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De voorzetsels van het Nederlands vormen in vergelijking met de naamwoorden en

werkwoorden een kleine klasse. We zouden daarom verwachten dat de voorzetsels. om

efficiënt gebruik te maken van de beperkte lexicale middelen, allemaal hun eigen seman-

tische territoria hebben, duidelijk van elkaar afgebakend. Dat lijkt niet altijd zo te zijn. Er

zijn voorzetsels die elkaar op het eerste gezicht niet veel ontlopen in betekenis, en mis-

schien het treffendste voorbeeld daarvan zijn om en rond. Soms lijken die twee woorden
inwisseìbaar:

{l) om de tafel zilten = rond de tafel zitten

maar in andere gevallen is dat duidelijk niet zo:

(21 om de hoek wonen '. rond de hoek wonen

Het naast elkaar bestaanvan om en rond roept de volgende vraag op, die dit artikel probeert

te beantwoorden:

Hoe zijn betekenissen trtssen om en rond verdeeld?

Om deze waag te beantwoorden hebben we een soort semantische landkaart nodig, een

overzicht van de beschikbare betekenissen in hun onderlinge samenhang, waarop we
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Inleiding 

Het Standaard Westlauwers Fries, de taal die gesproken wordt in de provincie 
Friesland, is een minderheidstaal die onder continue druk staat van het dominante 
Nederlands. Wat beïnvloeding in het bijzonder vergemakkelijkt is het feit dat zo 
goed als alle Fries-sprekenden het Nederlands perfect beheersen. Het gevolg is 
dat Nederlandse invloed te vinden is in alle subsystemen van de Friese taal: in de 
syntaxis, het lexicon, de morfologie, en zelfs in het meest stabiele deel van de gram
matica, de fonologie (Breuker 1997, 2001; De Haan 1997). 

Dit artikel behandelt de invloed van het Nederlands op de Friese grammatica 
van werkwoordclusters. Zoals bekend voor de Westgermaanse OV-talen verschijnen 
werkwoorden in bijzinnen aan het einde, alwaar zij een cluster lijken te vormen 
(zie Evers 1975 en vele anderen). De volgorde waarin de werkwoorden verschijnen 
verschilt per taal en is vaak binnen een taal verschillend per constructietype. In dit 
artikel staan constructies centraal waarin een lexicaal werkwoord (3) geselecteerd 

OlafKoeneman: MeertensInstituut, JoanMuyskenlaan 25, 1096 CJ Amsterdam, emailolaf.koeneman@meertens. 
knaw.nl. Elien Postma: email elienpostma@tomaatnet.nl. Dit onderzoek is gepresenteerd op de TaBu-dag 
(Groningen, juni 2004), op een door het Meertens Instituut georganiseerde workshop over werkwoordclusters 
(Amsterdam, september 2004) en op het 'Taalkundich Wurkferbän' op de Fryske Akademy (Leeuwarden, 
oktober 2004). Wij willen deelnemers aan deze bijeenkomsten, Liefke Reitsma en de anonieme reviewers 
hartelijk danken voor commentaar op eerdere versies. Uiteraard zijn wij zelf verantwoordelijk voor de laatste. 
Tenslotte willen wij het Dockinga College, en in het bijzonder Dita Wierda en haar leerlingen, bedanken voor 
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wordt door een modaal werkwoord (2) dat vervolgens weer geselecteerd wordt door een 
hulpwerkwoord, een vorm van hebben of zijn (1), waarbij 1 dus verwijst naar het hiërar
chisch hoogste werkwoord en 3 naar het diepst ingebedde. Hier zien wij dat het Standaard 
Nederlands en het Standaard Fries qua volgorde elkaars spiegelbeeld vormen (zie 1). Het 
eerste accepteert alleen de volgorde 1-2-3, het laatste alleen 3-2-1: 

(1 ) a Hy sei dat er Pyt [helpe3 wold2 hat l ] 

Hij zei dat hij Piet helpen gewild heeft 
b Hij zei dat hij Piet [heef ti willen2 helpen3] 

STANDAARD FRIES 

STANDAARDNEDERLANDS 

Daarnaast zien we in (1) dat, waar we op semantische gronden voor werkwoord 2 de mor
fologische vorm van een participium verwachten, deze in het Fries ook verschijnt (de infi
nitiefvorm is woUe) maar dat er in het Nederlands een infinitief verschijnt. Dit I(nfinitivus) 
P(ro) P(articipio)-effect treedt dus alleen op in het Nederlands. In het kader van dit artikel 
zullen we naar deze constructie verwijzen als de IPP-constructie. Hierbij is het van belang 
te begrijpen dat wij geen constructie bedoelen met een gerealiseerd IPP-effect maar een 
constructie waarin dit effect kan optreden. We bedoelen met 'IPP-constructie' dus in feite 
'potentiële IPP-constructie'. 

Gegeven de constatering dat het Fries onder druk staat van het Nederlands, liggen twee 
uitkomsten van taalcontact voor de hand: of het Fries toont zich weerbarstig en houdt 
vast aan de volgorde 321 zonder IPP-effect, of het Nederlands blijkt te sterk en het Fries 
gaat over op 123 +IPP. Nu wil het feit dat in de literatuur is opgemerkt dat Fries-sprekers 
hybride vormen goedkeuren, die noch in het Standaard Fries noch in het Nederlands 
grammaticaal zijn. De Haan (1997) merkt op dat het clustertype 312 -IPP door nogal wat 
sprekers van het Fries goedgekeurd wordt (zie ook Wolf 1996a): 

(2) dat er net [komme3 hat l wold2] 

dat hij niet komen heeft gewild 
INTERFERENTIE FRIES 

Deze observatie roept twee vragen op, een empirische en een theoretische. Omdat de 
empirische basis van de claim in De Haan (1997) eerder anekdotisch dan systematisch 
is, zouden we preciezer willen weten wat Friese sprekers vandaag de dag wel en niet 
goedkeuren. Aangezien drie werkwoorden in zes verschillende volgordes kunnen voor
komen, waarbij het IPP-effect al dan niet kan optreden, zijn er in totaal twaalf mogelijke 
clustervormen voor deze constructie. Deze hebben wij voorgelegd aan een groep middel
bare scholieren. Wij zullen laten zien dat hybride vormen inderdaad acceptabel gevonden 
worden en dat het beeld grilliger is dan geschetst in De Haan (1997). Naast de empirische 
vraag is er een theoretische: hoe kunnen we begrijpen dat hybride vormen in een gram
matica ontstaan en waarom worden sommige daarvan vaker grammaticaal bevonden dan 
andere? Wij zullen betogen dat het door ons gevonden patroon kan worden begrepen door 
interactie van de parametertheorie en grammatica-externe factoren. 

In paragraaf 2 zullen we de methodologie bespreken, evenals de resultaten. In paragraaf 
3 wordt ingegaan op de vraag hoe hybride clusters kunnen ontstaan. Paragrafen 4 en 5 
bieden vervolgens een analyse van de door ons gevonden patronen. Paragraaf 6 bespreekt 
een aantal losse eindjes die in vervolgonderzoek centraal zouden kunnen staan. 
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2 Methodologische kwesties 

Er kleven inherente problemen aan een empirisch onderzoek naar werkwoordclusters, en 
naar die in het Fries in het bijzonder. Omdat wij geïnteresseerd zijn in clusters zoals die 
gebezigd worden in de Friese spreektaal zijn corpora van het geschreven Fries onbruik
baar. De ontwikkeling van een corpus gesproken Fries wordt thans ondernomen aan de 
Fryske Akademy. Het zal zeker interessant zijn om te zien of dit corpus inzicht verschaft in 
de huidige stand van zaken op het gebied van werkwoordclusters. Een probleem is echter 
dat zulke gebruiksdata voor een belangrijk deel voorkeuren van sprekers zullen reflecteren 
en dus slechts een beperkt inzicht bieden. Neem het Nederlands ter illustratie. Hoewel 
door één van de auteurs de (a)-zinnen geprefereerd worden boven de (b)-zinnen zijn de 
(b)-zinnen niet ongrammaticaal. 

