


Inleiding 

In zijn belangrijke werk uit 1927 stelt de taalkundige en dialectoloog G.G. Kloeke het 
volgende: "Op syntactisch gebied kan men het haast als een buitenkans beginnen te 
beschouwen, indien men nog iets eigen-dialectisch vindt" (Kloeke 1927:6). Hij is van 
mening dat de dialecten zich voornamelijk onderscheiden in uitspraak en woordenschat. 
Natuurlijk is het zo dat uitspraak en woordenschat de meest opvallende aspecten zijn 
van dialectvariatie, zoals dat ook geldt voor varia tie tussen talen. Maar dat het vinden van 
dialectische varia tie in syntaxis een buitenkansje zou zijn, wordt duidelijk weersproken 
door de recente aandacht voor dialectsyntaxis. Niet aIleen aan het Meertens Instituut 
van oudsher gericht op het verzamelen en onderzoeken van dialectgegegevens, maar 
ook aan universiteiten - nationaal (zoals Utrecht) en internationaal (van Reykjavik tot 
Florence en van Lissabon tot Patras) - is er sprake van een herwaardering van taalinterne 
syntactische variatie. Organisaties als NWO, VNC en ESF hebben grote hoeveelheden geld 
gei"nvesteerd in dialectsyntactisch onderzoek.! Theoretische congressen als GLOW worden 
aan dit thema gewijd. Hoe valt deze opbloei van de dialectsyntaxis te verklaren? 

Een belangrijk aspect is dat de huidige belangstelling voor de syntaxis van dialecten 
gevoed wordt vanuit een toenemende theoretische belangstelling in rnicrovariatie. Opval-
lend is de interesse voor dit type taalvariatie vanuit de generatieve taalkunde. Nog niet zo 
lang gel eden yond taalvergelijking binnen het generatieve model vrij willekeurig plaats 
vanuit de gedachte dat aIle talen een manifestatie zijn van de universele grammatica. 
Tegenwoordig realiseren veel generatieve syntactici zich dat goed begrip van het syntac-
tische systeem vereist dat men aandacht besteedt aan de kleine verschillen die er bestaan 
tussen varieteiten van een taalsysteem. Dat is een logische ontwikkeling. Naarmate de 
precisie van het analysemodel toeneemt, zal het yak zich ontwikkelen in de richting van 
een beter inzicht in deelcomponenten. De grate universele theorieen maken plaats voor 
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gedetailleerde inzichten op deelgebieden. De gedachte daarachter is dat de talige werke-
lijkheid te complex en gevarieerd is voor grote theorieen en hypotheses. Vanuit inzicht in 
de delen komt men tot een theorie over het geheel. Deze ontwikkeling hebben we gezien 
in de natuurwetenschappen, en die speelt nu een rol in de taalwetenschappen. Niet langer 
gaat het om 'sweeping' theorieen over passief in talen van de wereld of om een analyse 
van de verschillen tussen het Engels en het Japans. De huidige staat van de generatieve 
theorie maakt het mogelijk om zowel wat betreft de empirische kant, als in relatie tot het 
theoretisch model, precieze hypotheses te formuleren en te toetsen op het gebied van 
verwante taalvarieteiten, en weI zo dat deze hypotheses een rol kunnen spelen binnen de 
verdere ontwikkeling van het theoretische kader in bredere zin. 

Aan de empirische kant is het natuurlijk weI een vereiste dat de gegevens die relevant 
geacht worden voor het onderzoek voldoende en betrouwbaar zijn. Dit is geen triviale 
kwestie. De generatieve taalkunde heeft zich vooral ontwikkeld op basis van de gramma-
ticaliteitsoordelen van moedertaalsprekers, veelal van de taalkundige zelf. Daar is niets op 
tegen voor zover het gaat om de analyse van de taalvarieteit van deze moedertaalspreker, 
meestal de standaardvarieteit. Aandacht voor microvariatie veronderstelt echter een gro-
tere aandacht voor de gedetailleerdheid en de betrouwbaarheid van de data. Recent is in 
Nederland een grootscheeps descriptief onderzoek naar de syntaxis van 267 Nederlandse 
dialecten afgerond: de Syntactische Atlas van de Nederlandse Dialecten (SAND), waarvan 
het eerste deel in 2005 gepubliceerd is (Barbiers et al. 2005) en het tweede deel in 2007 
verschijnt.2 Dit onderzoek biedt een eerste benadering van de onverwachte rijkdom aan 
variatie die we aantreffen in het Nederlandstalige gebied. 

Een deel van de bij de SAND betrokken onderzoekers heeft naar aanleiding van en 
voortbouwend op het descriptieve werk aan de atlas een theoretische dissertatie geschre-
yen. In dit besprekingsartikel staan twee van deze dissertaties centraal. Het gaat om de in 
het kader van de generatieve taalkunde geschreven proefschriften van Marjo van Kop-
pen en Jeroen van Craenenbroeck, beide gepromoveerd in Leiden onder begeleiding van 
Johan Rooryck (promotor) en Sjef Barbiers (copromotor). Naast deze twee dissertaties 
heeft het SAND-project nog twee dissertaties opgeleverd waarin taalvariatie centraal staat. 
Het gaat om Sentential Negation and Negative Concord van Hedde Zeijlstra (2004; promotores 
H. Bennis, H. den Besten & J. Groenendijk (Uv A)) en Subjectsmarkering in de Nederlandse 
en Friese Dialecten van Gunther De Vogelaer (2005; promotores M. Devos (UGent) & J. van 
der Auwera (UAntwerpen)). 

Het gaat in dit artikel om een 'revival' van de dialectsyntaxis binnen de generatieve 
taalkunde. Het is geenszins de bedoeling om daarmee uit te drukken dat dit domein 
gereserveerd is voor generatief taalkundigen. Ook het SAND-project was geen excIusief 
generatief project, zoals blijkt uit de dissertatie van De Vogelaer. Het recente artikel van 
De Schutter in Nederlandse Taalkunde (2005) laat overduidelijk zien dat taalgeografie en 
taaltheorie nog niet in aIle opzichten op elkaar aansluiten, en ook in functioneel opzicht is 
er wel degelijk sprake van modern, dialectsyntactisch onderzoek, zoals onder andere blijkt 
uit Kortmann (2004). 

2 Tevens zijn de gegevens van dit onderzoek electronisch toegankelijk via de website van het Meertens Instituut: 
www.meertens.knaw.nl/sand. 
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2 Weg of leeg 

Het proefschrift van Jeroen van Craenebroeck (JvC) Ellipsis in Dutch dialects kan het beste 
getypeerd worden als een onderzoek naar niks. Een oud en in veel contexten binnen de 
generatieve taalkunde aan de orde gesteld probleem is of de afwezigheid van stukken zin 
het gevolg is van deletie, dwz. het was er eerst weI, maar is vervolgens weggehaald, of 
van een onderliggend leeg element. Dat er sprake is van 'leegheid' wordt vrijwel altijd 
veroorzaakt doordat het veronderstelde lege zinsdeel niet gehoord, maar weI ge'interpre-
teerd wordt. Een duidelijk en veel besproken geval betreft het niet-lexicale subject van 
infinitiefconstructies. In de vroege jaren van de toen nog transformationele taalkunde was 
er een regel die 'Equi-NP-deletie' heette. Deze regel haalde via deletie het subject van infi-
nitivale bijzinnen weg onder identiteit met een argument uit de matrixzin. Een zin als 'Jan 
dwingt Piet om weg te gaan' werd via Equi-NP-deletie afgeleid van 'Jan dwingt Piet [om 
Piet weg te gaan]'. Inmiddels zijn wij er al decennia lang van overtuigd dat dit subject niet 
het resultaat is van deletie, maar dat hier sprake is van een basisgegenereerd PRO-subject 
dat via 'controle' een interpretatie ontvangt ('Jan dwingt Piet [om PRO weg te gaan]'). In 
beide gevallen wordt er grammaticale leegheid verondersteld. 

