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melijk intuitief" noemt. Bovendien ontbreken gegevens over de overeenstemming tus-
sen de beoordelaars van de eindprodukten. Toch presenteert VdH een staatje met de
waarderingen die de leerlingen voor hun natoets kregen; aan de lezer wordt overgelaten
uit de tamelijk hoge cijfers een voor de cursus positieve conclusie te trekken.

Natuurlijk weet ook VdH dat zo'n conclusie hier voorbarig is; er is immers geen
garantie dat de eindcijfers betrouwbaar zijn, en ook al zijn ze dat wel, dan nog kunnen
positieve eindresultaten niet zonder meer aan de cursus worden toegeschreven. Voor
een behoorlijke prestatie na een cursus zijn tal van alternatieve verklaringen mogelijk,
zeker wanneer voortoetsgegevens ontbreken. Het is jammer dat VdH de resultaten niet
nog eens nader geanalyseerd heeft, en dan met inbegrip van de voortoetsprestaties. Nu
blijft het bij indrukken, en zijn verkeerde conclusies niet uitgesloten.

Een laatste opmerking nog. Op verschillende plaatsen stelt VdH dat de laatste stap uit
zijn procedure, het stilistisch bewerken van de uitvoer, geen nadere aandacht behoeft.
Zo zegt hij: "Wanneer de doelgroep de uitvoer van het model kan produceren, dan
lijkt het me niet gewaagd te veronderstellen dat zij ook in redelijke mate aan de eis van
de toegankelijkheid kan voldoen." Deze bewering onderbouwt hij niet anders dan
door zijn autoriteit en dat lijkt gezien de problemen die bekend zijn uit het onderwijs
in begrijpelijk schrijven een wat magere argumentatie. Lang niet iedereen is in staat
om van een samenhangend stelsel beweringen een behoorlijk toegankelijke tekst te ma-
ken. Ook dit proefschrift bevat passages die dat overtuigend laten zien. Hopelijk staan
ze een verspreiding van de resultaten die VdH heeft geboekt, niet teveel in de weg.
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De morfologie van het Nederlands door Ariane van Santen is de eerste echte Neder-
landstalige inleiding in de morfologie na een lange periode van taalkundig onderzoek
op dit gebied. Weliswaar verschenen de laatste jaren enkele bundels artikelen, gewijd
aan Nederlandse morfologie, zoals die onder redaktie van Booij (1979) en Hoekstra en
Van der Hulst (1979), maar deze waren met vele andere morfologische publikaties, zo-
als van Santen opmerkt, zelden of nooit geschreven met het doel de lezer op systemati-
sche wijze in te leiden in de morfologie als onderdeel van de taalkunde. Aileen het feit
dat er nu zo'n inleiding ligt, is natuurlijk al een reden tot (voorzichtig) juichen. En in-
derdaad, het boek heeft verschillende positieve kanten.

Om te beginnen presenteert van Santen een zeer ruim overzicht van opvattingen en
literatuur over de morfologie van het Nederlands. Het aantal literatuurverwijzingen is
groot genoeg om de gebruiker in staat te stellen zich snel te orienteren op wat er zoal
op een bepaald (deel)gebied van onderzoek is verschenen. Daarnaast komt door het
boek heen een behoorlijke portie internationale literatuur aan bod, voorzover deze van
belang blijkt voor de behandeling van een onderwerp uit de Nederlandse morfologie.
Van Santen gaat vaak diep in op de deskriptieve waarde van verschillende konkurre-
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rende analyses. Tenslotte zijn de vragen na ieder hoofdstuk van het goede soort: ze pei-
len inzicht en doen een beroep op het vermogen tot zelfstandig redeneren. Mede hier-
door is het boek zeer geschikt voor onderwijsdoeleinden.