(3) 

(4) 

a dat ik het gewoon wil vergeten 
b dat ik het gewoon vergeten wil 

a dat ik het wil hebben gedaan 
b dat ik het wil gedaan hebben 

Zeker omdat er geen garantie is dat (potentiële) IPP-clusters in zinsfinale positie overvloe
dig zullen voorkomen in een corpus gesproken Fries, zou men kunnen verwachten dat 
een aantal clustervormen wellicht zelfs onzichtbaar blijft. Naast het feit dat corpusdata 
niet per se een adequate afspiegeling hoeven te zijn van alle mogelijkheden die een gram
matica biedt is het in dit kader van belang te weten dat zinsfinale clusters bij sommige 
Fries-sprekenden een gevoel van onzekerheid oproepen over de te gebruiken vorm. Dit 
biedt kansen aan ontwijkstrategieën en maakt het bijzonder lastig om inzicht te krijgen in 
de huidige stand van zaken door middel van productietaken. Gegeven deze overwegingen 
hebben wij gekozen voor een grammaticaliteitsoordelentest, die ook clustervormen bevat 
die wellicht mogelijk zijn maar gedisprefereerd worden. Het aanbieden van alle moge
lijke clustervormen vergroot de kans dat sprekers ook niet-geprefereerde clustervormen 
als grammaticaal beoordelen, maar maximaliseert deze kans uiteraard niet. Het is nog 
steeds mogelijk dat "grammaticaal, maar niet mijn voorkeur" gescoord wordt als "niet 
grammaticaal". Desondanks menen wij dat, met deze slag om de arm, een grammaticali
teitsoordelentest een legitiem en doelmatig middel is om op de hoogte te komen van de 
huidige Friese clusterpatronen en wij hopen dat andere onderzoeksmethoden uiteindelijk 
een completer beeld van de situatie zullen schetsen. Wij hebben deze test schriftelijk afge
nomen omdat een mondelinge test betreffende werkwoordsclusters op hetzelfde moment 
aan de Rijksuniversiteit Groningen werd uitgevoerd door Liefke Reitsma (Reitsma, te 
verschijnen). Het leek ons interessant te zien of de manier van afnemen grote invloed zou 
hebben op de uitkomsten (al is een vergelijking in dit stadium nog niet mogelijk). 

Zoals gezegd zijn er voor een IPP-constructie twaalf mogelijke clustervormen (zes 
volgordes en deze met of zonder IPP-effect). In de aangeboden test kwamen al deze vor
men driemaal voor, zodat er in totaal 36 testzinnen waren. We hebben vier verschillende 
werkwoorden gebruikt voor 2, d.W.z. het werkwoord dat 3 selecteert en door 1 geselec
teerd wordt: de modalen wolle 'willen', maatte 'moeten' en kinne 'kunnen' en causatief litte 
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'laten'. Deze kwamen alle dus vier keer terug. De testzinnen werden per drie aangeboden, 
zoals in (5), waarbij de proefpersoon voor (a), (b) en (c) moest aankruisen of hij/zij dat 'zo 
zou kunnen zeggen': 

(5) Testzin 

De plysjeman fertelt dat de fandaal syn mes ... 

Soest dit seis 

sa sizze kinne? 

a. moatte hat ynleverje ja 

b. hat ynleverje moatten ja 
nee 

nee 
c. hat moatte ynleverje ja nee 

(Zou je dit zelf zo kunnen zeggen: "De politieman zegt dat de vandaal zijn mes moeten 
heeft inleveren"?, etc.) 

De reden voor het aanbieden van testzinnen in contrastvorm is dat de beoordelaar gevoe
liger wordt voor zijn/haar oordelen, wat genuanceerdere scores oplevert en minder kans 
geeft op het enkel goedkeuren van de voorkeursvorm. Zie Cornips & Poletto (2005) voor 
verdere discussie op dit punt. Naast de 36 testzinnen werden 54 controlezinnen aangebo
den, hetgeen een totaal geeft van 90 testitems. Hieronder is een prototypisch voorbeeld 
gegeven van een controlezin: 

(6) Controlezin 

De waarman op 'e radio seit dat ... a. de sinne moam skynt 

b. skynt moam de sinne 

c. moam de sinne skynt 

Soest dit seis 

sa sizze kinne? 

ja 
ja 

ja 

nee 

nee 

nee 

(Zou je dit zelf zo kunnen zeggen: "De weerman op de radio zegt dat de zon morgen 
schijnt?", etc.) 

Uiteraard moeten de controlezinnen af en toe meer dan één grammaticale mogelijkheid 
geven, zoals hier (6a) en (6b). 

De test werd ingeleid door vier oefenzinnen en afgenomen bij achttien leerlingen in de 
tweede havo/vwo-klas en bij zestien leerlingen in de vierde havo-klas van het Dockinga 
College te Dokkum. Om ervoor te zorgen dat leerlingen spreektaal zouden scoren en zich 
niet teveel zouden laten leiden door het Standaard Fries hebben we de test niet afgenomen 
tijdens een les Fries maar tijdens een les Nederlands. De uitleg en oefenzinnen werden 
uiteraard behandeld in het Fries om te voorkomen dat de leerlingen in een Nederlandse 
"language mode" zouden geraken, waardoor invloed van het Nederlands weer wordt 
uitgelokt. In de introductie is expliciet uitgelegd dat we geïnteresseerd zijn in de Friese 
spreektaal. 

De resultaten van de controle zinnen waren als volgt. Van de zestien havo-leerlingen 
bleek één niet te voldoen aan het criterium dat beide ouders Fries moesten praten. Deze 
is in de resultaten dus niet meegenomen. In totaal werd slechts vijf keer een fout gemaakt 
(d.w.z. een ongrammaticale zin die als "ja" gescoord werd). Vaker kwam voor dat een 
grammaticale zin als "nee" gescoord werd (gemiddeld 2,3 item per leerling), maar dit 
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kan een voorkeur reflecteren ( ... dat it <%fêst> moarn <fêst> reint; 'dat het <vast>,.IIlorgen 
<vast> regent', waar de volgorde fêst moarn gemarkeerd klinkt, aangeduid door %) of het 
gevolg zijn van afwezigheid van specifieke context, hetgeen met name de beoordeling van 
zinnen met of zonder "scrambling" negatief zou kunnen hebben beïnvloed. Hoewel we 
geen reden zagen andere leerlingen te laten afvallen, laten de controlezinnen wel zien dat 
een zekere mate van scoren op grond van voorkeur niet geheel uit te sluiten is. 

De resultaten van de testzinnen staan in Tabel 1. Elke conditie komt in één test drie
maal voor en van 33 leerlingen zijn de resultaten meegerekend. Dit betekent dat elke 
conditie 99 keer is gescoord. De tweede kolom geeft de absolute "ja" -scores (dus 68 van 
de 99 aangeboden clusters van het type 321- hebben een "ja"-score gekregen, etc.) en 
de derde kolom drukt dit in een percentage uit. De vierde kolom geeft voor elke conditie 
het percentage ten opzichte van het totale aantal "ja" -scores (dus van alle "ja" -scores was 
18,4% een cluster van het type 321-, etc.). 

We kunnen meteen constateren dat hybride vormen inderdaad opvallend grammati
caal worden gevonden. Dit bevestigt de indruk van De Haan maar laat tevens zien dat de 
realiteit inmiddels aanzienlijk grilliger is. We vinden immers dat 123-, 132- en 321+ het 
nog beter doen dan het door De Haan waargenomen 312-. Wat dus opvalt, naast het voor
komen van hybride vormen, is de variatie daarin. Een derde observatie is dat alle clusters 
waarin het modale of causatieve werkwoord (d.w.z. werkwoord 2) vooraan staat het slecht 
doen. Tenslotte zien we dat, waar de volgordes 123, 321, en 312 redelijke tot hoge scores 
opleveren ongeacht of het IPP-effect aanwezig is, het clustertype 132+ net zo slecht scoort 
als de clusters met het modale/causatieve werkwoord voorop. Het cluster 132- scoort 
aanzienlijk beter. Alle clustertypes onder de stippellijn in Tabel 1 hebben verder gemeen
schappelijk dat er geen enkele leerling was die één van deze clusters consequent (d.w.z. 
driemaal) grammaticaal vond. Naast de kwantitatieve dispreferentie voor deze clustertypes 
was er dus ook globaal gezien meer twijfel over hun status. 

321-

123+ 

123-

132-

321+ 

312-

~QsoluteUja', scor~ ;, ... 
. (items~. 99) . 

68 

66 

54 

45 

37 

33 

. :pj!rceIlt~des(:ore 
, .(percönditie) . 

