische intuïtie achter deze voorstellen is dat 
elk werkwoord in de zin een zekere temporele referentie heeft. Om dit 
syntactisch te verantwoorden, wordt aangenomen dat elk werkwoord in de 
zin op een of andere manier verbonden moet zijn met de (finiete of 
infiniete) Tense van de zin. Ons voorstel zal voortbouwen op de formulering 
van deze aanname in Bennis en Hoekstra (1989a,b). 

(63) T-verbinding 
Een werkwoord moet verbonden worden met (geïdentificeerd 
worden door) Tense. 
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Evenals Bennis en Hoekstra (1989b) nemen wij de volgende basisstructuur 
voor de Nederlandse zin aan: 

(64) [er ... C [rp [vp .... V] I]] 

Wij volgen Bennis en Hoekstra echter niet in hun aanname dat talen 
geparametriseerd zijn ten aanzien van de positie die Tense bevat, maar wij 
nemen aan dat Tense in elke taal in de !-positie gegenereerd wordt. De eis 
van T-verbinding houdt daarom voor het Nederlands in dat elk werkwoord 
in de zin op een of andere manier verbonden wordt met de dichtstbijzijnde 
!-positie. 

Volgens Bennis en Hoekstra komt de T-verbinding tot stand door de 
vorming van een T-keten. Zij nemen aan dat talen kunnen verschillen in de 
wijze waarop zo'n T-keten tot stand komt. In het Nederlands is dit volgens 
Bennis en Hoekstra alleen mogelijk door verplaatsing van het werkwoord, 
terwijl in andere talen, zoals het Engels, de T-verbinding alleen tot stand 
kan komen door percolatie van de Tense-kenmerken. 

Natuurlijk kunnen wij Bennis en Hoekstra niet in deze aanname over het 
Nederlands volgen, omdat we anders zouden voorspellen dat VR in het 
Nederlands verplicht is. Daarom zullen wij (voorlopig) aannemen dat T
verbindingen in het Nederlands niet alleen door verplaatsing, maar ook 
door percolatie tot stand gebracht kunnen worden. Wij zullen in het vervolg 
aannemen dat percolatie van Tense door coïndicering tot stand komt en het 
proces ook als zodanig aanduiden. 

(65) In het Nederlands is T-identificatie van een werkwoord mogelijk 
door verplaatsing of coïndicering. 

De consequentie van deze aanname is dat wij niet in staat zijn VR met 
behulp van de eis tot T-verbinding af te dwingen. Wij vinden dit, zoals in 
het vervolg duidelijk zal worden, een gewenst resultaat. 

In de volgende subparagrafen zullen we de consequenties van de 
aanname dat T-verbindingen met behulp van coïndiceringen tot stand 
kunnen komen, onderzoeken en zien in hoeverre we hiermee de generali
saties in (62) kunnen verklaren. 

4.2. Keten-regeren en T-verbinding 

In de vorige subsectie hebben we aangenomen dat T-verbindingen tot stand 
kunnen komen door coïndicering. In de volgende subsecties zullen we 
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betogen dat deze coïndicering tot stand komt onder keten-regeren. We 
zullen deze notie hier daarom kort bespreken. 

De notie keten-regeren is geïntroduceerd door Den Besten (1985) om te 
verklaren dat subjecten van passieve en onaccusativische constructies 
nominatief casus toegekend kunnen krijgen op hun D-structuurpositie. 
Vergelijk de volgende structuur: 

(66) dat [1p e [vp hem een bloemetje aangeboden werd] I] 

Laten we aannemen dat de Tense-dragende I de toekenner van nominatief 
casus is en dat casus toegekend wordt hetzij onder regeren, hetzij onder 
Spec-Head Agreement. Wanneer de structuur in (66) een S-structuur is, zou 
dit betekenen dat deze structuur ongrammaticaal zou moeten zijn. Immers, 
de NP een bloemetje kan in dit geval geen nominatief casus toegekend 
krijgen, doordat hij niet geregeerd wordt door I en zich evenmin in de 
specificeerderpositie van I bevindt. Toch is (66) grammaticaal. 

De oplossing die Den Besten voor dit probleem geeft, komt globaal op 
het volgende neer. Hij neemt aan dat I in het Nederlands gecoïndiceerd kan 
worden met het hoofd van de VP. Hierdoor wordt er een keten gevormd. 
Deze keten "erft" het vermogen van I om nominatief casus toe te kennen. 
Doordat deze keten het subject op zijn D-structuurpositie regeert, kan dat 
op zijn D-structuurpositie door deze keten nominatief casus toegekend 
krijgen. Hierdoor wordt de structuur in (66) gered van het casus-filter. 

We zullen hier aannemen dat een dergelijke keten alleen gevormd kan 
worden als tenminste aan de voorwaarden in (67) voldaan is. 

(67) XP .... yq ==> XP .... yp 

indien: (i) X regeert Y, en: 
(ii) X en Y zijn hoofden. 

Het begrip regeren dat wij hanteren, zal in de volgende subsectie nader 
gedefinieerd worden. 

Het voorstel dat we willen doen, is dat deze vorm van keten-regeren niet 
alleen een rol speelt bij de toekenning van nominatief casus in onaccusa
tivische constructies, maar ook bij de vorming van T-verbindingen. Om te 
beginnen nemen we aan dat een T-verbinding zowel door verplaatsing van 
het werkwoord als onder keten-regeren tot stand kan komen. Hiermee 
voorspellen we dat VR in het Nederlands, evenals NP-verplaatsing in 
gevallen als (66), optioneel is. 

De constructies die wij in de volgende subsecties bespreken vertonen een 
toenemende mate van complexiteit. In 4.3 bespreken we werkwoordreeksen 
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met te-infinitieven waar geen finiet werkwoord in voorkomt. In 4.4 zullen 
we werkwoordreeksen behandelen waar wel een finiet werkwoord maar geen 
te-infinitief in voorkomt. In 4.5 tenslotte bespreken we werkwoordreeksen 
waar zowel te-infinitieven als een finiet werkwoord in voorkomen. 

4.3. Keten-regeren en te-infinitieven 

In de volgende constructie vinden we een te-infinitief waarin we met maar 
één werkwoord te maken hebben. 

(68) a. Hij ging weg om zijn huiswerk te maken. 
b. *Hij ging weg om zijn huiswerk maken te. 

In (68) zien we dat het werkwoord in dit geval verplicht moet volgen op te. 
Wanneer we aannemen dat te de lexicale inhoud van I(-TJ is (zoals de 
werkwoordflexie de lexicale inhoud van Ir+TJ is), kunnen we concluderen dat 
V blijkbaar niet door coïndicering met I[-TJ verbonden kan worden en dat 
de enige manier om een T-verbinding tot stand te brengen de verplaatsing 
van het werkwoord is. 6 

Om dit te verklaren zullen we de notie regeren, zoals die gebruikt wordt 
in (67), nauwkeurig vastleggen. In de definitie van regeren zullen we gebruik 
maken van de notie (minimaal) c-commanderen. Verder nemen we aan dat 
regeren ondeiworpen is aan de eis van 0-subjacentie (zie Chomsky 1986) en 
aan een Minimaliteitsprincipe. In de volgende definitie zijn al deze 
vooiwaarden opgenomen: 

(69) regeren 
a regeert 13 indien: 
a. a = x0

, 

b. a 13 c-commandeert, 
c. 13 0-subjacent aan a is, en 
d. er geen T is, zodanig dat: 

(i) T = x0
, 

(ii) T 13 c-commandeert, a T c-commandeert en T a niet 
c-commandeert. 

6 Een eenvoudiger manier om hier VR af te dwingen, is aan te nemen dat te een affix is. Dit 
zou echter puur stipulatie zijn, omdat het Engelse to duidelijk geen affix is; V-naar-I is in 
Engelse infinitief-zinnen niet verplicht en dientengevolge kan to daar als geïsoleerd woord 
verschijnen. (Zie Broekhuis 1990 voor een bespreking van T-verbinding in het Engels die 
verenigbaar is met de hier gepresenteerde theorie.) 
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De noties die in deze definitie gebruikt zijn, worden als volgt gedefinieerd: 

(70) a c-commandeert j3 als a j3 niet domineert en de knoop die a 
onmiddellijk domineert ook j3 domineert. 

(71) j3 is n-subjacent aan a, indien er minder dan n + 1 barrières voor j3 
zijn die a excluderen. 

(Chomsky 1986, (59)) 

Voor de notie barrière gebruiken we de definitie van Lasnik en Saito (te 
verschijnen): 

(72) a is een barrière voor j3, indien: 
(i) a een maximale projectie is, 
(ii) a niet ge-L-markeerd is, en 
(iii) a j3 domineert. 

(73) a L-markeert j3, indien a een lexicale categorie is en j3 door a ge-8 
regeerd wordt. 

(Chomsky 1986, (28)) 

(74) a 8-regeert j3, indien a een X0 -categorie is, die j3 direct 8-markeert 
(d.w.z. a en j3 zijn zusters). 

(naar Chomsky 1986, (24) en (27)) 

Laten we nu eens kijken naar de D-structuur van de adjunct-zin in (68). We 
geven hier alleen de relevante elementen: 

(75) [1p ... [ VP ... maken) te) 

Om de vraag te beantwoorden of te en maken gecoïndiceerd kunnen 
worden, moeten we eerst de vraag beantwoorden of te het werkwoord 
maken regeert. Het antwoord op de laatste vraag moet ontkennend zijn; te 
vult de niet-lexicale categorie 1.7 Het gevolg hiervan is dat te volgens (73) 

7 Onder een niet-lexicale categorie verstaan we niet "een categorie die niet-fonologisch 
gerealiseerd is". We bedoelen hiermee de categorieën die ook wel aangeduid worden als "func
tionele categorieën": I, C , etc. In navolging van Chomsky (1986) nemen we aan dat deze 
categorieën niet-lexicaal zijn in die zin dat ze niet gespecificeerd zijn voor de kenmerken [aNJ 
en [13V). Hoofd-naar-hoofd verplaatsing van een lexicale categorie (adjunctie of substitutie) 
maakt van een niet-lexicale categorie een lexicale categorie, doordat de kenmerken van het 
geïncorporeerde/geadjugeerde hoofd gekopieerd worden op het niet-lexicale hoofd. V-naar-1 
maakt van I dus een lexicale categorie met de kenmerken [-N, +VJ . Zie voor een nadere 
uitwerking van dit idee: Broekhuis en Hoekstra (1990). 



104 Hans den Besten en Hans Broekhuis 

de VP niet L-markeert, zodat de VP volgens (72) een barrière voor het 
werkwoord maken is. Maken is daarom niet 0-subjacent aan te, zodat te 
volgens (69) maken niet regeert. Omdat te maken niet regeert, is er niet 
voldaan aan de voorwaarde voor ketenvorming in (67), zodat de T-verbin
ding niet volgens keten-regeren tot stand kan komen. 

Wanneer nu verder niets zou gebeuren, zou dit betekenen dat het 
werkwoord niet met T verbonden kan worden en de structuur op grond 
daarvan ongrammaticaal is. Om dit te voorkomen moet de T-verbinding 
door verplaatsing tot stand komen. Na verplaatsing hebben we de structuur 
in (76). 

(76) (ip ... [vp ... td te makeni ] 

De vraag die zich nu voordoet is of (76) een welgevormde structuur is. 
Immers, als de VP ook in (76) een barrière voor het spoor van het 
werkwoord is, zou dit inhouden dat het spoor van het werkwoord niet 
"proper" geregeerd is, zodat er een overtteding van het ECP ontstaat. 
Chomsky (1986) heeft echter voorgesteld dat V-naar-1 I lexicaal maakt (zie 
ook noot 7). Het amalgaam I + V te maken is hierdoor in staat de VP te L
markeren, zodat deze niet langer een barrière is. Het gevolg hiervan dat het 
spoor lexicaal geregeerd wordt door het amalgaam I+ V ( en/of antecedent
geregeerd door het werkwoord maken), zodat de structuur in (76) voldoet 
aan het ECP. 