In het voorwoord zegt van Santen: "Ik ben niet uitgegaan van een theoretisch mo-
del, maar heb geprobeerd verschillende standpunten aan bod te laten komen en met
elkaar te confronteren, o.a. door te wijzen op descriptieve consequenties. Dat wil niet
zeggen dat deze inleiding objectief is: het gezichtspunt van waaruit verschillende opvat-
tingen behandeld worden is (natuurlijk) het mijne." Het (eigen) gezichtspunt dat van
Santen hier bedoelt wordt dan in het boek nergens met zoveel woorden verdedigd, toch
maakt de inhoud duidelijk dat van Santen een semantisch-kompositionele, dus op
vorm-betekenissystematiek gebaseerde morfologie voorstaat. De in het voorwoord ge-
noemde doelstelling, namelijk behandeling van verschillende standpunten vanuit het
eigen gezichtspunt, stelt m.i. zeer hoge eisen aan de didaktische vermogens van de
schrijver. Het is namelijk erg moeilijk om de feiteninterpretatie van theorie A te beoor-
delen op grond van theorie B. Zelfs tamelijk eenvoudige begrippen als 'afleiding', `sa-
menstelling' en `samenstellende afleiding' zijn niet zondermeer tussen theorieen uitwis-
selbaar. Voor van Santen lijkt deze uitwisselbaarheid echter wel degelijk te bestaan.
Daardoor ontstaat te veel het beeld dat de feiten `vastliggen', en dat theorieen eenvou-
dig feitenrangschikkingen zijn. Juist het problematische, theoriegebonden karakter
van de feiteninterpretatie komt m.i. te weinig in het boek tot uiting. Op verschillende
plaatsen in het boek ontstaan dan ook zeker voor studenten onduidelijkheden in
de argumentatie.

In hoofdstuk I, Het woord, zoekt van Santen naar een geschikte omschrijving van de
doelstellingen van de morfologie. Ze stelt tamelijk uiteenlopende opvattingen aan de
orde, zoals de paradigmatische (Schultink, Uhlenbeck), tegenover de syntagmatische
(o.a. Dik & Kooij) morfologie, en introduceert al doende een gedeelte van het basisbe-
grippenapparaat ('geleedheid', `vrij/gebonden morfeem' etc.). Uiteindelijk sluit ze aan
bij opvattingen als die van Schultink, door de taakomschrijving van de morfologie als
volgt te formuleren: "Morfologie vatten we derhalve op als de bestudering van de
systematisch optredende vormverschillen die corresponderen met systematisch optre-
dende semantische verschillen en/of systematisch optredende verschillen in syntacti-
sche valentie binnen de woordenschat". Met de toevoeging `systematisch optredende
verschillen in syntactische valentie' wordt de notie geleedheid uitgebreid over geinflek-
teerde woorden als kleine en loopt. Derivationele geleedheid dient volgens van Santen
echter in de eerste plaats door systematisch optredende betekenismomenten, i.t.t mor-
feemdistributie, te worden gemotiveerd. In die zin verdedigt van Santen het principe
van semantische kompositionaliteit. Ze wijst zelf al meteen op moeilijkheden voor een
al te orthodoxe vorm van deze opvatting. In een woord als beginnen heeft be- geen
systematisch betekenismoment, zoals in bevreemden, en bovendien bestaat gin(nen)
niet als zelfstandig woord. Blijkbaar heeft beginnen toch een zekere mate van (formele)
geleedheid, gezien het feit dat het net als andere woorden met be- een werkwoord is,
en een voltooid deelwoord begonnen heeft.

Het laatste gedeelte van het hoofdstuk gaat over het 'tekenkarakter van het (gelede)
woord' en (onvoorspelbare) betekenisspecialisatie van (gelede) woorden. Volgens van
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Santen zijn dergelijke eigenschappen met een semantisch kompositionele opvatting
verenigbaar inzoverre dat de gespecialiseerde betekenis altijd is gebaseerd op de voor-
spelbare betekenis. Het feit dat specialisatie op woordgroeps- en zinsniveau zeer weinig
voorkomt, is een argument voor een principiele scheiding tussen morfologie en synta-
xis.

