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The Syntax of Dutch van Jan-Wouter Zwart 
is verschenen als elfde boekdeel in de in 
2001 gestarte, prestigieuze serie Cambridge 
Syntax Guides. Het doel van deze serie is niet 
alleen een syntactische beschrijving van de 
verschillende talen te geven, maar ook te 
rapporteren over de theoretische resultaten 
van het meer recente syntactische onder-
zoek. Omdat het onderzoek van de laatste 
vier decennia een sterk generatieve inslag 
heeft, hoeft het ons niet te verbazen dat dit 
een duidelijk weerslag heeft op de tot nu 
toe verschenen boekdelen. Dit blijkt alleen 
al uit het feit dat de auteurs (net als Zwart) 
zonder uitzondering een prominente plaats 
innemen in het generatieve onderzoek. 

De serie richt zich zowel op de meer 
beschrijvend als de meer theoretisch geori-
enteerde taalkundige en hoopt het taal-
vergelijkend onderzoek te bevorderen ten 
aanzien van een “well-defined body of 
data”. Wanneer ik de eerder verschenen 
boekdelen doorblader, krijg ik de indruk 
dat deze nogal verschillen in het succes 
waarmee ze het hierboven gedefinieerde 
publiek bedienen: hoewel de redacteurs 
van de serie uitdrukkelijk stellen dat de 
serie zich niet beperkt tot een bepaald 
theoretische kader is al snel duidelijk dat 
niet zelden enige generatieve achtergrond-
kennis vereist is om deze grammatica’s te 

kunnen gebruiken. Daarnaast wordt het 
streven om het taalvergelijkend onderzoek 
te bevorderen ten aanzien van een “well-
defined body of data” niet direct gereflec-
teerd in de opbouw van de verschillende 
boekdelen: deze zijn allemaal anders geor-
ganiseerd en lijken ieder hun eigen prio-
riteiten te stellen, waarbij de impact die 
bepaalde verschijnselen uit de betreffende 
talen op de theorievorming hebben gehad 
vaak doorslaggevend lijkt te zijn.

Dit maakt het begrijpelijk dat Zwart zijn 
eigen vorm zoekt om de doelstellingen van 
de serie te verwezenlijken. Het experiment 
dat hij uitvoert is dat hij de beschrijving 
van de syntactische verschijnselen strikt 
scheidt van de beschrijving van de theoreti-
sche implicaties ervan. Na een korte karak-
teriseren van het Nederlands in deel I, volgt 
in deel II een uitgebreide theorieneutrale 
beschrijving van een aantal syntactische 
verschijnselen, waarvan sommige in deel 
III vervolgens in een historisch-theoretisch 
perspectief geplaatst worden. De delen I en 
II zijn geschreven voor een breed taalkun-
dig publiek, terwijl deel III zich onomwon-
den richt tot de kleinere groep generatief/
formeel-theoretisch geschoolde taalkun-
digen.

Niet-generatief geschoolde lezers hoe-
ven zich echter niet direct tekort gedaan 
te voelen. Deel I en II vullen gezamenlijk 
ruim de helft van het 400 pagina’s tel-
lende boek (wat qua omvang zelfs langer 
is dan sommige kortere boekdelen in de 
serie) en hebben bovendien veel te bieden 
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dat niet direct in andere grammatica’s te 
vinden is; het werk legt sterk de nadruk 
op (a) woordvolgorde, waarbij niet zelden 
interessante en rake observatie worden 
gedaan m.b.t. de betekenis en intonatie, en 
(b) een aantal grammaticale verschijnselen 
die centraal staan in het generatieve onder-
zoek, zoals de interpretatie van pronomina 
en het verzwegen onderwerp van beknopte 
bijzinnen (binding en controle), negatie en 
de distributie van negatief polaire elemen-
ten als ook maar iemand, de interpretatie en 
scope-interacties van kwantificeerders als 
sommige en alle, syntactische verschijnselen 
in verband met focus en topic en beperkin-
gen op vraagwoordverplaatsing. Ook is er 
een apart hoofdstuk over coördinatie en 
samentrekkingsverschijnselen. Naar mijn 
mening slaagt Zwart er uitstekend in dit 
materiaal te ontsluiten voor een groter 
publiek, wat overigens niet wil zeggen dat 
we te maken hebben met een werk voor op 
het nachtkastje: Zwarts schrijfstijl is helder 
maar ook bijzonder geserreerd, wat hem in 
staat stelt in het bestek van ongeveer 200 
pagina’s zeer veel te behandelen, maar ook 
van de lezer vraagt dat hij het hoofd erbij 
houdt.