Men kan zich afvragen of het eigenlijk weI zinvol is om aan te nemen dat 'niks' binnen 
de grammatica een rol speelt. Is 'niks' niet een grammaticaal construct dat aIleen dient om 
het de taalkundigen makkelijker te maken? Als er goede aanwijzingen zijn dat 'niks' wordt 
gelnterpreteerd en dan ook nog onder strikte voorwaarden, dan lijkt de aanname van 
onhoorbare structuur inderdaad gerechtvaardigd. In een bevelende zin als Ga nou maar 
weg! is het duidelijk dat er een subject is dat evt. aan de zin kan worden toegevoegd, als in 
Ga jij nou maar weg! Dit weggelaten subject heeft een duidelijke interpretatieve eigenschap, 
nl. toegesproken persoon, en de grammaticale eigenschap 2 enkelvoud (d. Bennis 2006). 
Op grond van deze overwegingen is het redelijk om aan te nemen dat hier sprake is van 
grammaticaal 'niks'. 

Toch is de aanname van leegheid niet altijd even goed gemotiveerd. Zo zijn er de 
afgelopen jaren vele voorstellen gedaan die veronderstellen dat er zg. lege expletieve 
pronomina zijn. Het gaat dan om zinnen als 'Gisteren is in Amsterdam niemand gewond 
geraakt' of 'In de Arena wordt zaterdagavond gevoetbald'. Aan deze zinnen kun je een 
expletief subject er toevoegen. De vraag is of de afwezigheid van er beschouwd moet wor-
den als een geval van grammaticale leegheid. Het probleem is dat het expletieve subject 
er geen betekenis lijkt te hebben. Bij afwezigheid van er hebben we dus een geval waarin 
we zouden moeten aannemen dat er grammaticale elementen zijn die je niet kunt horen 
en ook niet kunt interpreteren (d. Bennis 2005). In dit gevalligt de motivatie voor gram-
maticale leegheid ingewikkelder. Lege, betekenisloze elementen zijn aIleen aanvaardbaar 
als de kracht van de relevante grammaticale principes groot genoeg is. 

Men neemt bijvoorbeeld vaak aan dat zinnen een grammaticaal subject moeten heb-
ben, ook weI het Extended Projection Principle genoemd, tegenwoordig vaak vervangen 
door een kenmerk: het EPP-feature (bijv. Chomsky 1995). Op grond van een dergelijk 
principe kan een niet-interpreteerbaar en onhoorbaar subject als grammaticaal aanwezig 
worden verondersteld. De houdbaarheid van deze aanname is afhankelijk van de kracht 
van het principe waardoor het lege element wordt afgedwongen. Mijns inziens is er in het 
Nederlands weinig evidentie voor de aanwezigheid van het EPp, en dus is de aanname van 
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lege expletieven discutabel. We zouden dan de evidentie voor Nederlandse lege expletie-
yen moeten halen uit de aanname dat het EPP een universeel principe (UG) is, en dus ook 
relevant voor het Nederlands. De vraag is dan of er voldoende krachtige argumenten zijn 
om aan te nemen dat het EPP werkelijk een universeel principe is. Kortom, er is reden om 
voorzichtig om te gaan met de aanname van lege structuur, vooral als die leegheid niet 
interpretatief geduid kan worden. 

Er zijn dus verschillende soorten leegheid. Ten eerste de leegheid die het gevolg is van 
het weghalen van stukken structuur. Dit geschiedt onder strikte grammaticale condities. 
Ten tweede zijn er de niet-Iexicale categorieen, zoals PRO of pro, die een interpretatie 
krijgen en onder precieze voorwaarden op bepaalde posities kunnen worden aangetroffen. 
En tenslotte is er de betekenisloze leegheid die het gevolg is van grammaticale principes. 

3 Weg 

In dit boeiende krachtenveld van onzichtbare entiteiten kunnen we de dissertatie van JvC 
plaatsen. Een bekende discussie is de vraag of het verschijnsel Sluicing, voortaan Sluizen, 
het gevolg is van deletie van onderliggende structuur of dat het gaat om de aanwezigheid 
van een lege, pronominale categorie van het type pro. Het gaat om zinnen als in (1). 

(1) a Ik heb iemand gezien, maar ik weet niet meer wie. 
b ik heb iemand gezien, maar ik weet niet meer wie ik heb gezien 
c ik heb iemand gezien, maar ik weet niet meer wie pro 

Is na wie in (Ia) een stukje structuur weggehaald onder identiteit met een stukje structuur 
in de hoofdzin, als in (Ib), of voIgt er op wie een leeg element van het type pro, als in (Ic)? 
In de literatuur zijn de meningen verdeeld. Zo betoogt bijv. Lobeck (1995) dat (Ic) juist is, 
terwijl Merchant (2001) het opneemt voor (Ib). 

Een van de manieren om er achter te komen welke analyse de juiste is, is onderzoek 
naar het gedrag van deze constructie in verschillende omstandigheden. Dialectvariatie is 
een belangrijk domein om dergelijk microsyntactisch onderzoek te verrichten. JvC is een 
spreker van het dialect uit Wambeek, een gemeente in de provincie Vlaams Brabant. En 
in dit dialect komt Sluizen voor als in (2). 

(2) a Jef eid iemand gezien, mo ik weet nie wou da. 
Jef heeft iemand gezien maar ik weet niet wie dat 

b A. Ik em iemand gezien. 
ik heb iemand gezien 

B. Wou da? 
wie dat? 

Zowel in de ingebedde zin in (2a), als in de hoofdzin in (2bB) komt er na het vraagwoord 
wou nog een element da. Het is de analyse van dit element die JvC ertoe brengt om uitein-
delijk te kiezen voor een deletie-analyse van Sluizen, zoals in (1 b). 
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Allereerst stelt hij overtuigend vast dat het element da geen voegwoord is, maar een aan-
wijzend voomaamwoord. Argumenten daarvoor zijn onder meer dat in dialecten waarin dit 
verschijnsel voorkomt, het voegwoord niet altijd gelijk is aan het element dat op het vraag-
woord voIgt. Zo is in het dialect van het Friese Nijeholtpade het voegwoord as (3a), terwijl 
in de Sluis-constructie het demonstratieve dat voIgt op het vraagwoord, als in (3b). 

(3) a Wet iene wie as we reupen hebben? 
weet iemand wie dat we geroepen hebben 

b Wie dat (*as)? 
wie datdem (datvoegw) 

De conclusie is dat in de constructie in (2, 3b) het vraagwoord gevolgd wordt door een 
demonstratief pronomen. Deze constructie wordt door JvC dan ook Sluicing Plus Demon-
strative, oftewel SPD genoemd. De vraag is dan natuurlijk: wat doet dat pronomen daar en 
waar komt het vandaan? Het antwoord van JvC is dat SPD het gevolg is van het Sluizen 
van een Kloof, oftewel van een cleft-constructie. Een Wambeekse zin als Wou da? in (2b) 
is volgens hem afgeleid van de gekloofde zin in (4). 

(4) Wou is da da ge gezien etj? 
wie is het dat je gezien hebt? 

Een fraai argument hiervoor ontleent hij aan naamvalsverschijnselen in de SPD in het 
Limburgs van Waubach. Zou het gesluisde vraagwoord in wou da? direct afkomstig zijn uit 
een niet-gekloofde zin, dan zou de naamval van het vraagwoord variabel zijn, afhankelijk 
van zijn grammaticale functie. In het Limburgs van Waubach bestaat er onderscheid in 
vraagwoorden op basis van naamval: wea is nominatief 'wie' en wem accusatief. Bij simpel 
sluizen treedt dan ook afwisselend wea of wem op, afhankelijk van de grammaticale status 
van het vraagwoord, zoals we zien in (5). 

(5) a A. 't Kumt murrege inne noa 't fees. 
er komt morgen iemand naar het feest 

B. Wea? / *Wem? [sluis] 
wieNOM / wie ACC 

b A. leh han inne geziee. 
ik heb iemand gezien 

B. *Wea? / Wem? [sluis] 
wieNOM / wie ACC 

Als de SPD afgeleid is van een gekloofde zin, dan zal het gesluisde vraagwoord altijd nomi-
natief zijn, en dat is correct zoals blijkt uit de Waubachse zinnen in (6). Het contrast tussen 
(5bB) en (6bB) is wat dat betreft doorslaggevend. 

