
Eefje Boef is Assistent-in-Opleiding aan het Meertens Instituut  
in Amsterdam. Haar onderzoek richt zich op syntactische micro- 
variatie in Nederlandse relatiefzinnen. Zij vertelt Nednr. over haar 
verblijf in New York, waar zij voor drie maanden verbonden is aan 
de taalkunde departementen van New York University (NYU) en 
The Graduate Center, City University of New York (CUNY). 

Voordat ik het laatste jaar van mijn promotie-
traject zou ingaan, wilde ik graag nog een 
paar maanden naar het buitenland. Nog  
even colleges volgen, zoveel mogelijk met 
verschillende taalkundigen praten, en hopelijk 
nieuwe inzichten opdoen voordat het serieuze
schrijven van de dissertatie echt gaat be- 
ginnen. Mijn doel was de Verenigde Staten, 
deels omdat ik altijd erg onder de indruk 
ben geweest van de in Amerika geschoolde 
taalkundigen op congressen, en deels omdat 
ze in Amerika zogenaamde graduate courses 
hebben – colleges en seminars speciaal 

voor (MA en) PhD-studenten – iets wat we in 
Nederland helaas niet echt kennen. Omdat 
verschillende experts op het gebied van rela-
tiefzinnen aan NYU en CUNY werken, was de 
keuze gemakkelijk. Natuurlijk ook om allerlei 
niet-academische redenen. New York dus.

NEW YORK, DE STAD  
DIE NOOIT SLAAPT
Vanaf het moment dat ik de gele taxi op het 
vliegveld in New Jersey instapte en even 
later de skyline van Manhattan zag, was ik 
verkocht. Wat een heerlijke, opwindende stad! 

Taalwetenschap  in New York
Ik kan me goed vinden in de levensstijl van 
de gemiddelde New Yorker. Er wordt hard 
en veel gewerkt, maar daarna is er altijd tijd 
voor ontspanning: bezoekjes aan één van de 
geweldige musea die de stad rijk is, yoga in 
the East Village, feestjes in het Meatpacking 
district, cocktails in rooftopbars, musicals 
op Broadway, naar de film bij Times Square, 
goed internationaal eten, wandelen in Central 
Park, en ga zo maar door. En het meeste van 
die dingen kan altijd, 24/7.  

NYU EN CUNY 
New York University (NYU) is een particuliere 
universiteit, terwijl City University of New 
York (CUNY) een openbare universiteit is. 
Dat verschil merk je. Het taalkunde departe-
ment van NYU heeft betere faciliteiten en 
heeft aanzienlijk minder studenten dan het 
taalkunde programma aan CUNY, maar de 
colleges aan beide universiteiten zijn geweldig. 
Ik voel me bevoorrecht dat ik op zo’n hoog 
niveau colleges mag volgen en de kans krijg 

met wereldberoemde taalkundigen over mijn 
werk te praten. En als kers op de taart een 
taalkundige lezing van de meester zelf, Noam 
Chomsky.
Omdat beide universiteiten zich op Manhattan 
bevinden, en ruimte erg schaars is, heb ik 
geen vaste werkplek. Geen probleem, er zijn 
genoeg plekken in de stad om te werken: van 
Starbucks tot obscure schrijverscafeetjes in 
Soho, en van de studentenlounges in CUNY en 
NYU tot de openbare bibliotheken. Ik werk met 
name in het hoofdgebouw van de beroemde 
New York Public Library (ja, die van Breakfast 
at Tiffany’s en de tweede Sex and the City film) 
op 5th avenue en 42nd street. Nog steeds ben 
ik bij ieder bezoek weer onder de indruk van 
het gebouw en de heerlijke sfeer die er hangt. 
Ik zit het liefst in de enorme leeszalen op de 
bovenste verdiepingen, waar ik samen met 
een paar honderd andere mensen aan lange 
houten tafels, omgeven door boeken, en onder 
een prachtig geschilderd plafond, probeer wat 
werk gedaan te krijgen. >
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Ik ken de man  wie het gedaan heeft

MIJN ONDERZOEK

Naast het volgen van colleges, het bijwonen 
van lezingen, en meetings met professoren, 
ben ik hier druk geweest met het verwerken 
van de resultaten van een grootschalige online 
questionnaire dat ik eind 2010 heb uitgevoerd 
en waar zo’n 700 mensen op hebben gerea-
geerd. Het empirische domein van dit onder-
zoek was de linkerperiferie van ingebedde 
zinnen – het begin van de zin waar onder 
andere vraagwoorden, betrekkelijke voor-
naamwoorden en voegwoorden voorkomen 
in het Nederlands.  