Uit de hierboven geschetste theorie volgt dat VR de enige manier is om 
de zinnen in (68) aan de eis van T-verbinding te laten voldoen. 

Zoals we weten is inversie ook verplicht als de adjunct-zin twee 
infinitieven bevat (zie subsectie 2.2): 

(77) a. (Jan pakte het boek) om te gaan lezen. 
b. *(Jan pakte het boek) om lezen te gaan. 

Volgens de hierboven geschetste theorie is verplaatsing van het werkwoord 
gaan naar 1(-TJ verplicht, omdat anders de VP die gaan bevat een barrière 
zou zijn. Aangenomen dat het spoor van gaan evenals zijn antecedent een 
lexicale regeerder is, lijkt er echter a priori niets op tegen om het werk
woord lezen te coïndiceren met het spoor van gaan; hierdoor zou lezen via 
het spoor van gaan geïdentificeerd worden door Tense. Dit zou echter wel 
inhouden dat de ontstane T-keten met behulp van twee ongelijksoortige 
processen tot sta.nd is gekomen. Gezien de ongrammaticaliteit van (77b), 
lijkt het wenselijk om deze situatie uit te sluiten. Dit kunnen we doen door 
(65) als volgt te herzien: 
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(78) Een werkwoord kan verbonden worden met Tense: 
a. of door een verplaatsingsketen, 
b. of door een coïndiceringsketen. 

De beperking in (78) lijkt niet bepaald een onafhankelijk gemotiveerde 
syntactische beperking. Het is dan ook de vraag ofwe deze beperking nodig 
hebben. Laten we hierom nog eens naar de structuur in (76) kijken. 

We hebben tot nu toe aangenomen dat de verplaatsing van het werk
woord maken naar I, het werkwoord met T verbindt. Tevens hebben we 
gezien dat we moeten aannemen dat het spoor van het werkwoord maken 
in (76) door I + V (te maken) geregeerd wordt, omdat anders de structuur 
door het ECP wordt uitgesloten. Als het laatste waar is, betekent dit echter 
dat op S-structuur ook voldaan is aan de voorwaarde voor coïndicering van 
I en het spoor van maken (vgl. (67)). Als gevolg hiervan zouden we in (76) 
de T-keten ook door coïndicering van I (te) en het spoor van het werkwoord 
maken tot stand kunnen brengen; het werkwoord zelf zou dan verbonden 
zijn met T dankzij de relatie met zijn spoor. Wanneer we deze mogelijkheid 
aanvaarden, betekent dit dat we de clausule in (78a) helemaal niet nodig 
hebben, zodat we (78) kunnen vervangen door de uitspraak in (79).8 

(79) Een werkwoord kan uitsluitend met behulp van een coïndicerings
keten verbonden worden met Tense. 

De vraag blijft echter waarom het werkwoord lezen in (77) geraised moet 
worden. Volgens (79) zou (77b) grammaticaal moeten zijn. Merk echter op 
dat in (77b) de woordvolgorde door elkaar gegooid is. Dit kan echter 
voorkomen worden als we beide werkwoorden raisen. Laten we daarom 
aannemen dat we dit om perceptuele redenen prefereren. In het Nederlands 
lijken we daarom gebruik te maken van de volgende perceptuele strategie. 

(80) In een D-structuur-reeks X1, ... , X
0 

waarbij Xi e {I,V} en voor 
iedere ~ (1 s j < n) geldt, dat ~ de maximale projectie van ~+l 

regeert, is verplaatsing van ~+1 naar ~ alleen mogelijk indien de 
lineaire volgorde van de reeks in spiegelbeeld behouden blijft. 

8 De mogelijkheid die we hier opperen heeft zijn parallel in de discussie over de vraag of NP
verplaatsing in het Nederlands voorkomt; doordat het subject nominatief casus onder (keten-) 
regeren toegekend kan krijgen, maakt de aanname van NP-verplaatsing de grammatica van het 
voor het Nederlands in principe redundant (zie Broekhuis 1988 en Den Besten 1989, 1990). In 
Broekhuis (1990) worden een aantal empirische argumenten gegeven tegen de aanname van NP
verplaatsing voor de grammatica van het Nederlands. 
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De strategie in (80) staat alleen inversie toe indien alle elementen in de 
reeks X1, .. . , X

0 
geïnverteerd worden. (Dit heeft dus niets te maken met de 

perceptuele opmerkingen van Lötscher 1978 die betrekking hebben op de 
lengte van de verbale eind reeks.) 

Deze verantwoording van (77) houdt in dat we (78) gesplitst hebben in 
een syntactisch principe (79) en een perceptuele strategie (80). Voor de 
onaanvaardbaarheid van (77b) geven we dus niet langer een syntactische 
verklaring, maar een verklaring die gebaseerd is op onze perceptie.9 

In 4.4.2 zullen we zien dat we met behulp van (80) een groot aantal van 
de logisch mogelijke volgordes in clusters van meer dan twee werkwoorden 
kunnen uitsluiten. Voordat we dit laten zien, zullen we eerst in 4.4.1 een 
verklaring geven voor de optionaliteit van inversie in het geval van twee 
kale infinitieven. 

4.4. Keten-regeren en kale infinitieven 

4.4.1. Reeksen van twee werkwoorden 

Bij onze bespreking van de kale infinitieven beginnen we met zinnen die 
slechts twee werkwoorden bevatten. We nemen aan dat het kale infinitief
complement een VP is (vgl. Bennis en Hoekstra 1989a,b; Den Besten e.a. 
1988). De D-structuur van een zin als dat Jan hem helpen kan is (sterk 
vereenvoudigd) dus als in (81 ). 

(81) (rp [vp1 Jan [vp2 hem helpen] kan] ll+TJ] 

De vraag is nu hoe het diepst ingebedde werkwoord helpen door Tense 
geïdentificeerd kan worden. Omdat we in (79) aangenomen hebben dat een 
T-verbinding uitsluitend door middel van coïndicering tot stand kan komen, 
betekent dit dat er een keten gevormd moet worden door coïndicering van 
I en de werkwoorden kan en helpen. Dit is volgens (67) alleen mogelijk 
indien 11 + TJ het werkwoord kan en kan het werkwoord helpen regeert. 

Wanneer we aannemen dat dit het geval is, zou dit betekenen dat een 
Tense-dragende I, in tegenstelling tot een niet-Tense-dragende I, lexicaal is. 
In deze sectie zullen we echter uitgaan van de al eerder gemaakte aanname 
dat I (en dus ook de Tense-dragende I) altijd niet-lexicaal is. Voor structuur 
(81) betekent dit dat I VP1 niet L-markeert, zodat deze een barrière voor 

9 Oppetvlakkig gezien lijkt in het Duits, waarin werkwoordelijke reeksen als zu kennen scheint 
mogelijk zijn, de perceptuele strategie niet van toepassing te zijn. We zullen hier in subsectie 
4.6 verder op ingaan. 
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de werkwoorden is. Het gevolg hietvan is dat I het werkwoord kan niet 
regeert; T-identificatie door coïndicering van I en de werkwoorden is 
daarom volgens (67) uitgesloten. 

Op S-structuur kan het werkwoord kan echter naar I verplaatst worden. 
Dit lexicaliseert de I; VP 1 is nu niet langer een barrière en T-identificatie 
is nu mogelijk door coïndicering van I en de werkwoorden. 

Samenvattend kunnen we dus zeggen dat V-naar-1 in Tense-dragende 
zinnen wordt afgedwongen vanwege de eis van T-verbinding. Dit is echter 
niet zo omdat de verplaatsing de T-verbinding tot stand brengt, maar omdat 
deze verplaatsing noodzakelijk is om de barrière-status van de hoogste VP 
op •e heffen, zodat de T-verbinding door coïndicering tot stand gebracht kan 
worden. 

Wanneer we er gelijk in hebben dat V-naar-I verplicht is, zou dit als 
extra argument gegeven kunnen worden om de perceptuele strategie in (80) 
te prefereren boven de syntactische beperking in (78). Vergelijk bijvoor
beeld de volgende structuur: 

(82) dat [1p [vp1 Jan [vP2 PRO hem helpen] kan] I] 

~ ~ 
2 1 

Verplaatsing 2 is, gezien het feit dat in deze zin de niet-geïnverteerde 
volgorde mogelijk is, optioneel. Verplaatsing 1 is echter verplicht, omdat de 
hoogste VP anders een barrière is en de werkwoorden niet T-verbonden 
zouden kunnen worden. Dit lijkt dus als gevolg te hebben dat de T
verbinding in (82) door een combinatie van verplaatsing en coïndicering tot 
stand kan komen. Dit is in strijd met conditie (78).10 

10 Men zou kunnen betogen dat (82) slechts in schijn een probleem oplevert voor (78), omdat 
we hier te maken hebben met een ander type verplaatsing naar I dan waar we tot nu toe over 
gesproken hebben. Tot nu toe hebben we aangenomen dat VR de adjunctie van een werkwoord 
aan een hogere Vof I is. VR heeft voor (82) dus als resultaat dat het volgende cluster ontstaat: 
fi I fv kan fv komen]]]. De achterliggende gedachte van (78) is dat de verplaatsingen die 
resulteren in dit cluster, de T-verbinding tot stand brengen. 

Behalve deze verplaatsing moet er echter nog een ander proces plaatsvinden dat het finiete 
werkwoord substitueert voor 1. Stel dat dit niet zou gebeuren. V2 zou in dit geval óf het gehele 
cluster óf de niet voor lexicaal materiaal gesubstitueerde I naar C verplaatsen. Dit resulteert in 
de volgende ongrammaticale structuren: *Jan fi IJ hem kan helpen of *Jan fi I kan helpen] hem. 
Om de grammaticale structuur te verkrijgen, dient het finiete werkwoord dus eerst te 
substitueren voor I, waarna I verplaatst kan worden naar C (vgl. Roberts 1990; Rutten 1991). 
In het geval dat er geen VR plaatsgevonden heeft, kan de substitutie-verplaatsing van V 
natuurlijk vanuit de D-structuurpositie van het werk.voord gebeuren. 
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De perceptuele strategie in (80) staat deze afleiding echter toe omdat de 
lineaire ·volgorde van de werkwoorden onaangetast blijft. De resulterende 
structuur staat tevens toe om de T-verbinding met behulp van coïndicering 
tot stand te brengen (zie (79)). (79) en (80) staan de niet-geïnverteerde 
volgorde dus toe. 

4.4.2. Reeksen van meer dan twee werkwoorden 

Met behulp van (80) zijn we in staat een groot aantal logisch mogelijke 
volgordes in reeksen van meer dan twee werkwoorden uit te sluiten. We 
zullen dit illustreren aan een reeks van drie werkwoorden. 

Indien de volgorde van de werkwoorden volstrekt vrij zou zijn, dan 
zouden we in principe de volgende volgordes moeten kunnen krijgen (we 
beperken ons hier, zoals we tot nu toe gedaan hebben, tot infinitieven): 

(83) a. V1 V2 V3 (komen mogen zou) 
b. V1 V3 V2 (komen zou mogen) 
C. V2 V1 V3 (mogen komen zou) 
d. V2 V3 V1 (mogen zou komen) 
e. V3 V1 V2 (zou komen mogen) 
f. V3 V2 V1 (zou mogen komen) 

We hebben hiervoor echter gezien dat alleen de volgorde in (83f) aan
vaardbaar is. 