(6) a Wea/*Wem is dat dea noa 't fees kemp? [kloof] 
wieNOM / wie ACC is het die naar het feest komt 
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b A. Ich han inne geziee. 
ik heb iemand gezien 

B. Wea/*Wem dat? [SPD] 
wieNOM I wie ACC dat? 

De volgende stap in de redenering betreft de categoriale status van het lege deel in de 
gesluisde kloven in (2b, 3b en 6b). Om dit te bepalen is het natuurlijk allereerst nood-
zakelijk om te weten wat de structuur is van het gelexicaliseerde deel van een gesluisde 
kloof. 

Vanaf halverwege de jaren zeventig is er in de generatieve theorie een beweging op 
gang gekomen die heeft geleid tot een structurele uitbreiding van de linkerperiferie van 
de zin. In de jaren zeventig was de linkerperiferie - grofweg het deel van de (deel)zin 
dat voorafgaat aan het subject - nog enkelvoudig: een zin bestond uit een COMP-positie 
gevolgd door een VP. Allereerst werd het onderscheid tussen COMP en INFL(ECTIE) geln-
troduceerd (bijv. Chomsky 1981). De COMP-positie was bestemd voor voegwoorden en 
vooropgeplaatste elementen en INFL voor tijd en agreement. In het Nederlands was de 
COMP-positie sinds Den Besten (1983) ook de positie waar de persoonsvorm in hoofdzin-
nen naar toe werd gebracht, meestal voorafgegaan door een vooropgeplaatste constituent, 
zodat het Verb Second verschijnsel structureel uniform kon worden gerepresenteerd als: 
verplaats het finiete werkwoord naar COMPo 

Vanaf de tachtiger jaren bestaat er een theoretische discussie over de complexiteit van 
INFL of 1. Het beginpunt hiervan was een belangrijk artikel van Pollock dat gepubliceerd 
werd in 1989. Deze discussie heeft tot gevolg gehad dat het INFL-domein wordt opgesplitst 
in een aantal projecties, zoals bijvoorbeeld AGR (agreement), T (tense), Asp (aspect) etc. 
Het laatste decennium bestaat er ook een voortgaande discussie over de complexiteit van 
het COMP- of C-domein. Vooral Rizzi is hiervoor verantwoordelijk (bijv. Rizzi 1995). Ook 
voor het Nederlands wordt een dergelijke discussie gevoerd (bijv. Hoekstra & Zwart 1994, 
Bennis 1997). 

JvC neemt voor zijn SPD-analyse aan dat het juist is dat het C-domein be staat uit 
minstens twee projecties. De hoogste projectie (CP1) is volgens JvC bedoeld voor het vast-
stellen van het zinstype (vraagzin, imperatief, mededeling etc.) en de daaronder liggende 
projectie (CP2) is bedoeld voor operatoren wanneer er sprake is van een operator-varia-
bele relatie. JvC kent daarom aan de linkerperiferie de volgende structuur toe: 

(7) CPl 

Cl CP2 
type 

C2 AgrP 
operator 

Agr TP 

Op basis van deze aanname en de daarvoor door JvC gepresenteerde argumenten kan hij 
nu aannemelijk maken dat SPD een geval is van deletie van het hele IP/AgrP-domein van 
de zin. De structuur van (2bB) is, enigszins onnauwkeurig, als in (8). 
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Het vraagwoord gaat naar de hoogste projectie (CP1) want hier wordt het vraagtype 
bepaald, oftewel het [+Q]-kenmerk van het vraagwoord wordt hier gecontroleerd. Het 
voornaamwoord da draagt een focus-kenmerk [+F] en wordt daarom als focus-opera-
tor verplaatst naar CP2, en vervolgens wordt de IP/AgrP gedeleerd. Het gaat te ver om 
hier de details van deze analyse uit de doeken te doen. Duidelijk is echter dat SPD heel 
goed geanalyseerd kan worden via een deletie-analyse, waarbij elk van de noodzakelijke 
bestanddelen van deze analyse kan worden beargumenteerd op empirische en theoreti-
sche gronden. 

Interessante ondersteuning van deze analyse komt uit het verschijnsel Swiping of 
Zwiepen. In het Engels komt naast de gewone sluisconstructie in (9a) ook een variant voor 
waarin het voorzetsel gestrand wordt, als in (9b). 

(9) a Ed gave a talk yesterday, but I don't know about what. [sluizen] 
b Ed gave a talk yesterday, but I don't know what about. 

[sluizen+stranden=zwiepen] 

JvC laat zien dat zwiepen in een aantal opzichten overeenkomt met SPD. In ieder geval is 
duidelijk dat zwiepen kan worden afgeleid met behulp van een dubbele CP-structuur als in 
(7). De voorzetselgroep [about what] wordt eerst naar CP2 gebracht (operator-variabele) 
en vervolgens wordt het voorzetsel gestrand in CP2 door verdere verplaatsing van het 
vraagwoord dat het zinstype bepaalt in CPl. 

De cruciale vraag blijft dan over of SPD niet even goed kan worden afgeleid vanuit 
een pro-analyse. In hoofdstuk 8 laat JvC zien dat het inderdaad niet alleen zo is dat SPD 
en zwiepen op een gemotiveerde manier kunnen worden afgeleid via een deletie-analyse, 
maar dat een pro-analyse het op een flink aantal punten aflegt tegen de gepresenteerde 
deletie-analyse. Op basis van een nauwkeurige bestudering van zeer gedetailleerd empi-
risch materiaal kan daarom een keuze worden bepaald tussen deletie en pro, of anders 
gezegd, tussen weg en leeg. Het eerste deel van Jve's boek levert daarom een interessante 
bijdrage aan de theorie over leegheid. Op grond hiervan lijkt de positie dat sluizen, SPD 
en zwiepen afgeleid moeten worden via een deletie-analyse vooralsnog de voorkeur te 
moeten krijgen. 

4 Intermezzo 

De door JvC gepresenteerde analyse van SPD heeft interessante consequenties. Zo valt zijn 
theorie over de structuur van de linkerperiferie op een inzichtelijke manier uit te breiden 
naar andere constructies. We zagen (zie bijv. (7)) dat JvC aanneemt dat de top van een 
sententiele structuur bestaat uit een dubbele CP-structuur. Deze visie is niet nieuw, maar 
zijn uitwerking waarin de hoogste (CP1) het zinstype bepaalt en de laagste (CP2) een rol 
speelt bij operator-variabele relaties, wijkt af van andere voorstellen. 

Een opvallend feit bij de SPD-constructies is dat, in tegenstelling tot sluizen, het vraag-
woord in de SPD-constructie noodzakelijkerwijs simplex is. Als reactie op de zin Ik heb een 
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hoek gelezen kan een Wambeker reageren met een gesluiste zin als Welken hoek?, maar niet 
met de SPD-zin *Welken hoek da?Het verschijnsel dat kale vraagwoorden zich anders gedra-
gen dan vraagwoorden die ingebed zijn in een nominale groep is een in verscheidene talen 
en in verschillende constructies voorkomend verschijnsel. Zo vertoont zwiepen dezelfde 
asymmetrie, zoals we zien in (10). 

(10) a Ed was talking, but I don't know who to. 
b *Ed was talking, but I don't know which person to. 

In overeenstemming met voorstellen in de literatuur (o.a. Dobrovie-Sorin 1994, Pesetsky 
1987) neemt JvC aan dat complexe vraagconstituenten niet zelfstandig functioneren als 
operatoren. Zijn analyse voor zinnen met een complexe vraagwoordgroep is dan ook dat 
de complexe vraagconstituent basisgegenereerd wordt in CPl en dat er een abstracte ope-
rator is die vanuit de zin naar CP2 wordt gebracht. De vraagwoordgroep in CPl wordt door 
deze operatie verbonden met de operator in CP2 en kan daardoor gei'nterpreteerd worden 
als deel van de zin. Bij simplexe vraagwoorden kan het vraagwoord vanuit de zin naar 
CP2 worden gebracht om zich als operator te manifesteren, en vervolgens naar CPl om het 
zinstype te bepalen. Op deze manier valt in te zien dat de SPD-constructie niet voorkomt 
met complexe vraagwoordgroepen. Enigszins onnauwkeurig gezegd zou je kunnen zeg-
gen dat in SPD-constructies de CP2 gevuld is met de demonstratieve focus-operator dat. Er 
is dan geen plaats voor de abstracte wh-operator, zodat de complexe vraagwoordgroep in 
CPl geen interpretatie kan krijgen. Bij simplexe vraagwoorden doet zich dit probleem niet 
voor aangezien het vraagwoord vanuit de zin in CPl terecht komt. De CP2 is vrij voor een 
focus-operator, zoals in de SPD-constructie. 