Deel III vraagt soms ruime kennis van 
de (recente) generatieve grammatica en 
zal daarom vooral de theoretisch georiën-
teerde taalkundige aanspreken. Zoals Zwart 
zelf al in het voorwoord aangeeft, komen 
niet alle onderwerpen uit deel II aan de 
orde, maar beperkt hij zich tot die zaken 
die een prominente rol in de theoretische 
literatuur spelen. Toe te juichen valt dat 
de gekozen onderwerpen in een historisch 
perspectief worden geplaatst, waarmee 
Zwart laat zien dat een aantal belangrijke 
generatieve bevindingen een lange traditie 
hebben die soms zelfs teruggaat tot het 
midden van de 19e eeuw. Ruim de helft 
van het theoretische deel is gewijd aan het 
ontstaan van de op dit moment dominante 

(maar niet oncontroversiële) generatieve 
theorie over de zinsstructuur en woord-
volgorde, waaraan Zwart zelf een belang-
rijke bijdrage heeft geleverd. Een centraal 
thema daarbij is de vraag of talen als het 
Nederlands in de onderliggende structuur 
OV of VO zijn: gaat het object (O) in de 
onderliggende structuur vooraf aan het 
werkwoord (V) of volgt het erop? De eer-
ste opvatting is vanaf Jan Kosters klassieke 
studie Dutch as an SOV language (1975) lang 
de dominante geweest, maar sinds Travis 
(1984) en vooral Zwart (1993/1997) heeft 
deze opvatting geleidelijk plaatsgemaakt 
voor de tweede opvatting. De conclusie 
dat in het Nederlands het werkwoord in 
de basisstructuur toch voorafgaat aan het 
object is volstrekt in overeenstemming met 
de invloedrijke hypothese in Kayne (1994) 
dat alle talen eenzelfde onderliggende 
hoofdinitiële structuur hebben, maar heeft 
ook geleid tot een soms moeizaam proces 
dat tot op de dag van vandaag voortduurt 
waarin de analyse van het Nederlands vol-
ledig herzien dient te worden: de lineaire 
volgorde in de oppervlaktestructuur moet 
afgeleid worden door middel van links-
waartse verplaatsing van onder meer de 
objecten en secondaire predicaten (zoals 
de resultatieve werkwoordsbepaling of het 
naamwoordelijk deel van het gezegde). De 
hoofdstukken 9-11 waarin dit behandeld 
wordt, vormen een spannend en belang-
wekkend verhaal dat zonder meer als uit-
gangspunt voor een gevorderd werkcollege 
generatieve syntaxis genomen kan worden. 
Meer in het algemeen ben ik van oordeel 
dat Zwart zich met het theoretische deel in 
het voetspoor plaatst van Van Riemsdijk & 
Williams’ (1986) onvolprezen Introduction 
to the theory of grammar, dat eveneens een 
belangrijke rol toekent aan de historische 
dimensie van de hedendaagse theorie. 

Na deze lof is het tijd voor enige kritiek 
op The syntax of Dutch. Een eerste punt van 
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kritiek is dat het verwijzend apparaat van 
deel II erg te wensen over laat, of beter 
gezegd, vrijwel geheel ontbreekt. Gelukkig 
kan de lezer voor sommige onderwerpen 
in deel III terecht, maar er zijn ook tal van 
gevallen waarbij de lezer in het ongewisse 
blijft. Dit is misschien in overeenstemming 
met de gewone gang van zaken bij het 
schrijven van grammatica’s maar ik vind 
het onwenselijk voor grammatica’s van dit 
type omdat die naar mijn mening de lezer 
ook een ingang dienen te bieden tot de 
literatuur waar hij meer kan vinden over 
het onderwerp waarin hij geïnteresseerd 
is. Bovendien is het onwenselijk omdat 
Zwart soms impliciet voor een bepaalde 
analyse kiest waar ook alternatieve ana-
lyses beschikbaar zijn. Een klein, simpel 
voorbeeld is de stelling op p.82 dat alle de 
samentrekking is van al de. Dit wordt inder-
daad vaak aangenomen, maar er zijn ook 
goede argumenten naar voren gebracht 
om aan te nemen dat dit niet het geval kan 
zijn; zie Broekhuis et al. (te versch.:hfdst.7) 
voor een bespreking hiervan. Een derde 
reden is dat het wenselijk is om de oor-
sprong van bepaalde voorbeelden te kun-
nen terugvinden, zodat deze beter in hun 
context geplaatst kunnen worden. Dit is 
natuurlijk vooral van belang wanneer de 
auteur een grammaticaliteitsoordeel geeft 
dat afwijkt van dat van de lezer. Wederom 
een simpel voorbeeld: op p.84 stelt Zwart 
dat de zinnen een hoe groot eiland is dat? 
en hoe’n groot eiland is dat? beide mogelijk 
zijn, maar dat de tweede variant de meer 
natuurlijke is. Voor mij geldt daarentegen 
dat alleen de eerste zin aanvaardbaar is en 
ook Corver (1990:322) lijkt de tweede vari-
ant (impliciet) af te keuren. Het is daarom 
interessant om te weten of het oordeel dat 
gegeven wordt van de auteur zelf afkom-
stig is of dat we elders een meer uitgebreide 
bespreking van deze constructies kunnen 
vinden.