68,7% 

66,7% 

54,5% 

45,5% 

37,4% 

33,3% 

Eerèentut:iéiëoré.· 
(oyer .alle. «ja»cscores) . 
18,4% 

17,8% 

14,6% 

12,2% 

10 % 

8,9% 

~~_~::t: ______________________________ ~? _________________ _________________ ~?LL:? ___________________________ ~é_~_~~~ ___________________________ • 

231- 13 13,1% 3,5% 

132+ 13 13,1% 3,5% 

231+ 8 8,1% 2% 

213- 4 4,0% 1,1% 

213+ 4 4,0% 1,1 % 

Tabel 1: Scores voor de lPP-constructie 

Als we kijken naar de individuele scores, dan valt op dat geen enkele leerling slechts voor 
één clustertype een "ja" -score geeft. Van de twaalf logisch mogelijkheden werd gemiddeld 
bij 6, 2 clustertypes minstens eenmaal van de drie keer "ja" gescoord en bij 3,2 cluster 
minstens tweemaal. Sprekers proberen kennelijk verschillende opties uit en wij zien geen 
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andere manier om dit te begrijpen dan door aan te nemen dat deze leerlingen er meerdere 
clustergrammatica's op na kunnen houden voor de IPP-constructie. Dat zulke individu
interne variatie met name ontstaat in taalveranderingssituaties is onder anderen betoogd 
door Kroch (1989), Pintzuk (1991) en Santorini (1992). Hoewel individuele scores soms 
duidelijk te typeren zijn als "meer Fries" of "meer Nederlands" (zie paragraaf 6 voor wat 
opmerkingen hierover), konden we geen duidelijke implicationele relaties ontdekken, bij
voorbeeld van het type "Als leerling grammatica x heeft, dan ook y". Voor het bestek van 
dit artikel zullen we hier dus niet verder op ingaan. 

Op basis van de resultaten zullen wij proberen antwoorden te formuleren op drie vra
gen: (i) hoe ontstaat hybriditeit, (ii) wat verklaart de variatie boven de stippellijn en (iii) 

wat verklaart de dispreferentie voor de clustertypes onder de stippellijn? 

3 Het ontstaan van hybride clusters 

Hoewel we zien dat werkwoordclusters in het Standaard Fries aan veranderingen onder
hevig zijn, schakelen sprekers van het Fries kennelijk niet in groten getale van een 321-
cluster over op een 123+ cluster maar ontstaat er een variatie aan mogelijkheden. Voordat 
we de observeerbare (dis)preferenties proberen te begrijpen moeten we de fundamente
lere vraag beantwoorden hoe zo'n hybride clustertype eigenlijk ontstaat. Je zou immers a 
priori verwachten dat het Fries of Fries blijft of volledig 'vernederlandst'. 

Op het gebied van werkwoordclusters zijn twee voorstellen gedaan die proberen het 
ontstaan van nieuwe clustervormen te verklaren. De Haan (1997) betoogt dat het in een 
taalcontactsituatie kennelijk onmogelijk is voor sprekers van de ene taal om de onderlig
gende grammatica van een andere taal over te nemen. Als dat mogelijk was, dan zouden 
Friezen immers de Nederlandse clustergrammatica overnemen en 123+ clusters produ
ceren. Volgens De Haan is het alleen mogelijk om bepaalde oppervlaktefenomenen uit 
een andere taal over te nemen, die de output zijn van die onderliggende grammatica. Wij 
hebben twee bezwaren tegen de zienswijze van De Haan. Op de eerste plaats verklaart 
dit voorstel nog niet het ontstaan van hybride clustervormen. Waarom zou het voor een 
Fries niet mogelijk zijn de oppervlaktevolgorde 123 van het Nederlands over te nemen? 
Andersom bezien, de hybride clustervorm die hij voor de IPP-constructie in het Interferen
tie-Fries waarneemt is nu juist een oppervlaktevorm die we niet in de Nederlandse input 
aantreffen, namelijk 312-. Dit suggereert dat De Haan een definitie van 'oppervlaktevorm' 
nodig heeft die de wel in de input voorkomende 123-volgorde uitsluit en een niet voor
komende volgorde toelaat. Dit druist nogal tegen onze intuïtie in. Daarnaast zullen wij 
hieronder betogen dat de onderliggende grammatica van een andere taal wel degelijk een 
rol kan spelen in een taalcontactsituatie, namelijk via de kindertaalverwerving. 

Een tweede voorstel dat het ontstaan van hybride vormen probeert te verklaren komt 
van Hoekstra (1994b). Hij bespreekt het Zaanse dialect en toont op morfologische gronden 
aan dat dit een Fries dialect is gesproken in Noord-Holland. Hij betoogt dat hybride clusters 
ontstaan doordat Friezen proberen de Nederlandse clustergrammatica over te nemen maar 
dat de verwerving daarvan slechts deels lukt. De 312 en 132-volgordes die we in het Zaans 
aantreffen zijn dus te typeren als deels Nederlands (namelijk op die punten waar eigen
schappen van de Nederlandse clustergrammatica zijn verworven: 1>2) en deels Fries (op 
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die punten waar de clustergrammatica nog eigenschappen vertoont van het Fri~s: 3>2). 
De verklaring van Hoekstra neemt dus aan dat de dominante taal in een contactsituatie via 
het verwervingsproces een direct effect kan hebben op de grammatica van de niet-domi
nante taal. De laatste wordt dan dus niet alleen oppervlakkig aangepast, zoals bij De Haan, 
maar door een aanpassing in de onderliggende grammatica. Hoewel wij Hoekstra in deze 
gedachte zullen volgen, kan zijn analyse niet worden ingezet voor het Interferentie-Fries. 
De reden is dat sprekers van het Fries zo goed als voltallig tweetalig zijn en het Nederlands 
perfect beheersen. Het kan hier dus niet zo zijn dat onvolledige kennis van het Nederlands 
een rol speelt bij het ontstaan van hybride clusters. 

Wat wij voorstellen is dat het ontstaan van hybride clusters een noodzakelijke conse
quentie is van de parametertheorie (Roeper & Williams 1986, Chomsky & Lasnik 1993). 
Er zijn twee relevante aannames binnen deze theorie die naar onze mening overtuigend 
zijn gemotiveerd, en relatief oncontroversieel zijn. 

Op de eerste plaats wordt algemeen aangenomen dat verschillen tussen talen formu
leerbaar zijn als binaire keuzes. Een taal is OV of VO, een taal heeft lege subjecten of niet, 
etc. Het kind zou in deze voorstelling van zaken een grammatica verwerven door het 
invullen van een ja/nee-vragenlijst, hetgeen het logische probleem van de taalverwerving 
(deels) zou oplossen. Deze aanname is conceptueel aantrekkelijk: wanneer een parameter 
meer dan twee waardes kan aannemen wordt immers meteen onduidelijk wat de boven
grens is en doemt het logische probleem weer op. 

Een tweede aanname heeft betrekking op het verwervingsproces zelf. Schematisch 
kunnen we dat proces voorstellen als in (7): 

(7) input ~ I universele grammatica ~ specifieke grammatica ~ output 

Een kind vormt op basis van de input die het krijgt en met behulp van een universele 
grammatica (die de parameters maar niet de waardes ervan bevat) een specifieke gram
matica. Deze zal een output geven die in het succesvolle geval identiek zal zijn aan de 
input. Tijdens het verwervingsproces, echter, zal het kind steeds de situatie meemaken dat 
de input die het krijgt niet compatibel is met de specifieke grammatica zoals het die op dat 
moment geformuleerd heeft. In dat geval zal het kind zijn parameters moeten bijstellen. 
De aanname is nu dat in zo'n situatie het kind niet meer mag doen dan het bijstellen van 
één parameter. Gibson & Wexler (1994) betogen namelijk op overtuigende wijze dat het 
bijstellen van meerdere parameters op één moment tot onwenselijke situaties kan leiden. 
Wat zij laten zien is dat een kind bij een grammatica kan uitkomen die niet de juiste is voor 
de taal die het aan het leren is en waarvoor geen positieve evidentie in de input meer zal 
leiden tot een bijstelling van die foute grammatica. Het kind raakt verstrikt in wat Gibson 
& Wexler een "lokaal maximum" noemen. De oplossing voor dit theoretische probleem is 
de aanname dat een kind slechts één parameter mag bijstellen als de input niet te analy
seren is met de tussengrammatica van dat moment. 

Samen maken deze twee aannames begrijpelijk hoe hybride clusters kunnen ontstaan. 
De centrale observatie is dat er in een IPP-constructie minimaal vier binair-parametrische 
verschillen zijn tussen het Standaard Fries en het Standaard Nederlands. 
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(8) PI: 1 > 2: ja of nee? 
P2: 2 > 3: ja of nee? 
P3: 1 > 3: ja of nee? 

P4: Verander 2part. in 2inf. als 2 een werkwoord selecteert: ja of nee? 