Deze analyse maakt op een inzichtgevende manier gebruik van bestaande voorstel-
len (dubbele CP, operatorstatus van simplexe/complexe vraagconstituenten) en geeft een 
goede analyse van subtiele SPD-feiten uit verscheidene Nederlandse en Vlaamse dialecten. 
Al sinds het baanbrekende artikel van Chomsky over wh-verplaatsing (1977) is duidelijk 
dat een aantal verschillende constructies gerekend moet worden tot het complex van 
wh-verplaatsing. Het gaat naast vraagwoord-verplaatsing onder andere om relativisatie, 
topicalisatie en comparatiefvorming. Als de redenering van JvC klopt dan zouden deze 
constructies ook voorzien moeten zijn van een dubbele CP. JvC gaat daar in zijn boek niet 
of nauwelijks op in, maar hier lijkt een goede mogelijkheid te bestaan om zijn opvattingen 
over de organisatie van de linkerperiferie verder uit te werken. Wat betreft topicalisatie is 
het bekend dat het Nederlands de opvallende eigenschap heeft dat tussen de getopicali-
seerde constituent en de persoonsvorm een d-pronomen kan optreden (zie Koster 1978). 
Enkele voorbeelden zien we in (11). 

(11) a Die man (die) ken ik niet. 
b Dat boek (dat) lees ik niet. 

De analyse van dit soort zinnen in een dubbele CP-structuur a la JvC ligt geheel voor de 
hand. De in CPI basisgegenereerde, complexe nominale groep wordt via een vooropge-
plaatste operator in CP2 van een functionele basis in de zin voorzien (in dit geval direct 
object). Deze operator kan lexicaal zijn (d-pronomen) of leeg blijven. Langs deze weg 
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komen we uit op een analyse waarin de vooropstaande DP deel uitmaakt van de zin (CPl) 
en niet links-gedisloceerd is, en waarin het d-pronomen onder wh-verplaatsing naar CP2 
wordt geplaatst. 

Kunnen we argumenten vinden om aan te tonen dat een dergelijke analyse van (11) 
de juiste is? Ten eerste maakt deze analyse duidelijk dat de zinnen in (11) qua intonatie 
duidelijk verschillen van zinnen waarin sprake is van links-dislocatie, zoals in de zinnen 
in (12). In (11) is er geen intonatiebreuk, terwijl dat weI het geval is in (12). 

(12) a Dat boek, ik heb het nog niet gelezen. 
b Die man, met wie heeft hij gesproken? 

Als de vooropstaande DP in (12) een of andere satelliet-positie inneemt buiten de CP 
terwijl de DP in (11) in CPl staat, dan valt dit verschil gemakkelijk terug te brengen tot 
structurele factoren. 

Een tweede overweging is minstens zo illustratief. JvC bespreekt het nog niet eerder 
opgemerkte contrast in (13). 

(13) a *Wie wil je niet mee samenwerken? 
b ?Welke jongen wil je niet mee samenwerken? 

In (13) is er sprake van een schending van de R-conditie op prepositiestranding (zie Van 
Riemsdijk 1978). Wie of welke jongen kunnen niet verplaatst worden uit de voorzetselgroep 
[met wie / met welke jongen ] want voorzetselstranding vindt aIleen plaats indien het object 
van het voorzetsel een R-pronomen is. Maar waarom is dan (13b) beter dan (13a). JvC 
beredeneert dat dit pIe it voor zijn analyse aangezien in (13a) de operator wie verplaatst 
wordt vanuit de voorzetselgroep, waarbij de conditie op verplaatsing wordt geschonden. 
In (13b) daarentegen wordt er een abstracte operator vanuit de voorzetselgroep verplaatst, 
laten we zeggen een leeg waar of daar. De conditie op verplaatsing wordt nu niet geschon-
den. De relatief beperkte onacceptabiliteit van (13b) is te wijten aan het feit dat het voor 
verplaatsing noodzakelijke R-kenmerk niet lexicaal is gerealiseerd. 

Deze analyse voorspelt dat bij topicalisatiestructuren zich een vergelijkbaar contrast 
aandient tussen complexe en simplexe structuren. En dat lijkt inderdaad het geval te zijn, 
zoals we kunnen zien in (14). 

(14) a *Dat ben ik niet dol op. 
b ?Die bananen ben ik niet dol op. 

Het contrast in (14) lijkt gelijk aan het contrast in (13). Als we aannemen dat de analyse 
van (11) met een dubbele CP juist is, dan voIgt het contrast in (14) onmiddellijk. In (14a) 
wordt een topic-operator uit de voorzetselgroep verplaatst. Dat is een overtreding van de 
condities op prepositiestranding. In (14b) gaat het om een lege R-operator, waarbij het 
kenmerk [+ R] niet lexicaal is gerealiseerd. 

Dat het kenmerk [+R] niet altijd hoeft te worden gerealiseerd, zien we ook in infiniti-
vale constructies als in (15). 
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Ook hier treedt prepositiestranding op, zoals o.a. valt op te maken uit de aanwezigheid 
van de postpositie mee in (15a). En ook hier is er een niet-Iexicale operator. Gezien de vrij 
strikte condities op verplaatsing uit PP moeten we ook voor zinnen als (15) aannemen dat 
hier een niet-Iexicale operator met een kenmerk [+R] vanuit de PP naar de linkerperiferie 
van de infinitivale zin is verplaatst. Het lijkt er dus op dat de voorgestelde dubbele CP-
analyse kan worden aangewend om de topicalisatieverschijnselen in (11) en (14) te ver-
antwoorden, zonder dat er extra aannames voor noodzakelijk zijn. 

Laten we nu kijken naar comparatieve constructies. In een artikel uit 1978 bespreekt 
Hans den Besten zinnen als (16). 

(16) Jan heeft meer geld verdiend dan waar zijn vrouw op gerekend had. 

De mogelijkheid van het optreden van waar in (16) wordt door Den Besten aangegrepen 
om te laten zien dat er in Nederlandse comparatieven duidelijke evidentie is voor wh-ver-
plaatsing, hiermee Chomsky (1977) ondersteunend. Dat lijkt een juiste conclusie, maar 
voor ons verhaal is het interessant dat het onderschikkende comparatieve voegwoord dan 
voorafgaat aan de operator waar. Dit past goed in de besproken dubbele CP-analyse. Het 
comparatieve bijzinstype vereist een comparatief voegwoord dan in CPl, terwijl de opera-
tor waar verplaatst wordt naar CP2. Als we uit (16) de operator waar vervangen door een 
lege operator, dan ontstaat een lichte onwelgevormdheid vanwege de niet-Iexicale status 
van het R-kenmerk en dus heeft (16') een status die te vergelijken is met (14b).3 

(16') ?Jan heeft meer geld verdiend dan zijn vrouw op gerekend had. 

Bovendien voorspelt deze analyse dat aIleen simplexe wh-elementen zuHen kunnen voor-
komen in deze constructie aangezien aIleen CP2 beschikbaar is. Dat lijkt te kloppen, zoals 
blijkt uit (17). 

(17) *Jan heeft meer geld verdiend dan op welk bedrag zijn vrouw 
gerekend had. 