Een tweede punt van kritiek is dat het 
organiserend principe van de grammatica 
me niet geheel duidelijk geworden is. Het 
is natuurlijk duidelijk dat er hoofdstukken 
zijn over de bouw van zinnen (4 en 9-12), 
woordgroepen met een adjectief, nomen 
of prepositie als hoofd (5 en 12), onder-
schikking, nevenschikking en samentrek-
king (6) en syntactische afhankelijkheden 
(7 en 13). Het is echter vaak moeilijk te 
voorspellen welke feiten er nu precies 
in de individuele hoofdstukken worden 
behandeld. Dit verschijnsel, dat wellicht 
samenhangt met het narratieve karakter 
van sommige besprekingen, kan gemak-
kelijk geïllustreerd worden aan het feit 
dat we in het hoofdstuk over complexe 
zinnen ook besprekingen aantreffen over 
elliptische verschijnselen binnen nominale 
groepen (hij heeft zijn oude — verkocht) en 
het gebruik van kwantitatief er (Hij heeft er 
gisteren vier — gezien). Door het gebrek aan 
een duidelijk organiserend principe zijn 
veel verschijnselen vaak alleen via het ove-
rigens uitmuntende register te vinden en 
is het moeilijk te zeggen of er belangrijke 
inhoudelijke gaten zitten in de syntactische 
beschrijving als geheel.

Een laatste punt van kritiek betreft 
het theoretische deel III en dat haal ik 
eigenlijk alleen maar aan omdat het een 
onderwerp betreft dat me zelf na aan het 
hart ligt. Zoals hierboven al gezegd is, 
maakte Kayne’s (1994) hypothese dat alle 
syntactische structuren hoofdinitieel zijn 
een grondige revisie van de Nederlandse 
syntaxis noodzakelijk. Vooral zinnen met 
ingebedde verbale complementen vormen 
een probleem: in een zin als dat Jan Peter 
het boek morgen naar Marie laat brengen dient 
het onderstreepte gedeelte als geheel rechts 
van laten gegenereerd te worden en moe-
ten de delen die uiteindelijk links van dit 
werkwoord staan dus verplaatst worden. 
Zwart (1993/1997) stelde voor om dit te 
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verantwoorden door boven de projectie 
van het werkwoord laten een aantal func-
tionele projecties te postuleren: PredP en 
een of meer AgrPs. De specificeerderpositie 
van de PredP dient als landingsplaats voor 
predicatieve elementen (hier: naar Marie) 
terwijl de verplaatsing zelf gemotiveerd 
kan worden door aan te nemen dat hier-
door een complex predicaat (hier: naar 
Marie brengen) ontstaat. De specificeerder-
posities van de AgrPs dienen als landings-
plaats voor nominale argumenten (hier: 
het subject Piet en het object dat boek van 
de beknopte bijzin) en de verplaatsingen 
kunnen gemotiveerd worden door te stel-
len dat dit naamvalstoekenning mogelijk 
maakt. Zoals Zwart in zijn bespreking van 
scrambling op p.274-8 zelf opmerkt, schiet 
dit voorstel empirisch tekort omdat het 
niet verklaart waarom adverbiale bepalin-
gen zoals morgen ook links van het werk-
woord laten terecht komen. De bespreking 
in hoofdstuk 9 eindigt hier en men zou 
daarom denken dat dit de laatste stand 
van zaken is. In hoofdstuk 11 over ver-
bale clusters merkt Zwart n.a.v. zijn korte 
bespreking van Hinterhölz (2006) echter 
zijdelings op dat er zogenaamde remnant 
movement analyses zijn die het onnodig 
maken de individuele constituenten te 
verplaatsen en die bovendien ook verkla-
ren dat de adverbiale bepaling morgen links 
van het werkwoord laten terecht komt. 
We verplaatsen simpelweg het hele ver-
bale complement naar links nadat we het 
werkwoord daaruit verwijderd hebben; zie 
Broekhuis (2008) voor een vergelijkbaar 
voorstel. Naar mijn mening zouden we 
mogen verwachten dat Zwart vervolgens 
zou laten zien dat dergelijke voorstellen de 
postulering van AgrPs en PredPs overbodig 
maken en wat de overige argumenten voor 
of tegen dergelijke analyses zijn. Helaas 
blijft dit achterwege, waarmee naar mijn 
mening een belangrijke volgende stap in 

de generatieve analyse van de Nederlandse 
zinsstructuur (net) niet gezet wordt.