Hoofdstuk 2, Produktiviteit en potentialiteit, behandelt reeksvorming in de woorden-
schat op basis van vorm-betekenis-korrespondenties. Van Santen verklaart het ont-
staan van nieuwe woorden naar analogie van andere uit de behoefte van de spreker om
voortdurend naar nieuwe zaken te verwijzen. Een duidelijke vorm-betekenis-
systematiek is een vereiste voor produktieve woordvorming. Er bestaan soms beperkin-
gen op woordvorming, in de zin dat de basis van het te vormen woord aan bepaalde
formele eisen met voldoen ([-native], ongeleed, etc.). Deze beperkingen zijn echter al-
tijd momentopnames in historische overgangen van improduktieve naar produktieve
procedes en omgekeerd. De taak van de morfoloog is produktieve kategorieen van
vorm-betekenis-korrespondenties te onderscheiden van improduktieve. Het verschil
produktief/improduktief kan worden uitgedrukt door respektievelijk woordformatie-
regels (als in (1)) en redundantieregels (als in (2)):

(1) Xv[Xv + baarlA 'kunnende ge-V-d worden'
(2) [X-eer]v korrespondeert met een vorm [X -atielN

Woordformatieregels geven aan wat mogelijke (dus misschien toevallig niet bestaande)
woorden in een taal zijn. Redundantieregels nemen slechts gerealiseerde korresponden-
ties voor hun rekening. Het niet-gerealiseerd zijn van bepaalde vormen is soms ver-
klaarbaar doordat een semantisch gelijkwaardige vorm die wel al bestaat de betreffen-
de vorming blokkeert. Van Santen geeft aan dat dit effekt nooit absoluut is, omdat
altijd semantische specialisatie van de nieuwgevormde tegenover de al bestaande vorm
mogelijk is.

Hoofdstuk 3 gaat over woordvormingsregels, waarmee zoals gezegd produktieve kate-
gorieen worden gekarakteriseerd. Van Santen gaat in op de produktiviteit in het uit-
heemse deel van de woordenschat. Zij sluit grotendeels aan bij Aronoffs opvatting dat
de basis van iedere regel een bestaand woord is. Aldus is demonstratie niet afgeleid van
demonstr, maar van demonstreer, wat veronderstelt dat het gedeelte -eer na affigering
met -atie wordt `gekapt', of eventueel gesubstitueerd door -atie. Het kriterium
'wel/niet woordgebaseerd' is overigens niet geheel onproblematisch, omdat ook 'im-
heemse' suffixen betrokken zijn bij woordvorming op basis van niet-bestaande woor-
den: ver-pats-en, be-dot-ten, rot-je, voldoen qua lexikale kategorie en betekenismo-
ment aan de specifikaties die ver-, be- en -tje stellen. Bovendien gaat het om produktie-
ve suffixen.

Hoofdstuk 4, over afleidingen, werkt het eerder ingenomen standpunt m.b.t. vaste
vorm-betekenis-systematiek verder uit. Van Santen bekritiseert 'polyfunktionaliteit'
van affixen, omdat de vaste een-op-een relatie tussen vorm en betekenis gewaarborgd
dient te blijven. Voornamelijk semantische argumenten dienen om flektie van derivatie
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te onderscheiden: geinflekteerde vormen vertonen zelden betekenisspecialisatie. De
traditionele argumenten, namelijk de kategorie-wijzigende eigenschap van derivatione-
le affixen, en het ontbreken van flektie 'binnen' derivationele affixen, worden ge-
noemd, maar verworpen op grond van tegenvoorbeelden als ontnemen en verouderen:

(3) [norm!, -*Iont[neemb]v
(4) [ouclIA ffoud1Aer1A,[verRoudlAerlAlv

Wat betreft vormen als in (3) valt te zeggen dat blijkt dat derivationale affixen niet per-
se kategt.,rie-wijzigend hoeven te zijn. Het prefix ont- stelt echter sowieso geen eisen aan
de kategorie van de basis: ontbossen, ontsnappen en ontvreemden laten dit zien. Dat
een werkwoord als basis van een werkwoordelijke afleiding dient, is dan ook geen ver-
rassing. De kategoriale neutraliteit van flektionele affixen blijft overigens door van
Santens argumenten onweersproken. De inflektionele affixen die binnen derivationele
affixen kunnen voorkomen zijn steeds komparatief-suffixen: verminderen, vermeerde-
ren, verbeteren, verslechteren, verergeren en verouderen. Drie van deze vormen bevat-
ten bovendien onregelmatige komparatieven: minder, meerder en beter. In het model
van Kiparsky (1982) zit onregelmatige flektie op een 'eerder' lexikaal niveau dan regel-
matige inflektie. Hiermee kan verklaard worden dat onregelmatig geinflekteerde vor-
men 'beschikbaar' zijn voor derivationele affigering en regelmatig geInflekteerde vor-
men niet. Een dergelijke analyse laat zien dat de notie flektie theorie-afhankelijk is,
en dat bovenstaande vormen dus niet zondermeer als 'tegenvoorbeelden' tegen het
principe `derivatie binnen flektie' mogen worden aangemerkt. De theorie bepaalt in dit
geval dus de waarneming van de feiten.

Tenslotte komen in hoofdstuk 4 enkele voorstellen aan de orde voor de semantiek
van impliciete transposities [wit]v). Van Santen laat zien dat deze semantiek
minder systematisch is dan die van 'expliciete' transposities, wat zou kunnen worden
verklaard uit het ontbreken van een vast vormmoment.

Hoofdstuk 5, Samenstellingen, behandelt aaneenschakelende (doofstom), specifice-
rende (praatziek) en exocentrische (stiffkop) samenstellingen. Van Santen behandelt
voorstellen voor de semantische relatie tussen beide leden van specificerende sa-
menstellingen, gaat in op de mate van voorspelbaarheid van bindfonemen, en verder
op het onderscheid tussen samenstellingen van A en N (wit/of) en samenkoppelingen
(hogesch6o1). Ook komt het onderscheid tussen samenkoppelingen en woordgroepen
(lauwe drank) aan de orde: samenkoppelingen hebben een specifiekere semantiek.

Het overzicht van adjektivische samenstellingen is ruim, en bevat verschillende be-
langrijke observaties m.b.t. hun gradeerbaarheid (*zeer handwarm), subkategorisatie
(*energiezuinig met gas) en argumentstruktuur.

Hoofdstuk 6 behandelt twee theorieen over Samenstellende afleidingen, schematisch
weer te geven als in (5):

(5) a.

hoog pool ig

b.

hoog pool ig
/<\
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Theorie a. behandelt hoogpolig als een afleiding van een woordgroep ('hoge pool') en
zoekt evidentie in 'afleidingen van samenstellingen' (grondwettehjk etc.). Theorie b.
kent hoogpolig de struktuur toe van een samenstelling met een afgeleid rechterlid. Van
Santen stemt in met de tweede theorie: het verschil tussen samenstellingen en sa-
menstellende afleidingen is semantisch van aard. Po lig is weliswaar geen bestaand,
maar toch wel een mogelijk woord. Interpretatieve regels selekteren de betekenis `voor-

zien van een hoge pool'.