Voor relativisatie lijkt de aanname van een dubbele CP eveneens op zijn plaats. In dit geval 
leidt dat tot een analyse van relatiefzinnen waarin het antecedent wordt verplaatst vanuit 
de relatiefzin. Een dergelijke promotie-analyse wordt voorgesteld in o.a. Kayne (1994), 
Bianchi (2000) en De Vries (2002). Om dit te realiseren maakt Bianchi gebruik van een 
dubbele CP-analyse die duidelijke overeenkomsten vertoont met de structuur zoals hier 
aangenomen wordt voor wh-constructies in het algemeen. Aangezien de relatiefconstruc-
tie in verscheidene opzichten uiterst complex is, zal ik hier niet verder op deze constructie 

3 Het is zelfs de vraag of (16') weI onwelgevorrnd is. Het weglaten van het [+R]-kenmerk leidt ook in (15) niet tot 
onwelgevormdheid. Volgens een reviewer is (16) schrijftalig, en zau aan (16') de voorkeur gegegeven moeten 
worden. 
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ingaan. Duidelijk is weI dat een dubbele CP-analyse a la JvC een interessante basis vormt 
voor wh-constructies. Nader onderzoek is gewenst om deze hypothese verder te toetsen. 

5 Leeg 

Betekent de gepresenteerde analyse van sluizen en aanverwante constructies dan ook dat 
de deletie-visie in het algemeen de voorkeur zou moeten krijgen boven een pro-analyse? 
Volgens JvC niet. In tegendeel. In het tweede deel van zijn dissertatie laat hij zien dat een 
andere elliptische constructie niet moet worden gezien als het resultaat van deletie, maar 
dat de leegte in deze constructie moet worden opgevat als het gevolg van de aanwezigheid 
van een basisgegenereerd, leeg element van het type pro. 

Het gaat om de constructie waarvan we in (18) een voorbeeld aantreffen. 

(18) A. Marie zie Pol geirn. (Wambeek) 
Marie ziet Pol gaarne 

B. Z'en duut. 
Ze-NEG doet 

In (18) is de B-zin onvolledig in die zin dat het werkwoord 'doen' semantisch ongespedfi-
ceerd is. De B-zin zegt letterlijk 'Ze doet niet', maar betekent 'Ze houdt niet van hem'. In 
eerste instantie lijkt dit veel op de Engelse constructie in (19). 

(19) A. Ed loves Julia. 
B. No, he doesn't. 

De Engelse constructie in (19) is het onderwerp van een uitgebreide literatuur en staat 
bekend onder de naam VP-ellipsis of VP-deletie. Deze naam lijkt te suggereren dat men het 
er over eens is dat de B-zin in (19) het gevolg is van deletie van een VP. Dat is echter niet het 
geval. Ook hier vinden we aanhangers van de deletie-visie (zoals Ross 1967, Johnson 2001 en 
Merchant 2001) en van de pro-gedachte (o.a. Zagona 1988 en Lobeck 1995). Voor het Engels 
laat JvC zien dat een deletie-analyse inderdaad de voorkeur geniet. Zo is het bijvoorbeeld 
sinds Ross (1967) bekend dat het B-deel van (19) in syntactische eigenschappen afhankelijk 
is van het onzichtbare deel van de zin. Dit kan worden geillustreerd met zinnen als (20). 

(20) a I didn't think there were going to be many people at the party, 
but there were. 

b I didn't think there was going to be a famous linguist at the 
party, but there was. 

Het getal van het werkwoord in de but-zin is afhankelijk van een niet-gerealiseerd, onbe-
paald subject dat in (20a) meervoudig is en in (20b) enkelvoudig. Het is volstrekt ondui-
delijk hoe dit zou kunnen worden verantwoord in een analyse waarin een pro element 
voIgt op het het hulpwerkwoord, terwijl een analyse met deletie dit op een voor de hand 

73 



HANS BENNIS 

liggende manier aanpakt: voorafgaand aan de deletie van de VP is het subject - resp. 
many people en a famous linguist - aanwezig zodat getal en onbepaaldheid kunnen worden 
bepaald op grond van de eigenschappen van het subject. 

Ret boeiende aan dit deel van Ellipsis in Dutch dialects is dat Jve op grond van een 
gedetailleerde beschouwing van de feiten en van de verschillen tussen Engelse VP-deletie 
en de dialectische constructie in (1S) tot de conclusie komt dat ondanks de opvallende 
overeenkomst tussen (ISB) en (19B) de Nederlandse constructie sterk afwijkt van Engelse 
VP-deletie en dat dat het best verantwoord kan worden door aan te nemen dat de Neder-
landse elliptische constructie nu juist weI een basisgenereerde categorie pro bevat. 

Ret meest opvallende verschil tussen de Nederlandse constructie - die Jve Short Do 
Reply (SDR) doopt - en Engelse VP-ellipsis (VPE) is dat SDR uitsluitend voorkomt in korte, 
contradictoire antwoorden op declaratieve zinnen (als in IS), terwijl VPE voorkomt in een 
vrij groot aantal contexten, zoals we zien in enkele voorbeelden in (21). 

(21) a Ed loves Julia, and Freddy does too. 
a' *Marie zie Pierre geirn, en Jef duud oek. 

Marie ziet Pierre gaarne, en Jef doet ook 
b A. Does Ed loves Julia? B. No, he doesn't. 
b' A. Zie Marie Pierre geirn? 

ziet Marie Pierre gaarne? 
B. *Nieje, z'en duut. 

nee, Ze-NEG doet 

Na een bespreking van nog negen verschillen tussen SDR en VPE is het duidelijk dat we 
inderdaad te maken hebben met twee verschillende constructies. Als eerste stap in de 
zoektocht naar de structuur van SDR sluit Jve een VP-deletie analyse uit. Niet alleen is 
het zo dat veel van de verschillen tussen VPE en SDR zouden volgen als we aannemen 
dat SDR niet een geval betreft van VP-deletie, maar ook is het zo dat VP-deletie leidt tot 
verwachtingen die niet juist zijn. Zo voorspelt een VP-deletie-analyse dat object clitics 
gespaard blijven omdat deze objecten vanuit de VP aangehecht worden aan het finiete 
werkwoord. Dit blijkt niet het geval te zijn, zoals (22B') laat zien. 

(22) A. Marie eit-n gezien. 
Marie heeft-um gezien 

B. Z'en duut. 
Ze-NEG doet 

B'. *Z'en duut-n. 
Ze-NEG doet-um 

Op basis van deze en vergelijkbare feiten concludeert Jve dat de leegheid in SDR het beste 
geanalyseerd kan worden als het gevolg van de aanwezigheid van pro. De vragen die dan 
ontstaan, zijn a) onder welke voorwaarden mag pro in deze constructie optreden en b) hoe 
kunnen we de eigenschappen van deze constructie relateren aan de aanwezigheid van een 
basisgegenereerd element pro. Uit de theorie over pro blijkt overduidelijk dat een dergelijk 
leeg element slechts toegestaan wordt onder strikte condities ('licensing conditions'). Jve 
beredeneert dat het voor SDR een cruciale voorwaarde is dat pro voorkomt in de directe 
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omgeving van een preverbale 'hoge' negatie-projectie. Ret hoofd van deze projectie bevat 
het negatieve clitische element en als de voorafgaande zin positief is. Is de voorafgaande 
zin zeU negatief, dan zorgt deze negatie-projectie voor klemtoon op het werkwoord duun. 
Dus naast (1SA/B) vinden we ook (23). 

(23) A. Marie ziet Pierre niet geirn. 
B. Ze DUUT. 

Sterk versimpeld werkt de analyse nu als voIgt: pro treedt alleen op binnen een hoge 
negatie-projectie NegP. Deze Negatie moet op terugvindbare manier aanwezig zijn in de 
zin. Dit gebeurt wanneer het hoofd Neg het negatieve en of klemtoon bevat. Aangezien 
en een clitic is, is er een lexicaal hoofd nodig om aan te clitiseren. Daarvoor wordt in deze 
Neg-positie het semantisch ongespedficeerde hulpwerkwoord duun gelntroduceerd. De 
negatieprojectie is ingebed onder de projectie die het subject introduceert (Agrs)' Door het 
toevoegen van AgrsP ('merger') wordt een plaats gecreeerd voor het subject. We hebben 
dan grofweg de structuur als in (24). 

(24) [ep [AGRSP ze Agrs [NEGP en duut pro]]] 

Uitgaande van deze structuur laat Jve overtuigend zien dat de eigenschappen van de 
SDR-constructie af te leiden zijn. Tenslotte laat hij zien dat deze analyse ook relevant is 
voor twee andere constructies, de Brabantse constructie in (25a) en de Vlaamse I Vlaams-
Brabantse constructie in (25b). 