Drie hebben betrekking op de woordvolgorde en één betreft de morfologie van het modale 
of causatieve werkwoord. Laten we nu aannemen dat de Friese constructie verandert 
doordat Nederlandse output per abuis wordt opgevat als input voor de Friese grammatica. 
Dit is als het ware een operationalisatie van de druk van het Nederlands en is schematisch 
weergegeven in (9):1 

(9) (input (321-) ~ I UG ~ specifieke grammatica I ~ output (321-) 

input (123+) ~ I UG ~ specifieke grammatica I ~ output (123+) 

De spreker/leerder van het Fries wordt in dit geval gedwongen zijn grammatica bij te stel
len, maar zijn verwervingsmechanisme verbiedt hem om van meer dan één parameter de 
waarde te veranderen. Welke parameter hij ook kiest, het resultaat zal een output geven 
die meer lijkt op het Nederlands dan zijn vorige grammatica, maar het zal nooit een per
fect resultaat opleveren. Kortom, hybride clustervormen zijn onvermijdelijk. Wanneer een 
aanzienlijk deel van de populatie dit proces gelijktijdig doormaakt, zullen deze hybride 
clusters deel uit gaan maken van de input op basis waarvan grammatica's geformuleerd 
worden. Hierdoor zal hun positie in de taal verder versterkt worden. Wanneer dit proces 
daadwerkelijk wordt ingezet, d.w.z. wanneer het Friese clustersysteem bezwijkt onder de 
Nederlandse druk, beschouwen wij als een socio-linguistische zaak, waar wij niets over 
hebben te melden. 

De geschetste verklaring drijft op het idee dat er voor een IPP-constructie meerdere 
verschillen tussen de Nederlandse en Friese clustergrammatica bestaan. Deze aanname 
lijkt ons onontkoombaar, al kan men de formulering en duiding van de verschillen op 
velerlei manieren uitdrukken. Men zou er echter tegen in kunnen brengen dat het aantal 
parametrische verschillen potentieel zou kunnen worden teruggebracht als aangetoond 
kan worden dat de waarde van een bepaalde parameter de waarde van een andere para
meter dicteert. Wellicht is er in het huidige geval maar één verschil dat oppervlakkig 
meerdere verschillen veroorzaakt. Het is echter op dit moment volstrekt onduidelijk in 

Deze druk van het Nederlands zal een wisselwerking zijn tussen externe druk (Nederlandse taalomgeving) en 
interne druk (het eigen Nederlands van de tweetalige spreker). De voorstelling van zaken in (9) impliceert wel 
dat er sprake moet zijn van significante dominantie van het Nederlands. In de literatuur is immers betoogd dat 
tweetalige sprekers hun twee of meerdere talen gescheiden van elkaar verwerven en dat de invloed van de 

ene op de andere taal gering is. Dit idee staat bekend als de "separate language/development hypothesis" (zie 
Meisel1989 en Genesee 1989). Deze scheiding is echter niet categorisch (zie o.a. Müller & Hulk 2001) en er 
is vooralsnog weinig bekend over hoe minderheidstalen zich gedragen in tweetalige verwerving. Het lijkt ons 
zeer aannemelijk dat dominantie een factor is die systeemscheiding onder druk kan zetten (zie hiervoor Döpke 
1992). 
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welke mate dit soort implicaties bestaan (zie Wurmbrand 2005 en Koeneman 20p:3 voor 
een kritische bespreking van dit idee). Het lijkt er eerder op dat hoe meer we te weten 
komen over Germaanse dialecten, hoe meer mogelijkheden we moeten toelaten binnen 
de grenzen van de clustergrammatica. Zie het overzicht in Tabel 2.2 

Volgorde Zonder IPP: .. '., ' ... . Met IPP: .. .... \, ' ......• 

123 Luxemburgs, Samatimerisch Standaard Nederlands, West-Vlaams 

132 Zwitsers Duits Standaard Duits, Zaans 

213 Stellingwerfs, Luxemburgs Rheiderländer Platt 

231 Afrikaans, Zwitsers Duits West-Vlaams 

312 Interferentie-Fries, Zwitsers Duits Zaans, West-Vlaams 

321 Standaard Fries, Achterhoeks Oostenrijks Duits, Achterhoeks 

Tabel 2: Gerealiseerde clustervormen in potentiële IPP-constructies 

Zoals we kunnen zien wordt elke logische mogelijkheid wel ergens gerealiseerd.3 Nu komt 
van alle mogelijke volgordes 21:3 het minst voor. Ook in andere clusterconstructies duikt 
deze volgorde slechts sporadisch op, zodat wel betoogd is dat deze volgorde door de clus
tergrammatica moet worden uitgesloten (Wurmbrand 2005). Barbiers (2002) betoogt dat 
21:3 uitgesloten is omdat het onmogelijk is om voor dit cluster een syntactische structuur te 
genereren zonder de originele dominantierelaties in de hiërarchie (1)2>:3) te doorbreken. 
Aangezien de 2U-hokjes in Tabel 1 niet leeg zijn, is het de vraag of dit juist is. Laten we 
er toch eens van uitgaan dat Barbiers gelijk heeft. Leidt de onmogelijkheid van 21:3 dan 
tot een variatie breedte die we kunnen beschrijven met minder volgordeparameters? Het 
antwoord is nee. PI en P2 zijn nodig om het verschil te kunnen beschrijven tussen bijvoor
beeld :321 en 12:3. P:3 is niet overbodig, omdat de waarde ervan het verschil bepaalt tussen 
de bestaande clusters :312 en U2: Deze hebben immers dezelfde waardes voor PI en P2. 

Men zou ook tegen ons voorstel kunnen inbrengen dat de parametertheorie niet de 
juiste methode is voor het begrijpen van taalverschillen, of in ieder geval niet voor het 
empirische domein van de clusters. Een anonieme reviewer merkt op dat de hier voorge
stelde parameters nog maar weinig hebben van de geest van de oorspronkelijke parame
tertheorie, waar een binaire keuze een scala van secundaire syntactische effecten teweeg 

2 De data uit het Standaard en Zwitsers Duits, het Afrikaans en het West-Vlaams komen uit Wurmbrand (2005). 
Zie voor het Oostenrijks Duits Wurmbrand (2004), het Luxemburgs Bruch (1973), het Samatimerisch Mileck 
(1997), het Stellingwerfs Bloemhoff (1979), het Interferentie-Fries De Haan (1997), het Achterhoeks Blom & 

Hoekstra (1996) en het Zaans Hoekstra (1994a, 1994b). Het feit uit het Rheiderländer Platt hebben we van Ralf 
Vogel (persoonlijke correspondentie). Het Oostenrijks Duitse 321+ is problematisch voor verklaringen van het 
IPP-effect die berusten op enige herordening, zoals Den Dikken (1989) en Wolf (1996b), en vOOr een aantal 
theorieën die het IPP-effect koppelen aan een specifieke herordening, als in Hoekstra (1994a) en De Schutter 
(1995). Het voorstel in dit artike1laat om die reden een dergelijke koppeling bewust achterwege. 

3 In het Zwitsers Duits en Afrikaans vinden we een IPP-effect alleen bij causatieve, aspectuele en 
perceptiewerkwoorden. Bij modalen is het niet direct te zien, omdat hier het onderscheid tussen de infinitiefvorm 
en participiumvorm niet gemaakt wordt. Het ligt voor de hand om morfologische neutralisatie, zoals in het 
Zwitsers Duits en Afrikaans, op te vatten als een alternatief voor vervanging van een participiumvorm door een 
infinitiefvorm. Het feit dat neutralisatie alleen optreedt bij modalen lijkt te maken te hebben met het gegeven 
dat alleen functionele werkwoorden IPP-effecten ondergaan. Zie Koeneman (2003) voor discussie. 
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zou moeten brengen in de grammatica. Dit lijkt ons een zeer begrijpelijk bezwaar, maar 
twee reacties zijn mogelijk. 

Op de eerste plaats kunnen we besluiten vast te houden aan het concept van een para
meter en opmerken dat het koppelen van één feit aan een parameter weliswaar niet het 
parameter-ideaal benadert maar dat dit ideaal in de praktijk eigenlijk nauwelijks gereali
seerd wordt. Het aantal goed functionerende parameters dat in de literatuur is voorgesteld 
is bijzonder gering en geen van deze is onomstreden. 4 Dit algemene probleem blijft bestaan 
in recente theorievorming in het kader van het minimalistische programma (Chomsky 
1995), waar syntactische effecten zoals verplaatsingen worden afgedwongen door arbi
traire eigenschappen van lexicale elementen en clustering van taalverschillen eerder uit
zondering is dan regel. Het probleem voor ons betreft dus een algemener probleem voor 
de generatieve taalkunde dat wij in het kader van dit artikel niet kunnen oplossen. 