De bovenstaande volgordes zouden op de volgende manier afgeleid 
moeten zJjn (we houden hierbij de volgorde van de voorbeelden in (83) 
aan): 

(84) a. [[( .... V 1 ] V 2 ] V3 ] 

( onderliggende volgorde) 

Wanneer we nu aannemen dat de substitutie-verplaatsing niet van belang is voor het creëren 
van T-verbindingen, maar uitsluitend gemotiveerd is vanuit de noodzaak om de flexie
kenmerken op het werkwoord te krijgen, zouden we kunnen stellen dat de conditie in (78) geen 
betrekking heeft op verplaatsingen van dit type. Omdat deze substitutie-verplaatsing I wel 
lexicaal maakt , kan de T-verbinding op S-structuur uitsluitend met behulp van indicering tot 
stand gebracht worden. 
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d. [[[ .... t] [ V2 t ]] [ V3 V1 ]] 

1 t l t 

[[[ .... t] t] [ V3 [ V2 V1 ]] 

1 • 1 

109 

(stap I) 

(stap Il) 

(stap I) 

(stap Il) 

In (84a) is er geen VR toegepast. In de overige voorbeelden wordt VR 
tenminste één keer toegepast. 

In de bovenstaande derivaties voldoen alleen (84a) en (84f) aan (80): in 
alle overige structuren is de lineaire volgorde door elkaar gegooid. 

Voor (83) geldt dat door deze verantwoording alleen (83a) nog onver
klaard is; we voorspellen ten onrechte dat deze volgorde aanvaardbaar is. 
Wanneer we (83a) vergelijken met (83b -e) lijkt het er echter op dat (83a) 
een minder slecht resultaat oplevert (zie de b-voorbeelden in (26), (28), 
(30), (32) uit subsectie 2.2). We nemen daarom aan dat (83a) niet 
ongrammaticaal is, zoals (83b -e), maar om een andere reden onaan
vaardbaar. Omdat het ons betoog nu te veel zou onderbreken zullen de 
bespreking hiervan uitstellen tot sectie 5. 

4.5. Raising van te-infinitieven 

Hoe zit het nu met de gevallen waarin het matrix-werkwoord een te
infinitief selecteert? Een eerste vraag die beantwoord zou moeten worden, 
is waarom in deze gevallen soms zowel VR als Extrapositie toegestaan is. 



110 Hans den Besten en Hans Broekhuis 

(85) a. dat Jan ti geprobeerd heeft [PRO dat boek te lezenJi 
b. dat Jan [PRO dat boek tiJ heeft proberen te lezeni 

Wij willen hier volstaan met de suggestie dat infinitivale I in het geval van 
VR, maar niet in het geval van Extrapositie, deficiënt zou kunnen zijn, en 
dat deze deficiëntie door coïndicering met de hogere I opgeheven wordt. 

Deze deficiëntie hoeft niet per se te maken te hebben met de Tense
kenmerken in I. De bespreking in Broekhuis en Hoekstra (1990) van de 
controle-eigenschappen van te-infinitieven die VR ondergaan hebben, maakt 
het aannemelijk dat deze deficiëntie ook te maken kan hebben met de 
nominale kenmerken in I. Belangrijk is echter de aanname dat de deficiëntie 
opgeheven wordt door coïndicering van de infinitivale I en de matrix-!. 

Het gevolg van deze aannames is dat het werkwoord uit de ingebedde zin 
in het geval van VR verbonden moet worden met de matrix-!, terwijl in het 
geval van Extrapositie de verbinding met de ingebedde I voldoende is. 

Laten we (in overeenstemming met Den Besten e.a. 1988) aannemen, dat 
te-infinitieven zonder de complementeerder om IP's kunnen zijn. De D
structuur van de voorbeelden in (85) zou dan zijn als in (86).11 Verder 
nemen we aan dat Tense zich in Infl bevindt. 

(86) IP 

VPl I(+TJ 

IP Vl 

1 

VP2 

~ 
1(-T) probeer 

1 

V2 te 

1 

lezen 

11 De aanname van structuur (86) voor om-loze te-infinitieven, heeft als consequentie dat we 
moeten aannemen dat PRO geregeerd moet kunnen zijn (Koster 1987). Wij achten dit geen 
ongewenste consequentie (vgl. Den Besten e.a. 1988; Broekhuis en Hoekstra 1990; Hoekstra 
in voorbereiding. Zie voor een andere visie bijvoorbeeld Bennis en Hoekstra 1989b). 
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Als I[-TJ niet in staat is V2 te T-identificeren, betekent dit dat V2 door I(+TJ 
T-geïdentificeerd moet worden. Omdat T-identificatie alleen door middel 
van coïndicering kan plaatsvinden, moet er een keten gevormd worden die 
alle hoofden in (86) omvat. De beperking op ketenvorming in (67) vereist 
daarom dat geen van de maximale projecties in (86) een barrière is. Omdat 
I een niet-lexicale categorie is, is in de structuur in (86) niet aan deze eis 
voldaan; VP1 en VP2 zijn barrières. De barrière-status van de maximale 
projecties kan echter opgeheven worden door de werkwoorden naar I te 
verplaatsen. Dit resulteert in de volgende structuur: 

(87) IP 

VPl 
11"1 

IP Vl probeeri 

1 

VP2 

~ ~ 
[. 

1 

V2 

1 

tl lezeni 

te 

In deze structuur bevinden zich geen barrières meer tussen I(+TJ en V2, 

zodat alle posities die van I(+TJ afhankelijk zijn door middel van coïndi
cering ge-T-identificeerd kunnen worden. Voor zover het conditie (79) 
betreft, is structuur (87) dus uitstekend. In (87) wordt echter wel de 
perceptuele strategie in (80) overtreden; Raising van V2 naar I[-TJ brengt 
de lineaire volgorde van de werkwoordelijke reeks in de war. De zin is dus 
op grond van (80) onaanvaardbaar. 

De enige afleiding die zowel (79) als (80) bevredigt, is die waarin het 
cluster te lezen eerst aan het werkwoord proberen adjugeert, waarna het 
gehele cluster proberen te lezen naar I verplaatst. Door deze afleiding wordt 
de barrière-status van de beide VP's opgeheven en wordt de lineaire 
volgorde in spiegelbeeld behouden. 
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4.6. Perceptuele strategieën: het Nederlands versus het Duits 

In de voorafgaande paragrafen hebben wij een aanpak van VR voorgesteld 
die nogal afwijkt van wat sedert Evers (1975) gebruikelijk is. Gaat men er 
sinds Evers (1975) van uit dat er zowel links- als rechts-adjugerende VR 
mogelijk is, wij nemen aan dat alleen rechts-adjugerende VR (V/1-naar-V) 
mogelijk is. Voor een taal als het Duits moeten we daarom aannemen dat 
het geen V/1-naar-V kent (vgl. sectie 3); V/1-naar-V is dus een taalspecifieke 
regel. Hierin verschilt V/1-naar-V van V-naar-1; de toepassing van de laatste 
regel is noodzakelijk om de barrière-status van VP op te heffen en T
verbinding mogelijk te maken. 

Voor V/1-naar-V nemen wij verder aan, dat deze regel optioneel is. Het 
bijna verplicht voorkomen van VR in het Nederlands is in deze opvatting 
een oppervlakkig feit, dat niet gestuurd wordt door syntactische condities 
op het niveau van UG. Het zou daarom in principe mogelijk moeten zijn 
om geheel niet of maar hier en daar V/1-naar-V toe te passen. 

Omdat V/1-naar-V optioneel is, terwijl V-naar-1 op universele gronden 
wordt afgedwongen, moet het mogelijk zijn om in een reeks als (88) wel V
naar-1, maar niet V/1-naar-V toe te passen. 

(88) X1, ... , X0 

waarbij Xi e {I,V} en voor iedere ~ (1 :s j < n) geldt, 
dat ~ de maximale projectie van ~+l regeert. 

Zoals we hebben laten zien, bestaan dit soort "gemengde" gevallen ook. 
Volgordes als komen kan en vallen laat moeten worden afgeleid door wel 
V-naar-1, maar niet V-naar-V toe te passen. Ook de Duits-Fries-Neder
duitse volgordes als lezen te gaan, die in het Nederlands niet mogelijk zijn, 
zijn hier een voorbeeld van. 

Zoals we in 4.5 hebben betoogd zijn in het Nederlands de volgordes van 
het laatste type uitgesloten op basis van een beperking van een nogal 
oppervlakkige soort, die overigens vrij diep ingrijpt, omdat zij gebaseerd is 
op perceptuele overwegingen: beperking (80). Volgens deze beperking moet 
in een reeks als in (88), wanneer toepassing van V/1-naar-V/I op een 
subreeks Xi, Xi+l (1 :s i < n) leidt tot een omkering van de volgorde van 
de inputstructuur, op elke andere subreeks ~' ~+l (1 :s j < n) V/1-naar
V/I worden toegepast. Daarom moet in het Nederlands de volgorde lezen te 
gaan worden omgezet in te gaan lezen. 

Op grond van dezelfde beperking moet de door V-naar-1 afgeleide 
volgorde te kennen schijnen/schijnt, die wel in het Duits, maar merkwaardig 
genoeg niet in het Fries, toegestaan is, worden omgezet in schijnen/schijnt 
te kennen. Evenzo vraagt een door V-naar-V afgeleide volgorde kunnen 
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komen zal om verdere bewerking tot zal kunnen komen. Alleen gemengde 
gevallen als komen kan, komen kunnen zal en gerend hebben zal blijven zo 
over. De onaanvaardbaarheid van de laatste twee werkwoordelijk reeksen 
zal in sectie 5 besproken worden. 

Het is duidelijk, dat we aan beperking (80) een perceptuele status mogen 
toekennen. Het principe van "één keer inversie, overal inversie" maakt de 
Nederlandse werkwoordelijke eindreeks perceptueel doorzichtig, omdat er 
slechts twee mogelijke typen reeksen te verwachten zijn: reeksen met de 
werkwoorden in hun D-structuur volgorde en reeksen waarin alle werk
woorden geïnverteerd zijn. 

De vraag is nu, of beperking (80) gezien moet worden als een taal
specifieke perceptuele strategie, zoals we hem tot nu toe voorzichtigheids
halve genoemd hebben, of als een universeel perceptueel principe. Wij 
neigen ertoe om (80) op te vatten als een perceptueel principe, dat echter 
alleen werkt voor zover de grammatica van een taal over de relevante 
verplaatsingen beschikt. Wij zullen dit laten zien aan de hand van een korte 
behandeling van het Duits. 

In tegenstelling tot het Nederlands zijn in het Duits volgordes als zu lezen 
versucht en zu kennen scheint wel mogelijk. Wanneer we aannemen dat het 
Duits, zoals we in sectie 3 betoogd hebben, niet beschikt over V/1-naar-V, 
is de mogelijkheid van deze volgordes vrij eenvoudig te verklaren. Omdat 
de grammatica van het Duits natuurlijk wel V-naar-I omvat, moeten de 
werkwoorden naar I verplaatsen. We geven hier als voorbeeld de afleiding 
van de volgorde zu kennen scheint. 

(89) a. [[[[ .... kennen] zu] scheinen] I] 

b. [[[[ .... t] [zu kennen]] scheinen] I] 

1 • 1 

c. [[[[ .... t] [zu kennen]] t [schein +t]] 
L_J 

(onderliggende reeks) 

Deze afleiding resulteert in dezelfde structuur als (87) die in het Nederlands 
uitgesloten is. Hoe kan dit verklaard worden? In de afleiding in (89) is voor 
de perceptuele strategie (80) alleen de verplaatsing van kennen naar zu in 
(89b) relevant, omdat alleen deze verplaatsing de volgorde van de reeks 
aantast. Adjunctie van zu kennen aan schein(en) is niet mogelijk, omdat het 
Duits geen I-naar-V (noch V-naar-V) kent. 