(25) a A. Marie gaat naar de film. 
b A. Kom Marie mergen? 

komt Marie morgen? 

B. 
B. 

Da's nie. 
Jui-s I Nieje-s. 
ja -zij I nee-zij 

In (25aB) is het pronorninale da de lexicale tegenhanger van pro in de SDR-constructie. 
De eigenschappen van deze constructie zijn in vrijwel alle opzichten gelijk aan die van 
de SDR, en dus kan deze constructie op dezeUde manier als SDR geanalyseerd worden. 
Riermee wordt de kracht van het voorstel vergroot. Voor (25b) ligt de redenering iets 
complexer. Behalve overeenkomsten met SDR toont (25b) ook een aantal verschillen. 
Jve beargumenteert dat (25b) uitgaat van een SDR-structuur als in (24), maar verschilt 
van SDR in die zin dat de AgrsP wordt gedeleerd. Jve eindigt zo zijn dissertatie met een 
constructie waarin de beide typen leegheid tegelijkertijd een rol spelen: pro en gedeleerde 
structuur, en daarmee is het verhaal rondo 

6 Weg en leeg 

In Ellipsis in Dutch dialects hebben we kunnen vaststellen dat bestudering van syntactische 
dialectvariatie centrale theoretische kwesties aan de orde stelt. Waar op het eerste gezicht 
elliptische leegheid een uniform verschijnsel lijkt te zijn, blijkt dat een zorgvuldige studie 
bloot legt dat zeUs binnen een dialect ellipsis van verschillende soorten kan zijn. SPD en 
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SDR gedragen zich in veel opzichten verschillend. JvC laat zien dat deze verschillen het 
gevolg zijn van een verschil in status van niet-lexicale structuur. Dat er een dergelijk ver-
schil tussen leeg en leeg be staat, is vanuit theoretisch perspectief niet zorgwekkend. Vit 
de literatuur over leegheid blijkt dat het vrij gebruikelijk is om aan te nemen dat deletie 
en basisgegenereerde leegheid naast elkaar voorkomen. Maar wat weI verrassend is, is dat 
elliptische constructies van elkaar kunnen verschillen binnen een dialect (SPD vs SDR) 
of tussen talen (VPE vs SDR) in de aard van de niet-lexicale structuur. Waar het tot nu 
gebruikelijk was om ellipsis te zien als hetzij deletie hetzij basis-gegenereerde leegheid, 
toont JvC overtuigend en in een helder betoog aan dat het niet of-of is, maar en-en. Een 
schoolvoorbeeld van een geslaagde studie, en exemplarisch voor het belang van dialect-
syntaxis binnen een generatief kader. 

7 Congruentie 

Een ander onderwerp dat altijd veel aandacht heeft gekregen binnen de (morfo-) syntaxis is 
de congruentie die er be staat tussen onderwerp en persoonsvorm. Veel talen vertonen een 
dergelijke congruentie die in de theoretische literatuur vaak Agreement wordt genoemd. 
In haar dissertatie One Probe - TWo Goals: Aspects of agreement in Dutch dialects onderzoekt 
Marjo van Koppen (MvK) de eigenschappen van subject-congruentie in Nederlandse 
dialecten. Vit de literatuur is reeds geruime tijd bekend (bijv. Van Haeringen 1938) dat 
bepaalde Nederlandse en Duitse dialecten de bijzondere eigenschap vertonen dat naast de 
persoonsvorm ook het voegwoord congruentie kan vertonen met het subject (voor een 
overzicht, zie Hoekstra & Smits 1997). De SAND-atlas (dee! I, Barbiers et al. 2005) laat 
zien dat dit verschijnsel vrij prominent aanwezig is in dialecten van het Nederlands. MvK 
probeert de aard van het verschijnsel agreement te doorgronden door zeer gedetailleerd 
in NederIandse, Vlaamse en Duitse dialecten te kijken naar de eigenschappen van 'com-
plementizer agreement' en dan vooral in zinnen waarin het subject complex is. Het gaat 
daarbij om twee verschillende gevaIlen: een gecoordineerd subject en een pronominaal 
subject, als in resp. (26a) en (26b).4 

(26) a Kpeinzen da-n Valere en Pol morgen goa-no [Lapscheure] 
ik denk dat-PLU Valere en Pol morgen gaan 

b Ik denk darr-e wiej komt. [Hellendoorn] 
ik denk dat-lpLU we komen 

Vanuit de eigenschappen van dit type agreement komt MvK tot een voorstel voor de 
manier waarop dit verschijnsel moet worden gelnterpreteerd binnen de minimalistische 
versie van de generatieve grammatica. Dit leidt uiteindelijk tot een voorstel voor de taak-
verdeling tussen syntaxis en morfologie/fonologie. Net als JvC levert MvK via een nauw-
gezette bestudering van dialectvariatie een interessante bijdrage aan de theorie over de 
Vniverse!e Grammatica. 

4 De complexiteit van pronominaie subjecten zoals in (26b) staat centraal in paragraaf 9. Zie (33). 
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Binnen de minimalistische theorie (bijv. Chomsky 2000) wordt agreement beschouwd 
als een asymmetrische relatie tussen twee elementen. Het ene element ('Probe' of 'Jager') 
gaat op zoek naar kenmerken die aanwezig zijn op het andere element ('Goal' of 'Prooi'). 
Zo dient in veel talen het finiete werkwoord op zoek te gaan naar eigenschappen die aan-
wezig zijn op het subject, zoals getal. Dat het subject de rol speelt van Prooi en het werk-
woord van Jager ligt voor de hand aangezien het gaat om kenmerken die slechts betekenis 
dragen op nominale constituenten: persoon, getal en geslacht. Aangenomen wordt daarom 
dat het subject met de relevante kenmerken in de structuur gemserteerd wordt, terwijl het 
werkwoord of het voegwoord deze kenmerken via agreement moet zien te verwerven. De 
centrale vraag in MvK's onderzoek is wat de precieze relatie is tussen Jager en Prooi, waar-
bij de aandacht vooral uitgaat naar situaties waarin de Prooi complex is. 

8 Coordinatie 

Het lijkt voor de hand te liggen dat bij een subject dat uit een nevenschikking be staat de 
congruentie op het finiete werkwoord en het voegwoord in kenmerken overeenkomt met 
het gehele subject. We verwachten dat in een zin als (26a) zowel het voegwoord als het 
werkwoord in de bijzin meervoudig zijn. En dat klopt. 

Toch is dit niet zo vanzelfsprekend als het lijkt. In (27a) vinden we een geval waarin 
het voegwoord (des) congruentie vertoont met het eerste conjunct (doow) en niet met het 
hele subject (doowen ich), terwijl het finiete werkwoord (kenne) meervoudig is en dus wel 
congrueert met het gehele subject. 

(27) a Ich dink de-s [doow en ich] os kenn-e treffe. [Tegelen] 
ik denk dat-2slNG jij en ik ons kunnen ontmoeten 

b *Ich dink de-s rich en doow] os kenn-e treffe. 

De situatie dat er agreement optreedt met een deel van een gecoordineerd subject komt 
alleen voor bij agreement met het eerste conjunct (First Conjunct Agreement (FCA)). Er 
zijn dus geen gevallen als (27b), waarin het voegwoord congrueert met het tweede lid van 
de nevenschikking. Het verschijnsel van FCA treedt niet aIleen op in dialecten van het 
Nederlands, maar ook in talen als het Arabisch en het lers. Dit leidt MvK tot de hypothese 
dat een nevenschikking in structureel opzicht niet bestaat uit nevengeschikte woordgroe-
pen. In overeenstemming met verscheidene voorstellen uit de literatuur (bijv. Thiersch 
1993, Kayne 1994) gaat MvK uit van de structuur in (28b) en niet van die in (28a). 