Op de tweede plaats zouden we het idee kunnen opgeven dat clustervolgordes in de 
grammatica worden vastgelegd door middel van parameters. Dit verschuift slechts het 
probleem. We hebben immers gezien dat verschillende talen/dialecten van het Germaans 
onder meer getypeerd worden door de clustervolgordes die ze genereren. Dit betekent 
dat deze eigenschappen onderdeel moeten uitmaken van die grammatica's en dus geleerd 
moeten worden. Als dat niet via parameters gaat, dan moet het via micro-parameters, het
geen al snel neerkomt op constructie-specifieke regels. 5 De algemene tendens om taalver
schillen middels parameters uit te drukken mag wellicht ongenuanceerd zijn, wij menen 
dat deze ongenuanceerdheid net zo goed schuilt in het voorstel van Gibson & Wexler. Het 
algemene idee dat een kind zijn grammatica slechts minimaal mag veranderen bij onana
lyseerbare input kan impliceren dat hij de waarde van één parameter verandert maar het 
dicteert dit niet. Die verandering zou immers net zo goed het toevoegen of schrappen van 
een constructie-specifieke regel kunnen betreffen. Dit betekent dat onze verklaring voor 
het ontstaan van hybride clusters behouden kan blijven, mocht het noodzakelijk blijken 
om variatie in clusters op een andere manier te typeren dan in termen van parameters. 

Kortom, wij stellen voor dat in een taalcontactsituatie de output van een dominante 
taal kan gaan fungeren als input van de ondergeschikte taal. 6 In het geval van de IPP-con
structie is de consequentie dat clustervormen ontstaan die noch Nederlands noch Stan
daard Fries zijn, aangezien het verwervingsmechanisme niet toelaat dat de grammatica op 
enig moment echt dramatisch wordt bijgesteld. Dit idee biedt niet alleen een verklaring 

4 Zie bijvoorbeeld Neeleman & Weerman (1999), Bobaljik & Thráinsson (1998) en Baker (1996) voor expliciete 
voorstellen in de geest van de klassieke parameter-theorie. Baker beargumenteert dat het koppelen van 
verschillende taaldata aan één parameterwaarde lijkt te falen en stelt voor dat dit een eigenschap moet worden 
van zogenaamde macro-parameters. De implicatie is dan in feite dat gewone parameters constructie-specifiek 
zijn. Dit laat wederom zien dat het verschil tussen regel en parameter in de literatuur bepaald obscuur is 
geworden. 

5 Voorstelbaar is dat morfologische eigenschappen van lexicale elementen hierbij een rol spelen. Zo is wel 
voorgesteld om de grotere cluster-interne mobiliteit van participia ten opzichte van infinitieven in het 
Nederlands te koppelen aan inherente eigenschappen van het participium, wellicht schuilend in het ge-prefix 
(Evers 2003 en Barbiers 2004). Het is een open vraag of deze aanpak over de hele linie inzichtelijker zal zijn. 
Zeggen dat PI in het Standaard Fries op "nee" staat of zeggen dat (afwezigheid van) een vooralsnog onbekende 
eigenschap van Friese finiete werkwoorden ervoor zorgt dat deze in clusterfinale positie belanden geven beide 
een typering van een vooralsnog op zichzelf staand feit. 
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voor het ontstaan van hybride vormen maar ook voor de aangetroffen variatie. Er is geen 
eenduidige manier waarop het cluster 'vernederlandst' moet worden, omdat verschillende 
parameterwaardes in tussenfases kunnen worden bijgesteld. Merk op dat de hybride gram
matica's die ontstaan na bijstelling van één parameterwaarde wederom een 123+ input 
kunnen krijgen en weer verder worden bijgesteld. Hierdoor ontstaat het gegeven dat 'ver
nederlandsing' een stapsgewijs proces wordt. De globale ontwikkeling die zich op het punt 
van werkwoordsclusters in het Friese taalgebied voltrekt kan dus worden weergegeven als 

in (10). 

(10) START 

fase 1: Verander de waarde 
van één parameter. 

fase 2: Verander de waarde 

van één parameter. 

fase 3: Verander de waarde 
van één parameter. 

-- = verandering in de 
woordvolgorde 

= = verandering in de 
morfologie 

321-

*231- 321+ 312- *213-

*132+ *231+ 123- 312+ *213+ 

~!~ 
123+ 

De 'START' reflecteert de situatie waarin de druk van het Nederlands nog niet groot genoeg 
is om effect te hebben op de Friese grammatica. 'FASE l' geeft de mogelijke clustertypes die 
het gevolg zijn van het veranderen van één parameterwaarde, etc. 

Merk op dat wij niet beweren dat elk Fries-lerend kind de fases in (10) doorloopt. Het 
schema geeft een globale ontwikkeling weer. Voor een kind dat vandaag begint met de 
verwerving zal niet eenvoudig te voorspellen zijn wat voor clustergrammatica('s) het zal 
aannemen. Gegeven de variatie in het aanbod zal het geen noodzakelijkheid meer zijn dat 
het clustertype 321- tot zijn repertoire gaat behoren, omdat de evidentie daarvoor afneemt. 

6 Het overgaan van syntactische eigenschappen van een linguïstisch dominante naar linguïstisch onderdrukte 
taal wordt door Van Coetsem (1998) impositie genoemd. Hoewel wij geneigd zijn om het hier beschreven 
proces tussen het Nederlands en Fries op te vatten als een geval van impositie vanuit het Nederlands, dient te 
worden opgemerkt dat het niet bijzonder duidelijk is wat voor een Friese-Nederlandse tweetalige de taal is die 
hij/zij het best beheerst. Van Coetsems model doet· eigenlijk alleen voorspellingen in situaties waar sprake is 
van linguïstische dominantie en niet voor evenwichtige tweetalige sprekers. Willen we vasthouden aan het idee 
van impositie, dan zullen we dus moeten aannemen dat ofwel het Nederlands beter beheerst wordt (hetgeen 
verdedigd wordt in Breuker 1993), ofwel dat, in het geval van linguïstisch evenwicht, sociale dominantie de 

doorslag kan geven. 
7 De aanwezigheid van de complementeerder laat zien dat (19) geen voorbeeld is van "verb projection raising", 

een proces bekend uit het West-Vlaams en het Zwitsers, waardoor de werkwoordelijke eindreeks kan worden 
onderbroken door bijvoorbeeld een VP-intem object. Wij zullen discussie hierover verder achterwege laten en 
verwijzen naar Haegeman & Van Riemsdijk (1986) en Rutten (1991) voor een discussie over verschillen tussen 

"verb (projection) raising" en extrapositie. 
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Hybride clusters zullen nu dus direct onderdeel uit gaan maken van zijn grammatica zonder 
dat hij zelf onder druk van het Nederlands zijn Friese grammatica bijstelt. Het is uiteraard 
wel mogelijk dat een hybride cluster onder druk van het Nederlands een ander hybride 
cluster oplevert, d.W.Z. dat de leerder een overgang van FASE 1 naar FASE 2 realiseert. 

Tvvee vragen blijven onbeantwoord. Op de eerste plaats is het onduidelijk wanneer 
hybride clusters zijn ontstaan. Wij zien geen manier om deze vraag te beantwoorden, 
omdat de verslaglegging te laat is begonnen (zie paragraaf 6 voor enkele additionele 
opmerkingen). Wij gaan er zeker niet van uit dat de huidige jeugd hiervoor verantwoorde
lijk is: hybride clusters zullen zich ook in de grammatica's van hun ouders bevinden. Op de 
tweede plaats volgt niet uit het voorstel dat sommige clustertypes kennelijk geprefereerd 
worden boven andere. Met andere woorden, we begrijpen nog niet waarom de clusters 
met een sterretje ervoor, die in Tabel 1 onder de stippellijn stonden (231-, 213-, 132+, 

231+ en 213+), zo slecht scoren. Deze kwesties zullen in de volgende twee paragrafen 
behandeld worden. 

4 Waarom clusters met werkwoord 2 vooraan het zo slecht doen 

In deze paragraaf zullen we een voorstel doen dat verklaart waarom clusters met het 
modale werkwoord voorop sterk gedisprefereerd worden. We zullen betogen dat de 
reden hiervoor niet gedicteerd wordt door het grammaticale systeem maar volgt uit de 
waarschijnlijkheid dat de waarde van Parameter 1 reeds is bijgesteld als clusters van drie 
werkwoorden vernederlandsing ondergaan. 

Men kan observeren dat er, naast de verschillen, een belangrijke overeenkomst is tus
sen de Nederlandse en Standaard Friese IPP-constructie. In zowel een 123 als 321 cluster 
staat het modale werkwoord in het midden. Zou deze oppervlakkige overeenkomst de 
oorzaak kunnen zijn voor het feit dat modalen niet vooraan verschijnen? Het antwoord 
hierop is ontkennend. Deze stelling zou weliswaar correct voorspellen dat het modale 
werkwoord niet vooraan verschijnt maar evengoed de verkeerde voorspelling maken dat 
het modale werkwoord niet achteraan kan verschijnen. De clusters 312 en 132 zijn echter 
niet uitgesloten. 