De huidige formulering van de perceptuele beperking in (80) staat een 
afleiding als (89) niet toe: verplaatsing van kennen naar zu zou verplaatsing 
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van zu kennen naar schein(en) moeten afdwingen. Als we echter aan (80) 
toevoegen, dat deze beperking alleen geldt voorzover de relevante 
verplaatsingen (in de grammatica) aanwezig zijn, voldoet afleiding (89) wel 
aan beperking (80): bij afwezigheid van V/I-naar-V in de grammatica van 
het Duits kan (80) geen adjunctie van zu kennen aan schein(en) afdwingen. 
Het Nederlands daarentegen beschikt zowel over V-naar-I als over V/I-naar-
V. Vandaar dat te kennen schijnt uitgesloten is.12 

Beperking (80) in zijn huidige vorm is dus nog te taalspecifiek, d.w.z. 
gebonden aan een specifieke grammatica. Wij zullen ons echter in dit artikel 
niet wagen aan een herformulering van deze perceptuele strategie tot een 
perceptueel principe waar zowel het Nederlands als het Duits en het Fries 
mee gevangen kunnen worden. Wij laten dit niet alleen achterwege omdat 
het Fries eerst nog nadere bestudering behoeft, maar ook omdat er nog het 
een en ander te onderzoeken valt aan de wel in het Duits voorkomende 
gevallen van inversie van reeksen van twee of meer werkwoorden, gevallen 
van het type hat fallen lassen of muft kommen können. Wij willen deze sectie 
echter afsluiten met een aantal speculaties over de werking van het (nog 
niet geformuleerde) perceptuele principe in het Duits. 

In sectie 3 hebben wij gesteld dat de volgorde muft fallen lassen afgeleid 
wordt door een idiosyncratisch beperkt type VP-Raising. De te raisen VP 
moet blijkbaar van de vorm [ VP VP VJ zijn, zodat alleen VP's die tenminste 
twee kale infinitieven bevatten kunnen inverteren met een hoger werk
woord. Andere beperkingen op dit type inversie laten we hier verder buiten 
beschouwing. 

Het is interessant om te zien, dat ook hier een perceptuele strategie een 
rol lijkt te spelen. Laten we kijken naar de werkwoordreeks met vier 
werkwoorden in (90). 

(90) [ vr4 [ vr3 [ vr2 [ vr1 ... fall en] lassen] können] mufi] 

Van (90) komen twee inversie-varianten voor: (9la,b ). De inversie-varianten 
in (91c,d) zijn uitgesloten (vgl. bijvoorbeeld Bech 1955). 

(91) a. mufi fallen lassen können 
b. mufi können fallen lassen 
c. *mufi können lassen fallen 
d. *können fallen lassen muB 

12 Het Fries, dat over 1-naar-V lijkt te beschikken (voor de afleiding van de zogenaamde Friese 
kortstaarten), valt vermoedelijk ook onder beperking (80) met de bedoelde aanvulling, maar een 
nadere bespreking van het Fries laten wij hier verder achterwege. 
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De volgorde in (91a) kan worden afgeleid door VP3 VPR te laten onder
gaan. De volgorde in (91b) kan worden afgeleid door zowel VP2 als VP3 
VPR te laten ondergaan. De ongrammaticaliteit van (91c) kan, zoals we 
hierboven aangegeven hebben, worden verantwoord door aan te nemen dat 
VPR in het Duits als idiosyncratische eigenschap heeft dat de geraisede VP 
tenminste twee kale infinitieven moet bevatten. 

Interessant is nu de ongrammaticaliteit van de volgorde in (91d). Deze 
volgorde zou kunnen worden afgeleid door alleen VP2 naar können te 
raisen. Deze volgorde kan echter worden uitgesloten op grond van een 
beperking die ongeveer stelt, dat, waar eenmaal in de cyclus begonnen is 
met VP-Raising (inversie), VP-Raising moet worden voortgezet.13 Deze 
beperking lijkt in sterke mate op de perceptuele strategie in (80), behalve 
dat hij "van beneden naar boven" lijkt te werken en niet "van boven naar 
beneden", zoals in het Nederlands. Immers, inversie van muft met [allen 
lassen können dwingt geen inversie van können met f allen lassen af. 

Dit is vermoedelijk geen reëel verschil tussen het Nederlands en het 
Duits. VP-Raising in het Duits kan alleen worden toegepast op VP's die zelf 
weer een VP domineren, [ VP VP VJ. Omdat de ingebedde VP zelf weer een 
VP of een IP mag bevatten, kan de Duitse VP-Raising reeksen van twee of 
meer werkwoorden met een hoger werkwoord inverteren (met al dan niet 

13 Een soortgelijk verschijnsel vinden we in het Oud-Engels. De drie basispatronen in de bijzin 
die door bijv. Koopman (1990) worden onderscheiden, worden gegeven onder (i). Op de plaats 
van de puntjes kan interveniërend materiaal staan (zie voor de details Koopman 1990). 

(i) a. ... genumen beon wolde 
b. . .. wolde ... genumen beon 
c. wolde ... beon ... genumen 

Omdat het Oud-Engels een onderliggende OV-volgorde heeft , is de D-structuur van (i) als 
gegeven in (ii) . 

(ii) [yp3 ... [vp2 ... [vp1 ... genumen] beon] wolde] 

Aangenomen dat het Oud-Engels de beschikking over VPR heeft (vgl. Den Dikken 1989), 
kunnen de volgordes in (i) eenvoudig afgeleid worden. In (ia) blijven de VP's op hun D
structuur-positie staan. In (i b) ondergaat alleen VP2 VPR. In (ic) ondergaat zowel VP1 als VP2 
VPR. 

Deze derivatie verklaart ook dat in (ia) de werk-woorden altijd adjacent voorkomen. In (i b) 
daarentegen kan het finiete werkwoord door materiaal uit de lagere VP's van de overige 
werkwoorden gescheiden worden, maar moeten de laatste adjacent voorkomen. In (i c) tenslotte 
kunnen alle werkwoorden van elkaar gescheiden worden. 

Wat volgens ons voorstel niet mogelijk zou zijn, is dat alleen VP1 VPR ondergaat. Dit zou 
resulteren in de volgorde in (iii). Deze volgorde is dan ook niet geattesteerd. 

(iii) beon genumen wolde 

Natuurlijk hebben we hiermee nog niet alle problemen opgelost die deze constructies 
opleveren. 
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zu op een van de werkwoorden dieper in de reeks). Deze vaagheid in de 
definitie van de te misen VP maakt dat het niet nodig is omfallen lassen in 
het hierboven gegeven voorbeeld op te vatten als een VP die VP-Raising 
moet ondergaan. 

Wij willen het bij deze suggestie laten. Maar het zal duidelijk zijn, dat de 
voor het Nederlands bedachte perceptuele strategie (80) mogelijk kan 
worden uitgebouwd tot een perceptueel principe op het niveau van UG. 

4. 7. Slotopmerkingen 

In deze sectie hebben wij een aanzet gegeven voor de syntactische verklaring 
van de observationele generalisaties in (62). Ons voorstel houdt in dat VR 
in principe optioneel is. Verder hebben wij de perceptuele strategie in (80) 
ingevoerd die verantwoordt dat in het Nederlands uitsluitend werkwoord
reeksen mogelijk zijn waarin alle werkwoorden in hun D-structuur volgorde 
staan of waarin alle werkwoorden geïnverteerd zijn. Wat we nog niet 
verklaard hebben, is dat in werkwoordreeksen bestaande uit een persoons
vorm en twee of meer kale infinitieven alleen de geïnverteerde volgorde 
mogelijk is. Wij zullen ons hier in de volgende sectie mee bezig houden. 

5. EEN PROSODISCH FILTER 

5.1. Restproblemen voor de syntactische analyse. 

De in sectie 4 gepresenteerde analyse gaat ervan uit, dat afwezigheid van 
inversie in de werkwoordelijke eindreeks impliceert dat er geen VR 
(V/1-naar-V) is toegepast. De Tense-verbinding in reeksen met de niet
geïnverteerde volgorde (komen kan) wordt tot stand gebracht doordat de 
beide V's en de l[+TJ gecoïndiceerd worden. Deze analyse, die slechts onder 
bepaalde voorwaarden VR verplicht maakt, heeft echter nog te kampen met 
een paar problemen. 

Een eerste probleem is dat we voorspellen dat ook niet-geïnverteerde 
reeksen met een persoonsvorm en twee of meer kale infinitieven gram
maticaal zijn (vgl. subsectie 4.4). Uit de voorbeelden in subsectie 2.2 sub (C) 
blijkt echter dat alleen de geïnverteerde reeksen aanvaardbaar zijn. Voor 
het gemak herhalen we hier één van de voorbeelden. 

(92) a. dat hij mij kan zien lopen. 
b.?*dat hij mij lopen zien kan. 
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Een tweede probleem is dat de aanvaardbaarheid van de niet-geïnverteerde 
volgorde afllankelijk kan zijn van het type complement dat het niet
geïnverteerde werkwoord kiest. Zo is de niet-geïnverteerde volgorde 
bijvoorbeeld onaanvaardbaar indien het object van het ingebedde werk
woord onbepaald niet-specifiek is. Vergelijk bijvoorbeeld het contrast tussen 
(17a) en (17b) uit subsectie 2.1, hier voor het gemak herhaald als (93). 

(93) a. dat hij de kinderen komen zag. 
b.?*dat hij kinderen komen zag. 

Eenzelfde soort probleem treedt ook op bij de zinnen in (94). We zouden 
verwachten dat deze zinnen evenals die in (95) aanvaardbaar zouden zijn. 

(94) a. ?*dat Jan wel ziek zijn kan. 
b.?*dat hij naar Groningen gaan wou. 

(95) a. dat Jan niet dansen kan. 
b. dat hij niet meer werken wou. 

Het lijkt ons weinig waarschijnlijk, dat het verschil tussen (93a) en (95) 
enerzijds en (93b) en (94) anderzijds op syntactische gronden verklaard kan 
worden, al houden wij ons aanbevolen voor syntactische oplossingen. Wij 
zullen hieronder in ieder geval een niet-syntactische oplossing voorstellen 
die overigens wel een stukje syntaxis vooronderstelt. 

Tenslotte zitten we nog met het probleem dat de volgorde participium -
te-loze infinitief - persoonsvorm weinig acceptabel is. Vergelijk hiervoor 
voorbeeld (39a) uit sectie 2.3, hier herhaald als (96): 

(96) ?*dat Jan haar geholpen hebben kan. 

We hoeven dit geval echter niet als een apart probleem te classificeren, 
omdat voorbeelden zoals (96) ons inziens slechts een bijzonder geval van 
het tweede probleem representeren. Zoals we in secties 1 en 2 al hebben 
aangegeven, lijken de participia een aparte categorie te vormen, die niet 
(zonder meer) aan Bennis en Hoeks tra's of de door ons geherformuleerde 
theorie over T-verbinding onderworpen hoeft te zijn. Vandaar dat participia 
buiten de VR-cluster kunnen blijven staan. Vergelijk de volgende struc
turen: 

(97) a. dat Jan haar geholpen [kan hebben] 
b. dat Jan haar geholpen [zou kunnen hebben] 
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We kunnen daarom voorbeelden als (96) interpreteren als speciale gevallen 
van het tweede probleem, al zal hieronder blijken, dat er ook verbanden zijn 
met het eerste probleem. 

In de volgende sectie zullen we laten zien, dat er een gemeenschappelijke 
oplossing voor de bovengenoemde problemen bestaat: een niet-syntactische 
oplossing in termen van een prosodisch filter. 

5.2. Accent-toekenning en de volgorde in de werkwoordelijke eindreeks 

In subsectie 2.1 hebben we gesteld dat inversie in het geval van reeksen van 
een persoonsvorm met slechts één kale infinitief optioneel is. Een zin als 
(98) lijkt hiervoor een tegenvoorbeeld te vormen en is dus ook een 
probleemgeval voor een theorie die deze optionaliteit afdwingt. 

(98) ?*dat Jan ziek zijn kan. 