Al met al is Zwarts grammatica van 
het Nederlands een belangrijke aanwinst 
voor de taalkundige gemeenschap: Deel III 
geeft de theoretisch georiënteerde taalkun-
dige een beknopt overzicht van een aantal 
belangrijke recente theoretische ontwikke-
lingen binnen de generatieve grammatica 
en van de beschrijving van het Nederlands 
in het bijzonder. Deel II beschrijft tal van 
verschijnselen die een centrale rol spelen in 
de generatieve literatuur en ontsluit daar-
mee een aantal belangrijke feiten en inzich-
ten voor de niet-generatief geschoolde taal-
kundige. Het is wel jammer dat Zwart er 
niet voor gekozen heeft ook het meer theo-
retische deel III beter toegankelijk te maken 
voor deze groep lezers. Dit valt des te 
meer te betreuren omdat Zwart in dit deel 
overtuigend laat zien dat bepaalde cruci-
ale generatieve inzichten niet een toevallig 
product zijn van een aantal metatheoreti-
sche aannames, maar veelal hun oorsprong 
vinden in pre-generatief (structuralistisch) 
onderzoek, wat volgens mij wel degelijk 
interessant is voor een brede groep lezers. 

Hans Broekhuis
Meertens Instituut
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Al sinds het begin van de jaren ’90 van 
de vorige eeuw wordt er door een aantal, 
voornamelijk Amerikaanse, morfologen 
(Halle & Marantz 1993, Marantz 1997, 
Harley and Noyer 1999) aan een theo-
rie gewerkt, genaamd Distributed Morpho-
logy (hierna: DM) die radicaal afwijkt van 
de lexicale benaderingen uit de periode 
daarvoor. DM is een van de invloedrijke 
vigerende morfologische theorieën hetgeen 
overigens niet betekent dat de uitgangs-
punten onomstreden zijn (zie bijv. Wil-
liams 2007). Het proefschrift van Marijke 
de Belder is de eerste omvangrijke studie 
over het Nederlands die zich baseert op 
deze theorie. Voor een goed begrip geven 
we kort een toelichting op enige centrale 
ideeën uit die theorie.

In DM wordt het vocabularium van 

een taal opgedeeld in enerzijds lexicale 
elementen (lexical vocabulary item; hierna 
lexicale VI) die van zichzelf geen syn-
tactisch relevante eigenschappen bezitten, 
en anderzijds functionele elementen die 
syntactische kenmerken realiseren of uit-
spellen (functionele VI’s). Een element als 
hond is een lexicaal VI dat een vaste con-
ceptuele betekenis heeft, maar het bevat 
geen enkele informatie met betrekking tot 
de syntactische context waarin het gebruikt 
kan worden.

Deze lexicale VI’s stellen helemaal geen 
eisen aan hun syntactische omgeving en 
kunnen dus in principe in elke syntac-
tische context optreden. Een eenvoudig 
voorbeeld ter illustratie. In een lexicaal 
morfologische benadering zal het woord 
hond naast mogelijk andere kenmerken 
het kenmerk [+telbaar] dragen. In DM en 
aanverwante theorieën wordt ervan uitge-
gaan dat elementen zoals hond dergelijke 
kenmerken ontberen. Ze kunnen dan ook 
geïnserteerd worden in verschillende syn-
tactische contexten en die context bepaalt 
welke interpretatie dat woord krijgt. Het 
woord hond kan, gegeven de juiste syntac-
tische context ook een niet-telbare lezing 
krijgen:

(1) Er zat hond in de soep.

Het verschil met lexicale theorieën zal 
onmiddellijk duidelijk zijn. Lexicale mor-
fologische theorieën gaan er juist vanuit 
dat de lexicale elementen zelf de bron zijn 
van morfo-syntactische kenmerken en er 
zijn alternatieve verklaringen nodig voor 
het optreden van hond als mass noun zoals 
in (1).

Het andere type element zijn functi-
onele VI’s zoals lidwoorden, inflectionele 
uitgangen, vraagwoorden, voegwoorden 
etc. Nadat de syntactische structuur geheel 
is opgebouwd worden deze elementen 