Men zou ook kunnen beweren dat clusters met het modaal voorop gedisprefereerd 
worden, omdat de totale Nederlandse input geen clusters met een modaal voorop bevat, 
maar wel 312 en 132 clusters. In een cluster waar een modaal het hoogste werkwoord is 
en een hulpwerkwoord selecteert (dat op zijn beurt weer een lexicaal werkwoord selec
teert) zijn in het Standaard Nederlands meer opties mogelijk dan alleen 123. Zoals (11) 
laat zien komen ook 132 en 312 voor, maar niet 213 en 231. De 132 is niet voor iedereen 
acceptabel. 

(11) a dat hij haar daar wel zal hebben ontmoet (123) 
b dat hij haar daar wel ontmoet zal hebben (312) 
c %dat hij haar daar wel zal ontmoet hebben (132) 
d *dat hij haar daar wel hebben zal ontmoet (213) 
e *dat hij haar daar wel hebben ontmoet zal (231) 
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Een mogelijkheid is dus dat de hybride vormen 312 en 132 in het Interferentie-Fries 
opduiken omdat deze ook in een ander Nederlands clustertype voorkomen. Hoewel we 
deze gedachtegang niet categorisch kunnen uitsluiten, zou je op basis van (11) verwach
ten dat 312 het systematisch beter zou moeten doen dan de 132, aangezien (l1b) door 
iedereen geaccepteerd wordt in tegenstelling tot (11 c). Dit is niet conform de resultaten 
in Tabel 1. 

Wij denken dat de verklaring gezocht moet worden in de observatie dat clusters met een 
modaal werkwoord voorop de enige clusters zijn waar 2 voor 1 staat. Wat wij voorstellen 
is het volgende. Als een Friese leerder een Nederlands 123+ cluster ziet als input voor een 
grammatica die op dat moment slechts een 321- output kan leveren, moet hij één van de 
parameters bijstellen. Daarbij heeft hij de arbitraire keuze om iets te doen aan de woord
volgorde of aan de morfologie. Sommige leerders zullen kiezen voor het eerste, andere 
voor het tweede. Stel je voor dat besloten wordt om de volgorde bij te stellen. In dat geval 
heeft de leerder wederom een keuze tussen het herordenen van 2 ten opzichte van 1 en 
het herordenen van 3 ten opzichte van 2, met andere woorden tussen het veranderen van 
de waarde van Parameter 1 of 2. Hier, menen wij, is de keuze niet arbitràir. Het veranderen 
van de waarde van Parameter 1 zal sterk de voorkeur genieten boven het veranderen van 
de waarde van Parameter 2, om de simpele reden dat de waarde van deze parameter al is 
veranderd. De reden hiervoor is dat, in tegenstelling tot Parameter 2, Parameter look een 
rol speelt bij het vernederlandsen van clusters bestaande uit slechts twee werkwoorden. 
Hier vinden we immers ook spiegelbeeldige contrasten, zoals (12) laat zien: 

(12) a dat ik hem zie! komen2 

b dat ik him kommen2 sjoch! 

Aangenomen dat clusters met twee werkwoorden in de input veelvuldiger zullen voor
komen dan clusters met drie werkwoorden, zal een leerder tijdens een proces van ver
nederlandsing Parameter 1 al hebben bijgesteld voordat hij begint aan clusters met drie 
werkwoorden. Het overnemen van deze waarde van Parameter 1 bij het genereren van 
clusters met drie werkwoorden is dus de eenvoudigste manier om een cluster met drie 
werkwoorden te vernederlandsen. Dit geeft de clustertypes 312 en 132. 

Het veranderen van de waarde van Parameter 2 is echter niet uitgesloten. Merk op dat 
in het Nederlands de waarde van Parameter 1 flexibel is als werkwoord 1 een hulpwerk
woord is en 2 een participium, aangezien beide volgordes grammaticaal zijn: 

(13) a dat hij mij heeft! gezien2 

b dat hij mij gezien2 heeft! 

Als een Friese leerder deze flexibele waarde van het Nederlands heeft overgenomen in zijn 
grammatica, is het nog steeds mogelijk om in een IPP-cluster, waar deze werkwoorden 
deel van uitmaken, 2 voor 1 te ordenen, namelijk door de waarde in (Bb) aan te nemen. 
Vernederlandsing van het IPP-cluster betekent in dat geval het veranderen van de waarde 
van een andere volgordeparameter, bijvoorbeeld Parameter 2. Dit leidt tot de clustertypes 
213 en 231. Het veranderen van de waarde van Parameter 2 is echter een additionele 
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verandering aan de grammatica van het Fries en zal dus niet de meest voor de hand lig
gende strategie zijn die een leerder hanteert. Dit verkleint de kans op het voorkomen van 
de clusters 213 en 231 in FASE 1, en de afleidingen daarvan in FASE 2, aanzienlijk. Dit is 
gei1lustreerd in (14): 

(14) START 

fase I: Verander de waarde 
van één parameter. 

fase 2: Verander de waarde 
van één parameter. 

fase 3: Verander de waarde 
van één parameter. 

-- = verandering in de 
woordvolgorde 

= = verandering in de 
morfologie 

------- = gedisprefereerd 

132- 312- 321+ 231- 213-

~ 
132+ 312+ 123- 231+ 213+ 

~! 
123+ 

Merk op dat er, gegeven dit voorstel, niets in de grammatica huist dat het bijstellen van 
Parameter 2 categorisch verbiedt. Dit lijkt het juiste resultaat, aangezien de clusters 213 en 
231 wel scores krijgen, zij het geringe. 

Hoewel deze analyse begrijpelijk maakt waarom clusters met een modaal voorop gedis
prefereerd worden, biedt deze voorstelling van zake nog geen inzicht in de vraag waarom 
het cluster 132+ zo slecht scoort. Dit zou volgens (14) net zo goed moeten zijn als 123- en 
312+. Dit probleem is het onderwerp van de volgende paragraaf. 

5 Waarom het clLlSter 132+ het zo slecht doet 

Het is opvallend dat het voor alle redelijk tot goed geaccepteerde clustervormen niet uit
maakt of het modaal in een participium- of infinitiefvorm verschijnt, met uitzondering 
van de volgorde 132. Deze wordt sterk geprefereerd met een participiumvorm. De vraag 
is waarom. Men zou geneigd zijn te denken dat het een toevalligheid in de data is. Echter, 
voorlopige resultaten van Reitsma (te verschijnen) geven hetzelfde beeld: 132- doet het 
een stuk beter dan 132+. Laten we dit gegeven daarom serieus nemen en naar een oplos
sing zoeken. 

Wij denken dat het antwoord gezocht moet worden in een ander empirisch gegeven 
van het Fries. We zagen in de vorige paragraaf dat de werkwoordsvolgorde per clustertype 
kan verschillen: het cluster 1 d j-2h bb -3 ... geniet in het Nederlands zoals (11) laat mo aa e en paruapmffi , 

zien, meer vrijheid dan het cluster lh bb -2 d j-3 ... dat maar één volgorde toelaat e en mo aa partlopmm' . 

Ook in het Standaard Fries verschillen de mogelijkheden per clustertype. In deze taal is 
321 de dominante volgorde, maar herordening speelt een bepalende rol in clusters met 
een te-infinitief. De regel is dat als het cluster een te-infinitief bevat, deze aan het einde van 
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dat cluster moet verschijnen. In (15) zien we dat de volgorde 321 ongrammaticaal is als het 
tussenliggende werkwoord een te-infinitief is. Er zijn twee manieren om een gra:rninaticale 
zin te vormen. Deze zijn gegeven in (15b) en (15c): 

(15) a *dat er de Presidint moetsje 3 te sillenz hopet j 

dat hij de president ontmoeten te zullen hoopt 
b dat er de Presidint moetsje3 hopet j te sillenz 
c dat er de Presidint hopet j moetsje3 te sillenz 

Zowel de volgordes 312 als 132 bereiken dat de te-infinitief achteraan komt te staan en 
beide zijn mogelijk in het Standaard Fries. Nu is er een kwalitatief verschil tussen (15b) en 
(15c). Er even van uitgaande dat 321 de basisvolgorde is, wordt 312 hiervan afgeleid door 
het middelste werkwoord naar achteren te verplaatsen. De volgorde 132 ontstaat doordat 
2 naar achteren gaat maar tegelijkertijd 3 met zich meeneemt. Dit contrast is schematisch 

weergegeven in (16): 

(16) a 3 2 .. 
b 3 2 .. 