In feite kunnen we dit verschijnsel bij alle koppelwerkwoorden zien optreden: 

(99) a. ?*dat ik hem boos worden zag. 
b.?*dat hij niet altijd soldaat blijven zal. 
c. ?*dat hij aardig blijken zal. 

Eén van de kenmerken van de koppelwerkwoorden is, dat zij een Small 
Clause (voortaan: SC) selecteren. Dat dit het relevante verschil is t.o.v. de 
in sectie 2.1 behandelde gevallen waar inversie wel optioneel is, blijkt uit 
het feit dat we hetzelfde verschijnsel vinden bij andere werkwoorden die 
SC's kiezen. 

(100) a. ?*dat je hem toch niet aardig vinden kan. 
b.?*dat je die boeken niet in de kast zetten mag. 
c. ?*dat je mij wel een schat vinden zal. 

(101) a.?*dat hij naar Groningen gaan kan. 
b.?*dat die dingen in de tuin staan kunnen. 

Kenmerkend voor zinnen die een SC-predikaat bevatten, is dat het primaire 
zinsaccent op het SC-predikaat moet vallen, terwijl het werkwoord een 
secondair zinsaccent draagt. We nemen hier de aanvaardbare tegenhangers 
van de zinnen in (100) als voorbeeld. In het vervolg wordt het primaire 
zinsaccent weergegeven in kleinkapitalen; het secundaire accent wordt 
gemarkeerd met een acuut accent (). 
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(102) a. dat je hem toch niet AARDIG kan vinden. 
b. dat je die boeken niet in de KAST mag zétten. 
c. dat je mij wel een SCHAT zal vinden. 

We zouden nu de onaanvaardbaarheid van de zinnen in (98)-(101) kunnen 
verantwoorden met behulp van het volgende prosodische filter:14 

(103) Prosodisch filter: 
Het ingebedde werkwoord mag alleen niet-geïnverteerd voorkomen, 
indien het primair zinsaccent draagt. 

We nemen hier de zinnen in (100) als voorbeeld. Zij hebben de volgende 
vorm. 

(100') a. ?*dat je hem toch niet AARDIG vinden kan. 
b. ?*dat je die boeken niet in de KAST zétten mag. 
c. ?*dat je mij wel een SCHAT vinden zal. 

Het prosodisch filter in (103) sluit de gevallen in (100') uit, omdat het 
werkwoord niet het primaire zinsaccent bevat. 

Het prosodisch filter (103) doet een aantal interessante voorspellingen: 

1. Aangezien een niet-specifieke onbepaalde object-NP altijd het 
primaire zinsaccent draagt, is inversie, indien zo'n NP aanwezig is, verplicht. 

Il. Indien we aannemen dat een scheidbaar samengesteld werkwoord uit 
twee aparte woorden bestaat, dan is de mogelijkheid van inversie afllankelijk 
van de positie van het "woord" -accent. 

Beide voorspellingen komen uit. 
De zinnen in (104) kunnen dienen ter illustratie van de voorspelling in 

I; in (104a) hebben we een definiete NP en is inversie optioneel; in (104b) 
vinden we een generieke onbepaalde NP en is inversie eveneens optioneel; 
in (104c) vinden we echter een niet-specifieke onbepaalde NP en heeft 
inversie de voorkeur.15 

14 Het lijkt ons mogelijk om de notie niet-geïnverteerd zijn in (103) te definiëren in termen van 
asymmetrisch door een V ge-c-commandeerd worden. Hierbij moet wel zorg gedragen worden dat 
alleen fonetisch gerealiseerde hoofden van VP's en niet de sporen van de in het werkwoordelijke 
clusters opgenomen werkwoorden onder het filter vallen. Voorlopig willen wij het echter bij de 
meer primitieve formulering van (103) laten. 

15 Zie voor het verband tussen de interpretatie van de onbepaalde NP en het intonatiepatroon 
van de zin bijvoorbeeld Webelhuth (1989). 
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(104) a. dat hij de panters (altijd) AAIEN wil. 
b. dat hij panters (altijd) AAIEN wil. 
c. ??dat hij (altijd) PANTERS áaien wil. 

De voorspelling in II kunnen we testen met behulp van de twee werk
woorden doorlopen. De zin lijkt minder aanvaardbaar wanneer het "woord" -
accent op het eerste lid valt. Draagt echter het werkwoordelijke deel het 
accent, dan is de zin aanvaardbaar.16 

(105) dat hij die cursus doorLOPEN zal. 

(106) ?dat hij DOORlópen zal. 

Het prosodisch filter (103) lijkt een oplossing te bieden voor het tweede 
probleem dat we in sectie subsectie 5.1 genoemd hebben. Hoewel dit filter 
misschien geen verklaring genoemd mag worden, lijken we hiermee toch een 
belangrijke generalisatie gegeven te hebben. Het zal echter duidelijk zijn dat 
er nog het nodige onderzoek naar dit soort constructies gedaan zal moeten 
worden. 

Zoals we in subsectie 5.1 aangekondigd hebben, kan ook de verminderde 
aanvaardbaarheid van voorbeelden zoals (96), hier herhaald als (107), met 
behulp van filter (103) verklaard worden: 

(107) ?*dat Jan haar geholpen hebben kan. 

De verklaring gaat als volgt. Wanneer een hulpwerkwoord met een 
participium verbonden is, zal het primair zinsaccent op het participium of 
op een afhankelijke van het participium vallen. Vergelijk de volgende 
voorbeelden: 

(108) a. dat Jan haar GEHOLPEN héeft. 
b. dat hij naar GRONINGEN gegáan is. 
c. dat ze nog wat BOEKEN gekócht heeft. 

Wanneer we nu het accentpatroon van voorbeeld (107) nader beschouwen, 
blijkt, dat geholpen het zinsaccent draagt: 

(107') ?*dat Jan haar GEHOLPEN hébben kan. 

16 Aangezien (106) aanvaardbaarder is dan (104c) zou er eigenlijk meer gezegd moeten worden 
over scheidbaar samengestelde werkwoorden. We zullen het hier echter bij laten. 
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Volgens het prosodisch filter (103) mag het werkwoord hebben alleen dan 
niet-geïnverteerd optreden, als het de drager van het primaire zinsaccent is. 
In (107') valt het primaire zinsaccent echter op het participium geholpen. 
Vandaar dat (107') minder acceptabel is. Op dezelfde wijze kan de 
onaanvaardbaarheid van de voorbeelden in (109) verklaard worden; in deze 
zinnen valt het primaire zinsaccent niet op de niet-geïnverteerde infinitief, 
maar op een afuankelijke van het participium.17 

(109) a. ?*dat hij naar GRONINGEN gegáan zijn kan. 
b.?*dat ze nog wat BOEKEN gekócht hebben kan. 

Met behulp van het prosodisch filter (103) zijn we nu ook in staat om ook 
een verklaring te geven voor het eerste probleem, de onmogelijkheid om 
twee of meer te-loze infinitieven in hun D-structuurpositie te laten staan. 
Vergelijk het volgende voorbeeld: 

(110) ?*dat hij KOMEN mógen zou. 

De onaanvaardbaarheid van (110) zit hem niet in het niet-geïnverteerd 
optreden van de te-loze infinitief komen; deze draagt immers primair zins
accent en is dus gelicentieerd. Daarentegen draagt het niet-geïnverteerde 

17 Een probleem wordt mogelijk nog gevormd door de zinnen in (i). 

(i) a. dat ik hem wel ERG hard fietsen vind. 
b. ??dat ik hem wel erg HARD fietsen vind. 

Zin (ia) is veel aanvaardbaarder dan zin (i b). Wat aan deze zinnen opvalt is dat zij een focus
accent bevatten, wat bij de zinnen in (109) niet noodzakelijkerwijze het geval is. Het focus
accent in (i a,b) vraagt om een tegenaccent op fietsen. Dit betekent, dat fietsen eigenlijk primair 
zinsaccent draagt. We vervangen daarom (i) door de representatie in (ii): 

(ii) a. dat ik hem wel ERG hard FIETSEN vind. 
b. ??dat ik hem wel erg HARD FIETSEN vind. 

Als we nu (109) met (ii) vergelijken, valt onmiddellijk het verschil op: de niet-geïnverteerde 
hulpwerk.voorden hebben en zijn in (109a,b) dragen geen primair zinsaccent; fietsen in (iia,b) 
doet dat wel. Verder valt op, dat de niet-geïnverteerde volgorde in (iib) minder "erg" klinkt, 
dan die in (109a,b). De onaanvaardbaarheid van (ii b) zou wel eens een zeer oppervlakkig feit 
kunnen vertegenwoordigen. Een extra aanwijzing voor deze veronderstelling lijkt ons het 
volgende stel voorbeelden: 

(iii) a. dat ik hem juist SOEPEL FIETSEN vind. 
b. dat ik nog wel HARDER FIETSEN kan. 

Blijkbaar maakt de directe opeenvolging van twee syllabes die allebei primair zinsaccent dragen, 
het voorbeeld in (ii b) minder aanvaardbaar (zie hiervoor Baart 1987 en de daar gegeven 
verwijzingen). 
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mogen geen primair zinsaccent en wordt dus door filter (103) uitgesloten. 
Mogen moet daarom raisen; op grond van de perceptuele strategie (80) uit 
subsectie 4.3 moet nu ook komen raisen, omdat anders de lineaire volgorde 
niet behouden blijft. 

Het is overigens vrij gemakkelijk om voorbeelden te construeren waarbij 
beide niet-geïnverteerde infinitieven door het filter verboden worden. Dit 
is het geval wanneer het diepste werkwoord voorafgegaan wordt door een 
complement dat primair zinsaccent draagt, zoals bijv. in voorbeeld (111): 

(111) *dat hij een paar ETSEN kópen willen zou. 

Zoals men kan zien, hebben we hier met hetzelfde soort accentfeiten te 
maken als in (109a,b) en andere voorbeelden: onder bepaalde omstandig
heden draagt niet het hoofdwerkwoord, maar een daarvan afhankelijk 
element primair zinsaccent.18 

De bovenstaande discussie vooronderstelt een ordening van het 
prosodisch filter en de accenttoekenningsregels; de accentregels dienen vààr 
het filter toegepast te worden. Voor het filter lijkt het aannemelijk te 
veronderstellen dat het toegepast wordt na S-structuur, waarschijnlijk op 
PF-niveau. Met betrekking tot de accenttoekenningsregels zijn er argu
menten om aan te nemen dat zij toegepast worden voor de syntactische 
verplaatsingsregels, d.w.z. op D-structuur. Zo kan een finiet werkwoord in 
V2-positie uitsluitend het zinsaccent dragen, indien het dit accent in 
bijzinnen ook zou dragen in zinsfinale positie. Het zal duidelijk zijn dat dit 
het eenvoudigst te beregelen valt, als we de accenttoekenningsregels op 
D-structuur laten werken. Een gewenste consequentie hiervan zou kunnen 
zijn dat we op deze manier eveneens kunnen verantwoorden dat V2 de 
presuppositie-focus verhoudingen van de zin, die worden bepaald door de 
positie van het zinsaccent, onverlet laten. Hiermee doen we echter een 
theoretische uitspraak over de relatie tussen accenttoekenning en scram
bling, inhoudend dat de laatste getriggerd wordt door de eerste. In de 
toekomst zal moeten blijken of dit de juiste aanpak is. 