(28) a b &P &P 

Conj 1 & Conj2 

& Conj2 
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In (28b) be staat er een asymmetrische verhouding tussen beide delen van een neven-
schikking. Deze asymmetrie vormt de basis om de generalisatie te verklaren dat er geen 
agreement voorkomt met het tweede conjunct. Er bestaat een uitgebreide literatuur die 
laat zien dat de linkerperiferie van een groep toegankelijk is voor processen van buiten 
af. Dat geldt bijvoorbeeld voor lange wh-verplaatsing, naamvalsmarkering van subjecten 
in verba-sentiendi-complementen en anaforische relaties. Het feit dat voor agreement in 
(28b) wel &P en Conjl beschikbaar zijn, maar niet Conj2, sluit daarbij aan. Ais een voeg-
woord (de Jager) voor agreement-kenmerken op zoek gaat naar een geschikte Prooi, dan 
komen zowel &P als Conjl in aanmerking. MvK leidt dit af van een definitie van localiteit 
die zodanig is vormgegeven dat voor een Jager van buitenaf &P en Conjl even dichtbij 
zijn, terwijl Conj2 zich op een te grote afstand bevindt van de Jager. 

Ervan uitgaande dat de agreement in zin (27) in het dialect van het Limburgse Tegelen 
op de bovengenoemde manier plaats vindt, ontstaat er een aantal vragen: 

waarom is er in Lapscheure (26a) geen sprake van First Conjunct Agreement? 
waarom is FCA in Tegelen (27) verplicht voor het voegwoord? 
waarom toont het finiete werkwoord in (27) congruentie met het hele subject (&P) en 
niet met het eerste conjunct? 

MvK beredeneert dat syntactisch gezien in (28b) zowel &P als Conjl in aanmerking 
komen als Prooi voor Agreement, maar dat de keuze in een bepaalde taalvarieteit bepaald 
wordt door een interessant morfologisch prindpe. Dit prindpe stelt dat de meest sped-
fieke morfologie op het voegwoord de voorkeur krijgt. Ze laat zien dat in het dialect van 
Tegelen (27) het morfeem voor 2e persoon enkelvoud spedfieker is dan het morfeem 
voor meervoud, en dus valt de keus in het voordeel van 2sing uit. Voor Lapscheure (26) 
daarentegen geeft MvK argumenten dat het morfeem voor 3plu spedfieker is dan het 
morfeem voor 3sing, en dus toont (26a) geen Agreement met het eerste conjunct, maar 
met het hele subject. 

De vraag waarom het werkwoord in (27) een andere vorm van congruentie laat zien 
dan het voegwoord krijgt een vrij technisch antwoord dat erop neer komt dat na verplaat-
sing de interne structuur van een constituent niet langer beschikbaar is. Het is een gang-
bare aanname dat het subject in finiete zinnen vanuit de predikatie (VP of vP) verplaatst 
wordt naar de Tense-projectie of TP, onder meer vanwege het feit dat de naamval van het 
subject afhankelijk is van de aanwezigheid van finietheid. Door deze verplaatsing komt het 
subject in een positie waarin nog slechts het spoor van de verplaatsing beschikbaar is voor 
het bepalen van de agreement met T, de positie van de persoonsvorm. Ais we aannemen 
dat dit spoor geen interne structuur he eft, dan kan congruentie aileen nog plaatsvinden 
met de hele groep, de &P, en niet met een dee!, Conj 1. Door deze verplaatsing komt het 
lexicale subject juist in het bereik van het voegwoord, zodat het voegwoord in prindpe 
zowel met &P als met Conj I congruentie kan vertonen. De voorspelling is dan dat als we 
het subject nog verder verplaatsen naar een positie buiten het bereik van het voegwoord, 
het voegwoord geen congruentie kan vertonen met Conj I. Dat lijkt inderdaad het geval, 
zoals blijkt uit (29). 

(29) Doow en Marie denk ik *de-s/?det het spel zuIle winnen. 
jij en Marie denk ik dat-2sING I dat het spel zullen winnen 

[Tegelen] 
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In (29) congrueert het voegwoord (det = onverbogen voegwoord) niet met Conjl, in 
tegenstelling tot wat we zagen in (27). De reden is dat het subject Doowen Marie verplaatst 
wordt naar de hoofdzin zodat het voegwoord congrueert met het spoor van &P en Conjl 
niet langer voor congruentie beschikbaar is. Deze analyse wordt fraai ondersteund door 
feiten uit het Arabisch, waar FCA ook aIleen optreedt wanneer het subject direct in het 
bereik van de Jager valt. Bij verplaatsing van het subject is FCA onmogelijk. Dit wordt 
gei1lustreerd in (30). 

(30) a xaraj-at al bintu wa ?al-waladu 
wegging-3.sG.F [het meisje en de jongen] 

b al bintu wa ?al-waladu xaraj-aa I *xaraj-at 
[het meisje en de jongen] wegging-dualis I wegging-3.sG.F 

In (30a) valt het eerste conjunct van de coordinatie onder het bereik van het finiete werk-
woord en zien we een geval van FCA. In (30b) is het subject vooropgeplaatst en is aIleen 
congruentie met het gehele subject mogelijk. 

Het interessante van dit deel van de dissertatie van MvK is dat zij met behulp van een 
vrij complex en geformaliseerd theoretisch apparaat in staat is om gedetailleerde gegevens 
uit dialecten van het Nederlands van een inzichtelijke analyse te voorzien. Tegelijkertijd 
laat zij zien dat de analyse van deze gegevens haar in staat stelt om een keuze te maken 
voor bepaalde theoretische inzichten, zoals asymmetrische coordinatie, een spedfieke 
interpretatie van lokaliteit, de status van sporen van verplaatsing en de relatie tussen syn-
taxis en morfologie/fonologie. 

9 Pronomina 

Een bekend verschijnsel is het voorkomen van dialecten met zogenaamde 'dubbele 
agreement'. Deze dialecten zijn reeds beschreven in Van Haeringen (1958) en in de dis-
sertatie van Zwart (1993) vervullen ze een centrale roI. Het gaat om het verschijnsel dat 
in bepaalde dialecten het congruentie-morfeem op het finiete werkwoord afhankelijk is 
van het al dan niet optreden van inversie. Het verschijnsel is te vergelijken met de flexie 
voor de tweede persoon in standaard Nederlands (loop je vs je loopt) waarin congruentie 
met een preverbaal subject verschilt van congruentie met een postverbaal subject. In het 
dialect van Hellendoorn vinden we de volgende gegevens: 

(31) a Wiej bin-t den besten. 
wij zijn[-t] de besten 

b Binn-e wiej den besten? 
zijn[-e] wij de besten 

c ... darr-e wiej den besten bin-t 
... dat[ -e] we de beste zijn[ -t] 

Volgens Zwart vormen dit soort verschijnselen een aanwijzing voor de opvatting dat het 
werkwoord in (3Ia) op een andere plaats staat dan het werkwoord in (3Ib). In (3Ib) is 
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de flexie op het werkwoord gelijk aan de flexie op het voegwoord en dus vormt dat een 
argument om te stellen dat de persoonsvorm in niet-subject-initiele hoofdzinnen in de 
voegwoord-positie staat, zoals de gebruikelijke redenering luidt voor het Verb-Second-
verschijnsel in aIle hoofdzinnen in het Nederlands. We zouden dan kunnen aannemen 
dat in (3Ia) de persoonsvorm lager in de structuur staat, ergens in het Inflectie-domein. 
Langs deze weg kan Zwart bijvoorbeeld verklaren waarom zwakke subjectpronomina weI 
in de eerste positie mogen voorkomen, maar zwakke objectpronomina niet, zoals we zien 
in (32). 

(32) a Jij/Je hebt mij gezien. 
b Jou/*Je heb ik gezien. 

Zoals we ook zagen bij de bespreking van de dissertatie van JvC is het COMP-domein 
vooral bestemd voor operatoren. Als in beide zinnen in (32) het werkwoord in de voeg-
woordpositie staat dan zijn de pronomina voorop geplaatst door Topicalisatie. Het lijkt 
redelijk om aan te nemen dat aIleen beklemtoonde elementen getopicaliseerd worden 
_ dat zou de ongrammaticaliteit van zwakke objectpronomina in (32b) verklaren - maar 
dat levert een probleem op voor de mogelijke aanwezigheid van een zwak pronomen 
in (32a). Als we er dus vanuit gaan dat het werkwoord in (32a) in het IP-domein staat, 
dan vallen zowel de dubbele agreement in (31) als de zwakke-pronomina-asymmetrie in 
(32) op een inzichtelijke manier te verantwoorden. We moeten dan weI de uniformiteit 
van Verb Second opgeven aangezien de persoonsvorm zowel in IP als in CP terecht kan 
komen. 