Nu kan men eenvoudig laten zien dat in het tweede geval het object van V3 mee kan 
verplaatsen naar achteren, hetgeen onmogelijk is in (16a). 

(17) a *Dat er moetsje
3 

hopet j de Presidint te sillenz 
dat hij ontmoeten hoopt de president te zullen 

b Dat er hopet
j 

de Presidint moetsje3 te sillenz 

Schematisch zijn deze zinnen weergegeven in (18a) en (18b): 

(18) a * ~ 
3 CD 1 object 2 

t .. 

b Ûbiect t3 9 1 object 3 
t 

2 

De ongrammaticaliteit van (18a) kunnen we intuïtief toeschrijven aan het feit dat geen 
constituent van adjacente elementen de herordening ondergaat. Als een intermediair 
werkwoord naar achteren verplaatst wordt, moet het alleen verplaatst worden of zijn hele 
complement meenemen. Het verschil tussen (16a) en (18b) kan dus als volgt getypeerd 
worden: de volgorde 312 ontstaat door herordening van enkel een hoofd, daar waar 132 
ontstaat door herordening van een hele constituent. Anders gezegd, (16a) beschrijft een 
cluster fenomeen, terwijl (18b) simpelweg een voorbeeld is van extrapositie van een ingebedde 
zin. Dat wordt ondersteund door de observatie dat (afhankelijk van welk type complement 
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werkwoord 1 selecteert) optioneel een complementeerder kan worden toegevoegd aan de 
naar achteren geplaatste constituent:8 

(19) Dat er hopet
j 

(om) de Presidint moetsje
3 

te sillenz 
dat hij hoopt om de president ontmoeten te zullen 

Omdat (17b) een geval van extrapositie betreft kunnen we (15c) vervolgens analyseren 
als een geval van remnant extrapositie, een fenomeen dat in het kader van de clusters ook 
bekend staat als de 'derde constructie': VPz' bestaande uit Vz en zijn complement VP3' 
ondergaat de herordening nadat het object van V 3 uit VP 3 verplaatst is. Linksverplaatsing 
van het object ("scramblingN

) is kennelijk optioneel. Vergelijk (20) met (18b):8 

(20) 2 

Kortom, de volgorde 312 moet worden gegenereerd via een Friese clustergrammatica, 
terwijl dat niet het geval is voor de volgorde 132. 

Op basis van het bovenstaande kunnen we het volgende concluderen. Op de eerste 
plaats biedt het Standaard Fries dus evidentie voor het bestaan van een clustergramma
tica. De volgorde 321 biedt dit inzicht immers niet direct. Als aangenomen wordt dat 321 
de basisvolgorde reflecteert, vindt er geen herordening plaats en valt clustervorming niet 
onmiddellijk te observeren. Op de tweede plaats kunnen we concluderen dat deze cluster
grammatica de volgorde 312 al genereert, maar niet 132. 

Uiteraard is 312 niet de enige volgorde die de Friese clustergrammatica kan genereren. 
Welke volgorde vereist is, is immers afhankelijk van waar de te-infinitief staat voor her
ordening. De volgorde [te 4 3 2 1] leidt tot [3 2 1 te 4], [4 te 3 2 1] wordt [42 1 te 3] en 
[4 3 te 2 1] wordt [4 3 1 te 2]. Deze regelmatigheid kunnen we bijvoorbeeld uitdrukken 
door aan te nemen dat clusterherordeningen het gevolg zijn van heranalyse plus fonolo
gische inversie (Huybregts 1984 en Haegeman & van Riemsdijk 1986). Er zijn twee moge
lijke manieren om een cluster met vier werkwoorden te heranalyseren. Deze zijn gegeven 
in (21a) en (21b). 

8 Hoewel wij later in het artikel gebruik zullen maken van een specifieke analyse van clusters (namelijk die 
van heranalyse plus fonologische inversie, als in Huybregts 1984 en Haegeman & Van Riemsdijk 1986), is het 
committeren aan een bepaalde theoretische benadering voor ons niet wezenlijk van belang. Clustering kan ook 
ontstaan door hoofdverplaatsing (Evers 1975) of door "remnant" VP-verplaatsingen naar links (Zwart 1993, 
Barbiers 2002). Wat echter in al deze varianten overeind zal blijven is dat er een analytisch verschil gemaakt 
moet worden tussen wat hier wordt aangeduid met de termen" clusterfenomeen" en "extrapositie". Het eerste 
betreft herordeningen van alleen verbale hoofden, het tweede betreft herordening van een hele zin. Het bestaan 
van dit onderscheid is voldoende voor het argument dat we willen maken: 312 moet een clusterfenomeen zijn, 

132 niet. 
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(21) a VP 

-----VP 

-----VP 

-----VP 

-----object 

H,,=~,l Ytl 
a ~ y 
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b VP 

-----VP 

-----VP 

-----VP 

-----object 

U,,=IY,,'W 
y ~ a 

Heranalyse 1 moet gebruikt worden om de regelmatigheid betreffende te-infinitieven uit 
te drukken: inverteer die knoop die de te-infinitief direct domineert en het gevolg is auto
matisch dat de te-infinitief achteraan in het cluster verschijnt (dus inverteer knoop ~ in 
Heranalyse 1 als V

3 
de te-infinitief is, etcetera). Het Standaard Fries biedt in deze benade

ring dus (alleen) evidentie voor de beschikbaarheid van Heranalyse 1. Merk echter op dat 
de 132-volgorde uit het Interferentie-Fries niet afgeleid kan worden van 321 door deze 
Fries-eigen heranalyse: alleen een links-vertakkende structuur, als in Heranalyse 2, kan 
deze volgorde afleiden. Dit is een meer theoretische manier om te laten zien dat 312 (via 
Heranalyse 1) dichter bij het Standaard Fries staat dan 132 (via Heranalyse 2). 

Een Friese leerder die onder druk van het Nederlands de volgorde in een IPP-construc
tie probeert te veranderen doet dat het eenvoudigst door het toepassen van een clusterher
ordening die hij elders in zijn grammatica, namelijk in constructies met een te-infinitief, 
reeds toepast. We kunnen dit operationaliseren door te stellen dat herordenen tot 312 een 
zo'n eenvoudige ingreep is dat het niet telt als een volwaardige verandering aan de gram
matica. Het is eerder bijstellen dan veranderen of, anders gezegd, vernederlandsing met 
Friese middelen. In het schema in (22) is dit geïmplementeerd door 312 bovenaan naast 
321 te zetten. Zoals we zien levert dit vervolgens in FASE 1 vier uitkomsten op: 132-, 321+, 
312+ en 123-. 

(22) START 

fase 1: Verander de waarde 
van één parameter. 

321-, 312-

~71
-'" ... _ ... 

... -.... "'--... ....--.... .... --............ .......... ----- ... 

132- 321+- 312+ 123- 231- 213-

Van deze vier clusters zijn er twee die maar met één parameterwaarde verschillen van 
het Nederlands. Cluster 312+ wordt immers 123+ door Parameter 2 bij te stellen en 
123- wordt 123+ door een verandering in de morfologie. We weten dat een Fries-spreker 
meerdere, naast elkaar bestaande, clustergrammatica's kan hebben. Heeft de leerder één 
hybride grammatica, dan is de kans op tenminste 312+ of 123- 50%. Met twee hybride 
grammatica's is die kans al 85%. Dit betekent dat de kans bijzonder groot is dat de leer-
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der de beschikking krijgt over tenminste één grammatica die door één bijstelling een 
Nederlands werkwoordcluster kan produceren. Deze grammatica's zullen in het verande
ringsproces gaan gelden als 'succesvol'. De grammatica's die in FASE 1 de clusters 321+ en 
132- produceren zullen dus door de leerder genegeerd worden omdat ze, in tegenstelling 
tot de grammatica's die in FASE 1 123- en 312+ genereren, in de vervolgstap (FASE 2) te 
weinig opleveren. Dit geeft het gewenste resultaat: Aangezien 132+ een afgeleide is van 
'onsuccesvolle' grammatica's in FASE 2, zal de aanwezigheid van deze vorm in het taalaan
bod sterk afnemen. 

Wederom is er niets inherent in de grammatica dat 132+ categorisch verbiedt. Er is 
immers een kans dat een leerder geen enkele 'succesvolle' tussengrammatica blijkt te 
hebben in FASE 2, De wel beschikbare zal 132+ als nieuwe clustervorm genereren. Dat 
verklaart waarom de score voor dit clustertype niet nul is. De grote kans op een 123+ uit
komst in FASE 2 zal er echter voor zorgen dat over een populatie bekeken 132+ in die fase 
het onderspit zal delven ten opzichte van 123+. Tellen we dit resultaat op bij de bevindin
gen uit de vorige paragraaf, dan krijgen we het eindresultaat in (23). 