Als afsluiting moeten nog twee caveats worden opgevoerd. De door ons 
voorgestelde fonologische oplossing voor de onaanvaardbaarheid van 
sommige ongeïnverteerde werkwoordreeksen die door ons syntactisch model 
als grammaticaal worden afgeleid, kan vermoedelijk nog op allerlei 
manieren worden bijgesteld. Onze eigen beoordelingen laten bijvoorbeeld 
een zekere variatie zien: niet alles is absoluut "uit" Verder vermoeden wij, 

18 We hebben ons in dit stuk onthouden van een uitgewerkte theorie van het zinsaccent. Voor 
enige literatuur over zinsaccent in het Nederlands verwijzen we naar Evers en Huybregts (1975) 
en Baart (1987). 
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dat niet iedere spreker van Algemeen Nederlands dezelfde oordelen zal 
hebben: sommigen zullen liberalere, anderen zullen minder liberale 
oordelen hebben. Bij fonologische filters is zoiets eigenlijk ook te ver
wachten. Bovendien vermoeden wij, dat de factor "streek" hierbij een rol 
speelt. AN-sprekers uit Noord-Holland, Friesland en Groningen zullen 
(door het frequenter optreden van niet-geïnverteerde reeksen in hun streek; 
vgl. noot 1) waarschijnlijk een liberalere houding aannemen dan de twee 
Amsterdammers die dit stuk geschreven hebben, al is een corrigerende 
reactie de andere kant op bij zulk soort sprekers niet uitgesloten. Wij 
begeven ons hiermee echter langzamerhand op het terrein van de socio
linguïstiek en we willen het daarom hierbij laten. 

6. SLOTOPMERKINGEN 

Het is misschien goed om dit artikel te besluiten met een korte karak
teristiek en samenvatting van de inhoud. 

Het object van onderzoek van dit artikel is de problematiek van Verb 
Raising in het Nederlands. Meer in het bijzonder houdt het zich bezig met 
de vraag waarom inversie in de werkwoordelijke eindreeks niet altijd 
verplicht is. Hierbij hebben wij ons beperkt tot het niet-inverteren van kale 
infinitieven. Het voltooid deelwoord, dat buiten de verbale cluster kan 
blijven staan, hebben we provisorisch tot een aparte syntactische categorie 
verklaard, zodat het niet automatisch hoeft te vallen onder de voorwaarden 
die (mede) voor Verb Raising verantwoordelijk zijn. 

Moge de laatste aanname als tijdelijke oplossing niet echt als een 
verrassing komen, de door ons gekozen theoretische invalshoek voor Verb 
Raising (of meer precies: V/l-naar-V/1) kan gekarakteriseerd worden als 
onorthodox. Zo nemen wij met Den Dikken (1989) aan dat het niet 
optreden van inversie, wat een beperkt verschijnsel is in het Nederlands, 
maar op ruime schaal voorkomt in het Duits en het Fries, geïnterpreteerd 
moet worden als het niet optreden van V/1-naar-V; dit betekent dat in OV
talen links-adjugerende Verb Raising uitgesloten is. Hiermee hebben wij ons 
afgewend van een aanname die sinds Evers (1975) eigenlijk standaard is 
geweest. 

Een consequentie van deze onorthodoxe aanpak is dat wij, anders dan 
ieder die zich op Evers (1975) baseert, niet kunnen toewerken naar een 
theorie die V/1-naar-V afdwingt. We hebben daarom de Tense-theorie van 
Bennis en Hoekstra (1989a,b) omgewerkt en welhaast in haar tegendeel 
doen verkeren. Waar hun theorie ontwikkeld is om Verb Raising af te 
dwingen, is volgens onze herziening Verb Raising, met uitzondering van V-
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naar-!, niet noodzakelijk voor de totstandkoming van de T-verbinding; Verb 
Raising is daarom in principe optioneel. 

De parametrische verschillen tussen het Nederlands en de andere 
Westgermaanse SOY-talen, die binnen een behandeling à la Evers (1975) 
onder andere afhankelijk is van een keuze tussen links-adjugerende en 
rechts-adjugerende Verb Raising, willen we afhankelijk maken van een wat 
verfijnder stelsel van keuzes. Een taal kan voor of tegen V/1-naar-V kiezen, 
en ook voor of tegen VP/IP-Raising. Daarbinnen zijn misschien nog 
subkeuzes mogelijk, zoals voor of tegen V-naar-V, voor of tegen 1-naar-V, 
enz. Wij vermoeden dat op deze wijze het Fries wel eens aangepakt zou 
kunnen worden, maar deze kwestie hebben wij binnen dit artikel niet meer 
uitgewerkt. 

Hoe dit ook zij, binnen het bedoelde stelsel van keuzes is het Nederlands 
een taal met, en het Duits een taal zonder, V/1-naar-V. Het Duits daaren
tegen kent VP-Raising, zij het van een bijzonder soort (Den Dikken 1989), 
terwijl het Nederlands niet van VP- of IP-Raising gebruik maakt. Hoewel 
wij in dit artikel (uiteraard) weinig ruimte hadden om diep op de be
handeling van het Duits in te gaan, willen wij alvast wel kwijt, dat ons 
inziens de beschrijving van het Duits veel "schoner" kan worden dan bij de 
benadering van Den Besten en Edmondson (1983) het geval was. Wij hopen 
hier in een volgend artikel op terug te kunnen komen. 

Over de manier waarop wij het bijna verplichte karakter van V/1-naar-V 
in het Nederlands afleiden, willen wij kort zijn. Wij hebben een perceptuele 
strategie voorgesteld volgens welke het één keer toepassen van V/l-naar-V/1 
met inversie in een werkwoordelijke eindreeks van V's en l's tot verplichte 
toepassing van V/1-naar-V/I op alle subreeksen van deze eindreeks moet 
leiden. Vandaar dat in een werkwoordelijke eindreeks met te Verb Raising 
verplicht is, want het voorkomen van te dwingt V-naar-1 (met inversie) af .. 
In reeksen zonder te heeft V-naar-1 geen inversie tot gevolg, zodat Verb 
Raising in principe optioneel is. 

Hierdoor is het in principe mogelijk om ongeïnverteerde reeksen met 
twee of meer kale infinitieven te genereren. Op oppervlakkige, fonologische, 
gronden echter worden in het Nederlands zulk soort reeksen, en zelfs 
sommige reeksen met maar één kale infinitief, het liefst vermeden. Het 
desbetreffende prosodische filter dwingt daarom in een aantal gevallen waar 
de perceptuele strategie de ongeïnverteerde reeksen door zou laten, toch 
nog Verb Raising af. Dit filter lijkt echter aan nogal wat idiolectale en 
dialectale variatie onderhevig te zijn, hetgeen te verwachten is bij een filter 
van een dergelijk oppervlakkig soort.19 

19. Wij kunnen het niet eens zijn met de GLOT-reviewer die ons gehele voorstel binnen 
de fonologie lijkt te plaatsen en daarbij naar Bech (1955) en Thiersch (1978) verwijst. Ons 
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Met onze gemodulariseerde theorie over Verb (Projection) Raising 
hebben wij een nieuwe kijk op de syntaxis van de werkwoordelijke eindreeks 
in het Nederlands gegeven. Deze biedt volgens ons een goed uitgangspunt 
voor toekomstig onderzoek van de overige Westgermaanse SOY-talen, waar 
wij zelf nog het een en ander aan hopen bij te dragen. 

APPENDIX 

1. INLEIDING 

In dit artikel hebben wij een verklaring gegeven voor een aantal verschijn
selen met betrekking tot VR. Hierbij hebben wij Bennis en Hoekstra's 
formulering van de notie T-verbinding als uitgangspunt genomen. Vervolgens 
hebben wij hun voorstel zo geherformuleerd dat wij hun theorie in haar 
tegendeel hebben doen verkeren; terwijl Bennis en Hoekstra's voorstel 
bedoeld was om de toepassing van VR af te dwingen, maakt onze herformu
lering VR in principe optioneel. 

Verder moet opgemerkt worden dat ons voorstel een veel kleiner 
empirisch bereik heeft dan de theorie van Bennis en Hoeks tra: ons voorstel 
zegt alleen iets over VR, terwijl de Tense-theorie van Bennis en Hoekstra 
ontwikkeld is om allerlei verplaatsingen zoals V2, VR en Extrapositie, in 
één omvattende theorie te verklaren. 

Hoewel wij het beperktere empirisch bereik van ons voorstel zelf geen 
bezwaar vinden, omdat wij van mening zijn dat bijvoorbeeld V2 ver
antwoord kan worden met een beroep op andere modules van de gram
matica (te denken valt bijvoorbeeld aan een uitwerking van Rizzi's (1990) 
"wh-criterium"), moeten wij toegeven dat de aanpak van Bennis en 
Hoekstra in zekere zin aantrekkelijk is. Wij zijn echter ook van mening dat 
de formele uitwerking van hun voorstel te wensen overlaat. Daarom willen 
we hier een aantal problemen met betrekking tot hun voorstel bespreken, 
die naar onze mening in ieder geval opgelost zouden moeten worden. 

voorstel bevat T-verbinding, werkwoordverplaatsing in de syntaxis, een perceptuele strategie die 
op de syntaxis werkt, en een fonologisch oppervlaktefilter. Dit heeft weinig te maken met 
Thiersch' voorstel om VR als reanalyse in de fonologische component, en de herordening van 
de werk-woorden in de verbale eindreeks in de stilistische component te plaatsen. Met Bech 
(1955) delen wij zeker een onderzoeksobject maar diens opmerkingen over de relatieve 
accentuele prominentie van het diepste werkwoord in de verbale reeks zijn niet echt relevant 
voor ons prosodisch filter. 
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Il. DE TENSE-THEORIE VAN BENNIS EN HOEKSTRA 

Hierboven hebben we al besproken dat de achterliggende semantische 
intuïtie van de Tense-theorie is dat elk werkwoord in de zin een zekere 
temporele referentie heeft, en dat Bennis en Hoekstra dit syntactisch 
verantwoorden door aan te nemen dat elk werkwoord in de zin op een of 
andere manier verbonden moet zijn met de Tense van de zin. Hierbij maakt 
het niet uit of de Tense finiet of infiniet is. 

(1) T-verbinding 
Een werkwoord moet verbonden worden met (geïdentificeerd 
worden door) Tense. 

Verder merken Bennis en Hoekstra op dat in samengestelde zinnen de 
temporele referentie van bijzinnen afhankelijk is van hun matrix-zin. 

(2) Piet zei dat Jan ziek is. 

In een zin als (2), bijvoorbeeld, wordt de bijzin voor zover het zijn 
temporele referentie betreft geïnterpreteerd ten opzichte van de temporele 
referentie van de matrix-zin; Piet hoeft helemaal geen leugenaar te zijn of 
zich vergist te hebben, als Jan op het tijdstip dat (2) geuit wordt, niet ziek 
is. Om deze temporele afhankelijkheid te verantwoorden nemen Bennis en 
Hoekstra aan, dat de Tense uit de ingebedde zin op een of andere manier 
verbonden moet zijn met de Tense van de matrix-zin. Zij noemen dit Tense
compositie: 

(3) Tense-compositie 
De Tense van een afhankelijke zin (T2) moet verbonden worden met 
de Tense van de matrix-zin (Tl). 

De condities in (1) en (3) moeten gezien worden als syntactische condities, 
vergelijkbaar met bijvoorbeeld de eis dat een NP casus heeft. 

Met behulp van (1) en (3) zijn Bennis en Hoekstra in staat te verklaren 
dat een aantal verplaatsingen, zoals V2, VR en Extrapositie, in het 
Nederlands verplicht zijn. We zullen hieronder laten zien hoe dit in zijn 
werk gaat. 
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Zoals in 4.1 al vermeld is, nemen Bennis en Hoekstra (1989b) aan dat talen 
geparametrizeerd zijn ten aanzien van de positie die Tense bevat; Tense kan 
in Comp (voortaan: C) of I staan. Voor het Engels nemen zij bijvoorbeeld 
aan dat Tense in I staat, terwijl zij (op grond van enige overwegingen over 
V2 uit Den Besten 1983) voor het Nederlands aannemen dat de C Tense 
bevat. Volgens hun voorstel houdt de eis van T-verbinding daarom voor het 
Nederlands in dat elk werkwoord in de zin op een of andere manier 
verbonden wordt met de dichtstbijzijnde C. 