In het Standaardnederlands worden 
ingebedde vraagzinnen ingeleid door een 
vraagwoord, zoals in (1a). Het is welbekend  
dat in gesproken Nederlands in zulke 
ingebedde vraagzinnen het vraagwoord 
vergezeld kan worden door een voegwoord,  
of zoals in (1b) of dat zoals in (1c). 

Spectaculairder dan (1b-c) is (1d), waar de 
vraagzin ingeleid wordt door een vraagwoord 
en twee voegwoorden. De resultaten van 
mijn questionnaire laten zien dat bijna 35% 
van de informanten aangeeft dat dit type 
zin voorkomt in zijn of haar gesproken 
Nederlands. 
Voor een grote groep informanten kunnen  
betrekkelijke bijzinnen (relatiefzinnen) met een 
zijdig antecedent (man in (2)) ingeleid worden 
door wie in plaats van het Standaard-
nederlandse die, zoals geïllustreerd in (2a). 
Voor een subgroep van deze informanten 
zijn ook wie of (2b) en/of wie dat (2c) hier 
mogelijk. Opvallend is nu dat wie of dat niet 
voorkomt in dit type zin (zoals aangegeven 
door de asterisk voor (2d)). Samengevat, 
hoewel wie of dat voorkomt in ingebedde 
vraagzinnen, wordt deze combinatie van  
elementen niet gevonden in relatiefzinnen. 

(1)  ingebedde vraagzinnen
a. Ze vroeg wie het gedaan heeft.   
b. Ze vroeg wie of het gedaan heeft.  
c. Ze vroeg wie dat het gedaan heeft.  
d. Ze vroeg wie of dat het gedaan heeft.

(2)  relatiefzinnen
a. Ik ken de man wie het gedaan heeft. 
b. Ik ken de man wie of het gedaan heeft.
c. Ik ken de man wie dat het gedaan heeft.
d. *Ik ken de man wie of dat het gedaan heeft.

De feiten in (1) en (2) lijken te suggereren  
dat er in de linkerperiferie van relatiefzinnen 
minder posities zijn die gevuld kunnen worden  
dan in de linkerperiferie van ingebedde vraag-
zinnen. In andere woorden, de linkerperiferie  
van relatiefzinnen lijkt gereduceerd ten opzichte 
van de linkerperiferie in ingebedde vraag-
zinnen. 

Allemaal hartstikke interessant, maar waarom 
gaat iemand die variatie in het Nederlands 
bestudeert naar New York? Omdat deze variatie 
en vooral ook de grenzen aan variatie (zoals (2d))  
niet alleen licht werpen op de structuur (van 
de linkerperiferie) van ingebedde zinnen in het 
Nederlands, maar meer algemeen ook op de 
onderliggende structuur van de constructies in 
kwestie. Dat wil zeggen, we willen weten wat de 
abstracte, onderliggende (universele) structuur 
van deze constructies is, en (de variatie in) het 
Nederlands biedt ons daarin een handvat. Een 
belangrijke vraag is dan ook of de voorgestelde 
analyse – een gereduceerde linkerperiferie 
in relatiefzinnen ten opzichte van ingebedde 
vraagzinnen – doorgetrokken kan worden naar 
soortgelijke constructies in andere (gerelateerde)  
talen, zoals het Engels. En waar is het nu leuker  
om de structuur van relatiefzinnen – in het 
Engels, in het Nederlands of in welke taal dan 
ook – te bestuderen dan in New York? <