In hoofdtuk 7 , Kombinatiemogelijkheden van affixen, geeft Van Santen de Ordenings-
hypothese van Siegel en Allen weer. Deze hypothese zegt dat bepaalde soorten aflei-
ding (klassen affixen) nooit 'buiten' andere soorten afleiding mogen voorkomen. Zo
worden woorden op -heid (een `klasse II affix') nooit geaffigeerd met -ig (een `klasse
I affix'). Ook zouden samenstellingen nooit door `klasse I affixen' worden gevolgd.
Van Santen voorziet deze hypothese van enkele kritische opmerkingen aan de hand van
Nederlands materiaal:

(6) godsdienstig voorspoedig
dienstplichtig heethoofdig

strafrechtelijk grondwettelijk
huishoudelijk buitenlands
bondgenootschappelijk hoofdredactioneel
wetenschapper denkbeeldig

binnenlands vakbonderig

De voorbeelden in (6) weerspreken volgens Van Santen direkt de ordeningshypothese,
als zijnde 'afleidingen van samenstellingen'. Afgezien van de vraag hoe veelzeggend de
ordeningshypothese voor het Nederlands is, lijkt het mij methodologisch niet geheel
juist om de feiten in (6) als direkte tegenvoorbeelden aan te voeren. De observatie dat
het hier om 'afleidingen van samenstellingen' gaat, is namelijk nogal theoriegevoelig.
In de hoofdstukken I t/m 6 is Van Santens opvatting van morfologie vrij duidelijk
naar voren gekomen. Ze bepleit vorm-betekenis-systematiek als uitgangspunt, wat wil

zeggen dat de semantiek van gelede woorden kompositioneel herleidbaar dient te zijn
tot de betekenis van de delen. Verder (zo men wil: in het verlengde daarvan) dienen
bestaande woorden zoveel mogelijk als basis van gelede woorden. Deze opvatting leidt
inderdaad tot struktuur (7):

(7) A

grondN wetN elijkA

Immers, grondwettehjk betekent 'tot de grondwet behorende', kompositioneel afleid-
baar uit het bestaande woord grondwet en het affix -lijk. Van Santen redeneert dus
vanuit een struktuur die slechts binnen een specifieke theorie (de hare) gedwongen is.
De ordeningshypothese van Siegel-Allen is daarentegen allereerst gericht op morfeem-
distributie, en leidt tot een struktuur als (8):
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(8)

A

De Siegel-Allen theorie verklaart een groot aantal verschijnselen, zoals affix-
distributie, fonologische eigenschappen van affixen, etc. Struktuur (8) zal dus binnen
deze theorie zolang mogelijk verdedigd worden. Williams (1981) behandelt de seman-
tiek van grondwettelijk e.d. door middel van de notie 'lexikale gerelateerdheid'. In
struktuur (8) kunnen grond en wet gerelateerd zijn, omdat ze in een bepaalde struktu-
rele relatie ten opzichte van elkaar staan. De theorie bepaalt in gevallen als (6) dus de
waarneming van de feiten, en naar mijn mening loopt Van Santen hieraan wat te ge-
makkelijk voorbij.

De hoofdstukken 8 en 9 behandelen respektievelijk "Raakvlakken tussen morfolo-
gie en syntaxis' en 'De externe syntaxis van woorden'. Hierin wordt op heldere wijze
aandacht besteed aan X-bar morfologie, hoofden in de morfologie, argumentstruktuur
en subkategorisatie. De paragraaf over adjacentie bevat een diepgaande analyse van
woorden op -arij en -erij.

Een afsluitend oordeel over het boek: Van Santen heeft een goed bruikbare inlei-
ding in de morfologie van het Nederlands geschreven, waarin duidelijk wordt om wel-
ke onderwerpen het in de (Nederlandse) morfologie gaat. Van Santens morfologie van
het Nederlands is een nogal semantisch georienteerde morfologie. Een uitgangspunt
hebben is m.i. onvermijdelijk als het gaat om het presenteren van dergelijke theoriege-
voelige stof. Het is echter jammer dat ze zelf niet zo duidelijk voor dat uitgangspunt
uitkomt: nu ontstaat gemakkelijk de indruk dat de feiten in de morfologie eenvoudig
liggen zoals ze liggen, en dat theorieen dus slechts feitenrangschikkingen kunnen zijn.
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