De T-verbinding komt tot stand door de vorming van een T-keten. Talen 
kunnen verschillen in de wijze waarop zo'n T-keten tot stand komt. In het 
Nederlands is dit volgens Bennis en Hoekstra alleen mogelijk door 
verplaatsing van het werkwoord. Omdat in (4a) het werkwoord niet ver
plaatst is, wordt het werkwoord niet verbonden met Tense; de zin is daarom 
op grond van (1) ongrammaticaal. 

( 4) a. *dat Jan [Peter een boek lezen) ziet 
b. dat Jan [PRO een boek ti] ziet lezeni 

Zoals uitgebreid betoogd is in dit artikel, is het voorkomen van niet
geïnverteerde volgordes een probleem voor deze theorie ( en in feite elke 
theorie die VR afdwingt). We zullen dit hier echter verder laten rusten. 

In andere talen, bijvoorbeeld het Engels, komt de T-verbinding alleen tot 
stand door percolatie van de Tense-kenmerken. (Wij zullen ook hier voor 
het gemak aannemen dat percolatie van Tense door coïndicering tot stand 
komt.) Daarnaast laten Bennis en Hoeks tra ook zien dat in sommige talen 
een gemengd systeem voorkomt, waarbij T-verbindingen door een combi
natie van verplaatsing en coïndicering tot stand komen. 

Bennis en Hoekstra proberen te laten zien dat de aanname dat T
verbindingen in het Nederlands uitsluitend door middel van verplaatsing tot 
stand komen, voorspelt dat VR van kale infinitieven en V2 in het Neder
lands verplicht plaatsvinden. We zullen hieronder voor verschillende 
constructies illustreren hoe deze verplaatsingen de T-verbinding tot stand 
brengen. 

In de hoofdzin wordt de identificatie door Tense tot stand gebracht door 
het werkwoord via I naar C te verplaatsen. Hiermee is direct voldaan aan 
de eis dat het werkwoord geïdentificeerd is door Tense. 

Bennis en Hoeks tra nemen aan dat kale infinitieven geen Tense bevatten. 
In dit geval kan het ingebedde werkwoord door middel van VR verbonden 
worden met de wortel-Tense. Doordat het ingebedde werkwoord door VR 
aan het hogere werkwoord geadjugeerd wordt, kan het via het hogere 
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werkwoord (en de hogere I) verbonden worden met de Tense van de wortel
zin, eventueel door de tussenkomst van nog andere hogere werkwoorden. 

(5) Jan zou dat boek graag hebben willen lezen. 

In zin (5) wordt het werkwoord lezen via willen, hebben, zul- en I verbonden 
met de wortel-Tense. Dit houdt dus in dat Tense-identificatie van het finiete 
wortelwerkwoord ervoor zorgt, dat alle werkwoorden in contact staan met 
de zich in de C van de wortel-zin bevindende finiete Tense. 

Hoewel dit op dit moment nog niet echt van belang lijkt, willen we hier 
nog wat dieper op ingaan. Omdat V2 alleen het finiete werkwoord 
verplaatst, lijken we te moeten aannemen dat de werkwoorden die in de 
cluster achterblijven via het spoor van het finiete werkwoord verbonden 
kunnen worden met Tense. Dit lijkt op zijn beurt weer te impliceren dat 
verplaatsing van het finiete werkwoord naar C niet alleen het finiete 
werkwoord met T verbindt, maar ook het spoor dat achterblijft. We zouden 
dit als volgt kunnen formuleren: 

(6) I naar CT-identificeert de I-positie. 

We komen in het vervolg nog op het belang van (6) terug. 
In finiete bijzinnen en in te-infinitieven komt de T-verbinding op 

enigszins andere wijze dan in hoofdzinnen tot stand. Volgens de eis van T
verbinding moet het werkwoord van de ingebedde zin geïdentificeerd 
worden door de Tense in de C van de bijzijn. Deze verbinding kan in het 
Nederlands niet door verplaatsing van het werkwoord tot stand komen, 
doordat in bijzinnen geen V2 optreedt. Hoe kan deze T-keten dan wel tot 
stand gebracht worden? Het is zeer aannemelijk dat het werkwoord naar I 
verplaatst, dus tot zover is de vorming van de T-keten onproblematisch. 
Omdat 1-naar-C in ingebedde zinnen niet mogelijk is, nemen Bennis en 
Hoekstra (1989a) aan dat de verbinding tussen de C en de Ivan de bijzin 
niet door verplaatsing van het werkwoord, maar door coïndicering tot stand 
komt; Tense percoleert dus naar 1. 

Samenvattend kunnen we zeggen dat bij Bennis en Hoekstra de volgende 
processen een rol spelen bij het tot stand brengen van een T-verbinding in 
het Nederlands. 
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(7) Een werkwoord kan verbonden worden met de Tense van een zin 
door: 
a. verplaatsing van het werkwoord, eventueel via een aantal hogere 

V-posities, naar I (VR en V-naar-I), gevolgd door: 
b. Tense-identificatie van I door: 

(i) verplaatsing van I naar C (V2), 
(ii) coïndicering van I met een ingebedde C. 

IIB. Tense-compositie 

Volgens Bennis en Hoekstra (1989b) is voldaan aan de eis van Tense
compositie, als de Tense-keten uit de matrix-zin (Tl) de Tense-keten uit de 
ingebedde zin (T2) regeert: 

(8) T2 is verbonden met Tl als Tl T2 regeert. 

(8) vereist dat T2 geregeerd wordt door een door Tense geïdentificeerde 
positie. 

(9) *dat Jan [vp [cp PRO een boek te lezen] ti] probeerti 

In (9) wordt T2 op zijn D-structuurpositie niet geregeerd door Tense, maar 
door het spoor van het naar I verplaatste werkwoord. Wanneer de D
structuurpositie van het werkwoord door Tense gemarkeerd zou zijn, zou 
deze positie deel uitmaken van de T-keten van de matrix-zin, en dit zou 
volgens (8) voldoende zijn om Tense-compositie tot stand te brengen. In het 
Nederlands is dit echter niet het geval volgens Bennis en Hoekstra, omdat 
Tense in het Nederlands niet percoleert. Dit impliceert dat het spoor dat 
achterblijft na verplaatsing van het werkwoord niet geïdentificeerd is door 
Tense. Voor het Nederlands geldt daarom het volgende: 

(10) Verplaatsing van een werkwoord naar een door Tense geïdenti-
ficeerde positie T-identificeert de V-positie niet. 

Volgens Bennis en Hoekstra zijn er in principe twee mogelijkheden om 
alsnog Tense-compositie tot stand te brengen; VR of Extrapositie. In het 
eerste geval "wordt het infinitivale werkwoord van de ingebedde zin, dat 
gemarkeerd is voor Tense, omhoog gevoerd naar de !-positie in de matrix
zin. Op deze positie is T2 in een positie waarin het geregeerd wordt door 
Tl, zoals vereist wordt door [(8)]", aldus Bennis en Hoekstra. In het tweede 
geval wordt het zinscomplement verplaatst naar een positie die door I 
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geregeerd wordt. Omdat deze volgens (7b) met Tense verbonden is, en dus 
deel uitmaakt van de T-keten, wordt T2 in deze positie geregeerd door Tl. 
Dit voorspelt terecht dat van (9) twee welgevormde S-structuren afgeleid 
kunnen worden: 

(11) a. dat Jan het boek probeert te lezen. 
b. dat Jan probeert het boek te lezen. 

(VR) 
(Extrapositie) 

Doordat het spoor van een werkwoord geen deel uitmaakt van de T-keten, 
dwingt de eis tot Tense-compositie af dat er VR of Extrapositie plaatsvindt. 
Zoals we in (11) zien, zijn in het geval van te-infinitieven in principe beide 
mogelijkheden aanwezig. In het geval van finiete bijzinnen is echter alleen 
Extrapositie mogelijk. De verklaring hiervoor is dat de sporen die na VR 
achterblijven moeten voldoen aan het ECP, hetgeen impliceert dat VR 
voldoet aan de Head Movement Constraint (zie bijvoorbeeld Baker 1988). 
Omdat in finiete bijzinnen C gevuld is met de complementeerder dat zou 
VR een hoofd over moeten slaan, hetgeen een overtreding van deze 
beperking inhoudt. Omdat op grond hiervan VR uitgesloten is, is Extraposi
tie de enig mogelijk wijze waarop in finiete bijzinnen Tense-compositie tot 
stand kan worden gebracht. 

II.C. Enkele bezwaren tegen de Tense-theorie 

Eén van de aantrekkelijkste kanten van de Tense-theorie van Bennis en 
Hoekstra is dat een veelheid aan verschijnselen met behulp van een 
betrekkelijk eenvoudige theorie verklaard kan worden. Oppervlakkig gezien 
lijken Bennis en Hoekstra, gegeven de eis van T-verbinding (1) en Tense
compositie (3), slechts de volgende uitspraken nodig te hebben voor hun 
verantwoording van V2, VR en Extrapositie: 

(12) a. T-verbindingen komen in het ~ederlands uitsluitend tot stand 
door verplaatsing. 

b. Een lege positie kan niet met Tense verbonden worden door zijn 
relatie met een door Tense gemarkeerd antecedent, d.w.z. lege 
posities maken geen deel uit van een T-keten. 

Met behulp van (12a) verklaren zij de noodzaak van V2 en VR van kale 
infinitieven en met behulp van (12b) de noodzaak van Extrapositie of VR 
wanneer een ander type sententieel complement gekozen wordt. 

Bij nader inzien blijkt de theorie toch niet zo eenvoudig te zijn. Zo 
hebben we gezien dat (12a) niet in volle kracht gehandhaafd kan worden, 
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maar dat we moeten aannemen dat in bijzinnen T-verbindingen door middel 
van coïndicering tot stand gebracht moeten kunnen worden (zie (7b ii)). 
Hetzelfde geldt voor (12b); we moeten aannemen dat het spoor dat na V2 
achterblijft, wel degelijk Tense-gemarkeerd is (zie (6) of (7b i)). 

Deze aanvullingen op (12) zijn cruciaal voor de beschreven theorie, maar 
omdat er eigenlijk geen onafhankelijke evidentie voor bestaat, krijgt het 
geheel nogal een ad hoc karakter. Waarom kan I wel door coïndicering met 
Tense verbonden worden en V niet? Waarom wordt de !-positie door 1-
naar-C geïdentificeerd door Tense en heeft V-naar-1 niet hetzelfde resultaat 
voor de V-positie? 

De aanname dat T-verbindingen in het Nederlands mede tot stand 
gebracht kunnen worden door coïndicering van C en I, is overigens een 
serieuze bedreiging voor de aanname van (12a); het Nederlands lijkt onder 
deze aanname eerder als een taal met een gemengd systeem gekarak
teriseerd te moeten worden, waarin T-verbindingen door een combinatie van 
werkwoordverplaatsing en coïndicering tot stand worden gebracht. 

De aanname van (7b i) en (7b ii) heeft verder tot gevolg dat er een 
zekere redundantie in de theorie ontstaat. Indien we deze redundantie 
proberen op te heffen, heeft dit een aantal onaangename gevolgen voor het 
voorstel van Bennis en Hoekstra. 

Laten we eerst eens naar (7b i) kijken. (7b i) stipuleert dat de verplaat
sing van het finiete werkwoord naar C de !-positie T-identificeert. Omdat 
volgens (7b ii) in bijzinnen T-identificatie tot stand gebracht kan worden 
door coïndicering, en het niet duidelijk is waarom dit niet ook zou kunnen 
in hoofdzinnen, ontstaat er een redundantie in de theorie. Deze valt op te 
heffen door (7b i) en (7b ii) te vervangen door (13): 

(13) De T-verbinding van I komt tot stand door coïndicering met C. 