(23) START 

fase 1: Verander de waarde 
van één parameter. 

fase 2: Verander de waarde 
van één parameter. 

312-, 321-

123- 312+ 321+ 132-

1/ 
123+ 

GEPREFEREERD 

231- 213-

132+ 231+ 213+ 

GEDISPREFEREERD 

Het grijze blok links komt overeen met wat in Tabel 1 boven de stippellijn staat en het 
rechterblok bevat alle gedisprefereerde clustervormen. 

6 Verder onderzoek 

Tegen enkele recente voorstellen in de literatuur in gaan wij er in dit artikel van uit dat 
in een taalcontactsituatie in principe elk clustertype kan ontstaan, omdat er synchroon 
bezien (nog) geen duidelijk grammaticale restricties op clustergrammatica's lijken te 
bestaan. Vervolgens hebben wij voorstellen gedaan voor factoren die in grove lijnen de 
geprefereerde van de disgeprefereerde clustertypes scheiden. 

Wij hebben betoogd dat kinderen via de verwerving zorgen voor het ontstaan van 
hybride clusters in het Fries. Omdat het waarschijnlijk niet meer met precisie is te achter
halen wanneer de eerste hybride clusters in deze taal zijn verschenen, valt niet direct te 
bewijzen dat kinderen de bron zijn van hybriditeit en niet volwassenen. Onze argumen
tatie is dus noodzakelijkerwijs indirect. Onze verklaringen voor het ontstaan van hybride 
clusters en voor het zeldzaam zijn van een aantal mogelijke clustervormen vereisen toe-
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gang tot en het kunnen manipuleren van de onderliggende grammatica. Aang<;!rtomen 
dat er een kritische periode bestaat voor taalverwerving (Lenneberg 1967 en anderen) 
hebben volwassenen niet de mogelijkheid parameterwaardes te veranderen. De stelling 
dat volwassenen de bron van hybriditeit zouden zijn vereist dan dus significant andere 
antwoorden op de vragen die wij centraal hebben gesteld. Omdat wij op dit moment niet 
kunnen overzien hoe die antwoorden zouden luiden, laten wij het eventueel aan anderen 
over te komen met een analyse die (i) volwassenen als initiators aanwijst, (ii) hybriditeit 
garandeert en (iii) globaal de door ons gevonden rangorde verklaart. 

Op basis van het overzicht in (23) zou men zich kunnen afvragen of er additionele 
factoren zijn aan te wijzen die verantwoordelijk zijn voor de rangorde boven en onder de 
streep. Wij denken dat een te gedetailleerde analyse in dit stadium nogal prematuur is. De 
groep geteste leerlingen is daar immers niet omvangrijk genoeg voor. Toch dringen enkele 
speculaties zich hier op. 

Wat opvalt bij de scores onder de streep is dat de 213-volgorde het slechter doet dan 
de 231-volgorde. Dit brengt in herinnering de stelling dat de 213-volgorde categorisch 
door de grammatica zou moeten worden uitgesloten (Wurmbrand 2005, Barbiers 2002). 
Zoals al is opgemerkt, is het niet duidelijk of deze visie juist is. Zo ja, dan zouden de door 
ons verkregen scores voor de 213 volgorde geïnterpreteerd moeten worden als ruis. Dat
zelfde geldt voor de observaties die gedaan zijn voor het Stellingwerfs, het Luxemburgs, 
het Rheiderländer Platt (zie Tabel 2), alsmede voor het Zwitserse St. Gallen-dialect en 
het in Zuid-Tirol gesproken Meran-dialect (zie Schmid & Vogel 2004). Hoewel deze talen 
naar onze mening vooralsnog niet genegeerd kunnen worden, is het niet uitgesloten dat 
Wurmbrand en Barbiers toch (deels) gelijk hebben. Men zou zich bijvoorbeeld kunnen 
voorstellen dat de syntaxis een 213 cluster principieel uitsluit maar dat deze restrictie 
als het ware wordt overschreven door de fonologie, aangenomen dat herordening hier 
ook mogelijk is. Schrnid en Vogel laten zien dat taalinterne variatie met betrekking tot 
clustervolgordes correleert met waar de focus valt in de zin. Voor het Rheiderländer Platt 
bijvoorbeeld correleert de 213-volgorde met een focus op werkwoord 3, waar voor het St. 
Gallen-dialect de focus voor het accepteren van deze volgorde moet vallen op het modale 
werkwoord. Kortom, wat niet goed is voor de syntaxis kan net de volgorde zijn die de 
fonologie prefereert. Neemt men focus mee in de oordelentest, dan wordt mogelijk wat 
in een neutrale lezing onmogelijk was.9 Eén van de redenen waarom 213 zo weinig voor
komt zou dus kunnen zijn dat deze gerelateerd is aan specifieke focuseisen die doorgaans 
niet worden meegenomen in de methoden van dataverwerving. Een probleem voor een 
dergelijke analyse is dan wel het Meran-dialect. Daar lijkt 213 een redelijk neutrale volg
orde, die acceptabel wordt gevonden als de focus valt op het subject, object, het modale 
werkwoord of werkwoord 3 (het is alleen onmogelijk als het hulpwerkwoord, d.w.z. werk
woord 1, in focus staat). Een en ander betekent dat onderzoek naar focus uiteindelijk zal 
moeten worden betrokken in clusteronderzoek, ook voor het Fries. Het ligt echter voor de 

9 Zo'n benadering zou dan een onderscheid moeten maken tussen herordening die syntactisch gerealiseerd 
kan worden, namelijk alles behalve 213, en fonologische herordening. Merk op dat het idee van fonologische 
overschrijving compatibel is met gangbare grammaticamodellen waarin de fonologie na de (zichtbare) 
syntaxis komt (Chomsky 1995). Zie Wurmbrand (2005) voor een algemenere discussie over de vraag of 
clusterherordening plaatsvindt in de syntaxis, fonologie of beide. 
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hand te denken dat een periode waarin de Friese clustergrammatica zo aan verandering 
onderhevig is, en waarin variatie tussen en binnen sprekers de regel lijkt te zijn, niet het 
uitgelezen moment is om deugdelijke oordelen over zoiets subtiels als focus te verwach
ten. 

Wat opvalt boven de streep is dat de Nederlandse en Standaard Friese clustervormen 
de twee populairste zijn. Als we kijken naar individuele resultaten dan kunnen we voor 
een groep leerlingen waarnemen dat zij duidelijk aan de Friese kant zitten (24a) of meer 
'vernederlandst' zijn (24b). Naast hybride clusters genereert de grammatica voor deze 
sprekers dus of alleen de Standaard Friese vorm (321-) of de Nederlandse (123+). 

(24) a 321- b 321-

GRAMMATICA - hybride GRAMMATICA - hybride 

123+ 123+ 

Op grond van (24) zou je niet onmiddellijk verwachten dat de hybride vormen minder 
populair zijn dan de clusters 321- en 123+, aangezien hybride clusters nu juist gedeeld 
worden door beide groepen leerlingen. Dat blijkt niet het geval. Het is daarnaast opval
lend dat 14 van de 33 leerlingen zowel 321- als 123+ in meerderheid goedkeuren. Deze 
leerlingen zijn dus niet te karakteriseren door (24a) of (24b). Dit alles doet vermoeden dat 
er een nog niet geïdentificeerde factor actief is die ervoor verantwoordelijk is dat 123+ en 
321- veruit de populairste clustervormen zijn. Het is mogelijk dat (24a) en (24b) niet geza
menlijk de grammatica's van de leeflingen beschrijven, maar dat alleen (24a) of (24b) de 
door ons onderzochte populatie karakteriseert. Dit leidt tot de volgende vragen. Als (24a) 
de grammaticale realiteit reflecteert is de vraag waarom 123+ het toch zo goed doet, en als 
(24b) juist is rijst de vraag waarom 321- zo hoog scoort. Op dit moment vermoeden wij 
dat het tweede plausibeler is, omdat een reden voor de hoge score van 321- voor de hand 
ligt: het is een effect van de Standaardtaal, in zoverre als deze bestaat. De leerlingen zijn 
in feite behoorlijk 'vernederlandst', maar 321- doet het goed door de bewuste wetenschap 
dat deze volgorde de correcte is in het "Geef Frysk". Dit "correct Friese" clustertype komt 
tot uiting in de media en in de Friese les. Leerlingen die 321- niet meer op hun repertoire 
hebben staan zijn kennelijk minder ontvankelijk voor dit extra-grammaticale effect van 
het "Geef Frysk". Verder onderzoek zal moeten uitwijzen of deze hypothese hout snijdt. 
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