MvK kiest voor een andere benadering van de dubbele-agreement-verschijnselen in 
(31). Zij houdt de positie van de persoonsvorm constant in het CP-domein. MvK relateert 
het verschil aan de positie van de pronomina ten opzichte van het werkwoord. Ze rede-
neert in overeenstemming met voorstellen in de literatuur (met name Harley & Ritter 
2002 en Dechaine & Wiltschko 2002) dat pronomina structuree1 complex zijn. Een deel 
van het pronomen verwijst naar de rol van het pronomen in de gesprekssituatie. Wat 
onzorgvuldig geformuleerd, gaat het om spreker, hoorder of iemand anders? Een tweede 
aspect betreft het aantal individuen waarnaar wordt verwezen, enkelvoud of meervoud. 
Dit leidt tot een hier enigszins versirnpelde structuur als in (33). 

(33) PronP 

Rol PronP 

Getal NP 

Cruciaal voor het betoog is dat MvK aanneemt dat de realisering van het rol-gedeelte 
van deze structuur voor de spreker [Ising] is en voor hoorder [2]. Met andere woorden, 
de spreker is enkelvoud, terwijl de hoorder ongespecificeerd is voor getal. Deze inturtief 
voor de hand liggende redenering zorgt ervoor dat het pronomen wij zowel [Ising] (rol) 
is als [plu] (getal). Als dit klopt, hebben we een situatie die sterk lijkt op de coordinatie-
structuren uit het eerste deel van de dissertatie. We weten inrniddels dat congruentie het 
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resultaat is van een Jager die op zoek is naar een ProoL Bij complexe subjecten zijn er twee 
Prooien en kan agreement plaatsvinden met het hele subject of met de speci-

fier van het subject. Als het pronomen complex is als in (33), dan kan een externe Jager 
congruentie vertonen met de hele Pronp, maar ook met Rol; bij Ie persoon meervoud 
betekent dat dat er congruentie mogelijk is met resp. [Iplu] en [Ising], maar aIleen onder 
voorwaarde dat het subject zich in het directe domein van de Jager bevindt (zie boven). 
MvK beredeneert dat het schwa-morfeem correspondeert met de kenmerken [Ising], 
terwijl het t-morfeem een elsewhere-suffix is. Hieruit voIgt dat de schwa zal optreden als 
het finiete werkwoord of het voegwoord direct voorafgaat aan het pronominale subject. 
Er is dan sprake van een soort First Conjunct Agreement. Bij verplaatsing van het pro-
nomen naar de eerste positie of wanneer het werkwoord niet naar voren wordt gehaald, 
is FCA uitgesloten en vindt er congruentie plaats met de hele pronominale groep PronP. 
Op deze manier geeft MvK een alternatieve verantwoording van dubbele agreement in 
het Hellendoorns die direct aansluit bij en een ondersteuning vormt van haar analyse van 
congruentie met nevengeschikte onderwerpen. 

Hoewel de analyse van dubbele agreement mooi past bij de analyse van agreement bij 
nevenschikking blijven er toch weI twijfels bestaan. Zo is het niet waarschijnlijk dat uit 
de analyse van MvK voIgt dat de tweede persoon enkelvoud in het standaard Nederlands 
eveneens dubbele agreement vertoont. Ook is het onduidelijk dat de feiten ten aanzien 
van de topicalisatie van zwakke pronomina in (32) uit haar analyse kunnen worden afge-
leid. De analyse geeft bovendien aan dat dubbele agreement aIleen kan optreden bij de 
eerste persoon meervoud, want aIleen daar bestaat er een relevant verschil in kenmerken 
tussen rol (Ising) en getal (plu). In feite is deze analyse uitsluitend gebaseerd op de con-
gruentiefeiten uit het Hellendoorns dialect, want andere dialecten met dubbele agreement, 
zoals het Brabants en het Laag-Beiers, pass en niet binnen de analyse van MvK, zoals zij 
zelf ook vaststelt op basis van bestudering van verschillen tussen het Hellendoorns en 
andere taalvarieteiten. In het algemeen is het geen bezwaar als een analyse slechts rele-
vant is voor een enkele taal of taalvarieteit, vooral niet als die analyse in hoge mate voIgt 
uit onafhankelijk gemotiveerde principes van de theorie. Toch is het enigszins teleurstel-
lend dat aIleen voor het Hellendoorns een verklaring wordt geboden terwijl andere dub-
bele-agreement-verschijnselen buiten beschouwing blijven en daardoor eigen1ijk verder 
buiten het bereik van de theorie raken. 

10 Conclusie 

De twee besproken dissertaties vormen een fraaie illustratie van de opbloei van de dialect-
syntaxis van het Nederlands. Uit het SAND-project zijn behalve deze twee studies ook een 
dissertatie over negatie - Hedde Zeijlstra Sentential Negation and Negative Concord (2004) 
- en over subjectpronomina - Gunther De Vogelaer Subjectmarkering in de Nederlandse en 
Friese Dialecten (2005) - verschenen. Norbert Corver (Utrecht) leidt sinds 2004 een NWO-
programma met als titel 'The Noun Phrase: Diversity in Dutch Design and the Design of 
Diversity'. Maar ook internationaal is een vergelijkbare trend zichtbaar. Sjef Barbiers heeft 
in 2004 een EURYI (European Young Investigors) Award (European Science Foundation) 
ontvangen voor een Europees project gericht op onderzoek naar verdubbelings-verschijn-
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selen in dialecten in Europa. In allerlei landen ontstaan op dit moment initiatieven om de 
syntactische eigenschappen van taalvarieteiten van Europese talen te onderzoeken, veelal 
vanuit een generatief perspectief, zoals het pan-scandinavische NORMS-project (o.a. Vang-
sness, Svenonius, Platzack, Vikner en Thrainsson); Italiaanse projecten in PadualVenetie 
(Poletto) en Florence (Manzini); projecten over het Duits in Konstanz (Bayer, Brandner) 
en Frankfurt (Weiss); een grote project-aanvraag in Engeland is in voorbereiding vanuit 
Newcastle (o.a. Corrigan, Holmberg en Adger), en ook in Zwitserland, Spanje, Portugal en 
Griekenland wordt actief gewerkt aan het in kaart brengen van de verscheidenheid van 
de Europese talen in de zinsbouw. 

Dit is een interessante ontwikkeling die aangeeft dat dialectsyntaxis zich in Europa 
ontwikkelt van een marginaal onderzoeksterrein binnen de traditionele dialectologie tot 
een vrij stevig vakgebied binnen de theoretische taalkunde (zie ook Cornips & Corrigan 
2005). Deze ontwikkeling wordt gestuurd door de verwachting dat de toekomst van het 
syntactisch onderzoek voor een belangrijk deel ligt in de stu die van diversiteit en meer 
specifiek in de relatie tussen de empirische diversiteit en het in aanleg uniforme cogni-
tieve taalsysteem. Dit leidt tot de vraag of verschillen tussen dialecten binnen een taal op 
dezelfde manier moe ten worden benaderd als verschillen tussen talen en tot vragen naar 
de grenzen van varia tie, naar de status van parameters en naar de relatie tussen universele 
grammatica en specifieke taalvarieteiten. 

Dat op deze en andere, vergelijkbare vragen interessante antwoorden kunnen worden 
gegeven blijkt overduidelijk uit de studie over leegheid van Van Craenenbroeck en de stu-
die over congruentie van Van Koppen. Het is mooi dat Nederland op dit moment het voor-
touw in handen heeft op het gebied van de bestudering van syntactische taalvariatie. Laten 
we hopen dat de nabije toekomst ons nog een aantal van dit soort boeken oplevert. Maar 
laten we er vooral op hopen dat de gedetailleerde, theoretisch gemotiveerde bestudering 
van taalvarieteiten een nieuw perspectief geeft aan onze inzichten in de eigenschappen 
van het menselijke taalsysteem. 
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