Een bijkomend voordeel van het aannemen van (13) is, dat hierdoor direct 
het eerder genoemde probleem ten aanzien van (12b) opgelost zou zijn; 
omdat (7b i) geëlimineerd is, kunnen we (12b) in volle kracht handhaven. 

Wanneer (13) inderdaad de juiste generalisatie is, is het echter niet 
langer mogelijk de verplichting tot V2 in hoofdzinnen uitsluitend met 
behulp van de eis tot T-verbinding te verantwoorden; in hoofdzinnen zou 
het werkwoord evenals in bijzinnen door verplaatsing naar I, gevolgd door 
coïndicering van C en I, door Tense geïdentificeerd moeten kunnen worden. 

Wanneer we V2 toch met behulp van de eis van T-verbinding willen 
handhaven, moeten we (13) verwerpen in het voordeel van (7b i) en (7b ii). 
Zolang er geen onafhankelijke verklaring voor het verschil ten aanzien van 
T-verbindingen in hoofd- en bijzinnen gegeven wordt, komen we echter wel 
in een cirkelredenering terecht: V2 is in hoofdzinnen verplicht en in 
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bijzinnen uitgesloten, doordat coïndicering tussen C en I in hoofdzinnen 
niet en in bijzinnen wel mogelijk is, hetgeen blijkt uit het feit dat V2 in 
hoofdzinnen verplicht en in bijzinnen uitgesloten is. 

Er bestaat een mogelijkheid om (12a) in volle kracht te handhaven, 
waardoor we stipulaties als (7b ii) en (13) niet langer nodig hebben. Het 
enige dat we daarvoor moeten aannemen is dat Tense niet in C, maar in I 
staat; in dit geval is immers verplaatsing van V naar I voldoende om de T
verbinding tot stand te brengen. 

Binnen het voorstel van Bennis en Hoekstra is het ~chter niet mogelijk 
om Tense in I te plaatsen. Evenals de aanname dat T-verbindingen door 
middel van coïndicering tot stand kan komen, zou dit het onmogelijk maken 
V2 af te leiden uit de theorie over T-verbinding. Daarnaast ontstaan er 
bovendien problemen met de eis van Tense-compositie. Tense-compositie 
is alleen mogelijk als voldaan is aan de eis dat de T-keten uit de matrix-zin 
de T-keten van de ingebedde zin regeert (zie (8)). Zou Tense zich in I 
bevinden, dan zou T2 door CP gescheiden worden van Tl, waardoor Tl 
onder geen enkele definitie van regeren in staat zou zijn T2 te regeren:20 

Tense bevindt zich dus noodzakelijk in C. 
Samenvattend kunnen we zeggen dat we de volgende bezwaren tegen het 

voorstel van Bennis en Hoekstra hebben: 

I. De aanname dat de !-positie maar niet de V-positie door coïndicering 
met Tense verbonden kan worden, is ad hoc. 

II. De aanname dat verplaatsing van I naar C de !-positie T-identificeert 
(zie (7b i)), terwijl de verplaatsing van V naar een door Tense geïdentifi
ceerde positie de V-positie niet T-identificeert (zie (10)), is ad hoc. 

III. Wanneer we V2 met behulp van de eis tot T-verbinding willen 
verklaren, moeten we (7b i) en (7b ii) aannemen. Zoals we gezien hebben, 
leidt dit tot een cirkelredenering. 

De bezwaren I en II zouden opgeheven kunnen worden, indien Bennis en 
Hoekstra tenminste één van hun aannames laten vallen. Of zij moeten de 
aanname laten vallen dat T-verbindingen in het Nederlands uitsluitend door 
verplaatsing van het werkwoord tot stand gebracht kunnen worden, of de 
aanname dat Tense zich in C bevindt. 

20 Merk op dat dit een serieus probleem is voor de aanname van Bennis en Hoekstra dat 
Tense zich in het Engels in I bevindt. We moeten hierbij overigens wel toegeven dat wij niet in 
staat gebleken zijn om de definitie van de notie regeren in Bennis en Hoekstra (1989b) te 
doorgronden. 

Verder moet opgemerkt worden dat in Bennis en Hoekstra (1989a) de restrictie op T
compositie geformuleerd is in termen van zusterschap en niet in termen van regeren. Dit maakt 
voor het hier genoemde probleem geen verschil. 



Woordvolgorde in de werkwoordelijke eindreeks 133 

De consequentie van het laten vallen van de eerste aanname is dat zij 
niet langer in staat zouden zijn de verplichting tot VR (en V2, maar dit is 
op grond van III al een probleem) met behulp van hun eis tot T-verbinding 
af te leiden; een T-verbinding kan in dat geval in principe ook door 
coïndicering tot stand komen. Bovendien zou in dit geval hun verklaring 
voor de verplichting tot Extrapositie niet meer zijn te handhaven; de V
positie kan gemarkeerd worden door Tense, zodat een afhankelijke Tense
keten in principe vanuit de V-positie geregeerd kan worden door de matrix
Tense. 

De consequentie van het laten vallen van de aanname dat Tense zich in 
C bevindt, zou zijn dat hierdoor de verplichting tot Extrapositie niet langer 
met behulp van de eis tot T-compositie verklaard kan worden; T-compositie 
vereist een regeer-relatie en deze wordt in dit geval door CP geblokkeerd. 
Bovendien maakt deze aanname het onmogelijk V2 af te leiden van de eis 
tot T-verbinding. 

Binnen de door ons voorgestelde theorie doen zich deze problemen niet 
voor. De prijs die we daarvoor hebben moeten betalen is echter wel dat het 
empirisch bereik van de theorie sterk ingeperkt is; de feiten met betrekking 
tot V2 en Extrapositie volgen niet uit ons voorstel. 

!LD. Verdere bezwaren tegen de Tense-theorie 

De bezwaren die we in subsectie Il.C tegen de Tense-theorie van Bennis en 
Hoeks tra gegeven hebben, hadden alle betrekking op de interne organisatie 
van hun specifieke voorstel. Er zijn echter andere bezwaren, die meer te 
maken hebben met de verenigbaarheid van hun voorstel met andere delen 
van de theorie. Een tweetal hiervan zullen we hieronder bespreken; beide 
hebben ze te maken met de aanname dat Tense zich in het Nederlands in 
C bevindt. 

Een consequentie van de assumptie dat Tense zich in C bevindt, is dat 
Bennis en Hoekstra moeten aannemen dat alle te-infinitieven CP's zijn. 
Deze aanname is niet verenigbaar met de aannames uit Den Besten e.a. 
(1988). In dit werkgroepsverslag is een analyse gegeven van wat nu bekend 
staat als "de derde constructie"; de aanname dat te-infinitieven zowel CP's 
als IP's kunnen zijn, is cruciaal voor deze analyse. Aan de hand van de 
hypothese dat geregeerd PRO een anafoor is (zie Koster 1987), hebben we 
onafhankelijke evidentie voor deze aanname kunnen geven.21 

21 Zie ook Broekhuis en Hoekstra (1990). De aanname dat te-infinitieven zowel IP als CP 
kunnen zijn, is ook te vinden in Chomsky (1986). 
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De aanname dat te-infinitieven altijd CP's zijn, veroorzaakt bovendien 
een aantal problemen voor de analyse van Subject Raising. Zoals we 
hierboven gezien hebben, moet de T-keten van een ingebedde zin verbonden 
worden met de finiete Tense van de hogere zin. Deze tense-compositie kan 
zowel door middel van VR als door Extrapositie tot stand komen. Een 
probleem dat Bennis en Hoekstra niet aansnijden, is dat sommige werk
woorden wel VR toestaan maar geen Extrapositie en vice versa. 

(14) a. dat hij dat boek heeft proberen te lezen. 
b. dat hij heeft geprobeerd dat boek te lezen. 

(15) a. dat hij een pater schijnt te kennen. 
b. *dat hij schijnt een pater te kennen. 

(16) a. *dat hij dat boek heeft beloven te lezen 
b. dat hij heeft beloofd dat boek te lezen 

(VR) 
(Extrapositie) 

(VR) 
(Extrapositie) 

(VR) 
(Extrapositie) 

Aangezien Bennis en Hoekstra T-compositie als enige motivatie voor VR 
en Extrapositie geven, is het contrast dat we in (15) en (16) vinden 
onverwacht. Hieronder zullen we ons vooral op het contrast in (15) 
concentreren. (Zie voor een mogelijke verklaring voor het contrast in (16): 
Broekhuis en Hoekstra 1990.) 

De onmogelijkheid van (15b) heeft mogelijk te maken met de ECP; het 
spoor van het subject van het infinitief-complement moet immers "proper" 
geregeerd worden door het werkwoord schijnen. Dit kan onder de hypothese 
van unidirectionaliteit (zie bijvoorbeeld T. Hoekstra 1984) alleen als het 
werkwoord rechts van het spoor staat. Dit is in (15b) niet het geval. 

In (15a) is er wel voldaan aan de eis van unidirectionaliteit. De aanname 
dat we in (15), zoals in elke te-infinitief, te maken hebben met een CP, doet 
nu echter een nieuw probleem ontstaan. De vraag is hoe het werkwoord van 
de matrix-zin in staat is het spoor van het subject over de CP, die bovendien 
niet leeg is, maar het spoor van het werkwoord bevat, heen te regeren. Voor 
zover wij weten is er nog geen voorstel gedaan dat dit probleem oplost.22 

22 Een tweede vraag die de analyse van Bennis en Hoekstra oproept, is hoe het subject van het 
complement over een gevulde complementeerder heen NP-verplaatsing kan ondergaan. 

Bennis en Hoekstra (1989b:180 e.v.) nemen aan dat in het geval van Subject Raising de CP 
gedeleerd wordt. Deze oplossing lijkt ons een probleem voor hun eigen Tense-theorie. Zij 
betogen onder andere dat de C-positie in het Nederlands het kenmerk [ +fin] bevat en "dus niet 
gedeleerd kan worden. We zouden dan namelijk informatie ten aanzien van de betekenis uit de 
structuur weghalen". Wanneer in het geval van Subject Raising de CP wel gedeleerd zou 
kunnen worden, moeten we dus concluderen dat een infinitivale C-positie geen "informatie ten 
aanzien van de betekenis" bevat. Als dit zo is, wordt het echter onbegrijpelijk hoe een 
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Het zal duidelijk zijn dat dit probleem zich niet voordoet onder de 
aanname dat we in (15) te maken hebben met een IP; algemeen wordt 
aangenomen dat de IP transparant is voor regeren.23 

III. BESLUIT 

In deze appendix hebben wij een korte bespreking gegeven van de Tense
theorie van Bennis en Hoekstra (1989a,b). Een belangrijk verschil tussen 
hun theorie en ons voorstel is dat Bennis en Hoekstra een alomvattende 
theorie over V2, VR en Extrapositie proberen te geven die een beroep doet 
op slechts één module van de grammatica (de Tense-theorie), terwijl wij een 
meer modulaire benadering van deze verplaatsingen voorstaan; bij de 
verklaring van de bedoelde verplaatsingen kunnen meerdere modulen·van 
de grammatica een rol spelen. 

Verder hebben wij in deze appendix een aantal problemen voor de 
theorie van Bennis en Hoekstra besproken. We willen echter met nadruk 
zeggen dat het feit dat deze problemen niet optreden binnen ons voorstel 
niet automatisch inhoudt dat ons voorstel te prefereren is boven dat van 
Bennis en Hoekstra, aangezien we ze alleen hebben kunnen oplossen door 
het empirisch bereik van de Tense-theorie aanzienlijk in te perken. 
Wanneer we ons echter beperken tot de voorspellingen ten aanzien van VR, 
lijkt ons voorstel beter toegerust dan de theorie van Bennis en Hoekstra, 
aangezien de laatste ten onrechte voorspelt dat inverterende VR in het 
Nederlands altijd verplicht is. 
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