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Inleiding  

 
Samenstellingen worden gevormd door middel van het combineren van twee of meer 

woorden. Gewone samenstellingen worden primaire samenstellingen (Lieber 1983) of ‘root 

compounds’ (Grimshaw 1990) genoemd. Bijna alle categorieën kunnen met elkaar 

gecombineerd worden:  

 

(1)       apron string (NN)  

highschool (AN) 

overdose (PN) 

swearword (VN)  

icycold (AA) 

overwide (PA)  

outlive (PV) 

headstrong (NA)  

(Selkirk 1982) 

 

Een speciaal soort van samenstellingen vormt de klasse van synthetische of 

(de)verbale samenstellingen. In deze samenstellingen is het tweede deel afgeleid van een 

werkwoord, en het eerste deel is een argument van het tweede deel (Lieber 1983). Onder 

argumenten versta ik verplichte en niet-verplichte (semantische) argumenten. Semantische 

argumenten zijn volgens Lieber (1983) ‘locatives, instrumentals, manner phrases, 

benefactives, agentives etc.’ (p257).  Deze definitie van synthetische samenstellingen zal ik 

verder in deze scriptie hanteren. Een voorbeeld van een synthetische samenstelling in het 

Engels is truckdriver. Deze samenstellingen zijn speciaal omdat alleen in dit soort 

samenstellingen een argument binnen de samenstelling vervuld wordt. In het Nederlands 

bestaat deze soort samenstellingen ook, en een voorbeeld hiervan is cartoontekenaar.  

Bovendien kennen het Engels en het Nederlands samengestelde werkwoorden waarbij 

het eerste deel een nomen of adjectief is, bijvoorbeeld globetrot(ten). Het eerste deel is tevens 

een argument bij het tweede deel. Deze korte beschrijving is de definitie die ik verder zal 

hanteren.  

Een aantal meer exotische talen kent het proces van noun incorporation (NI). De 

definitie hiervan is dat een nomen combineert met een werkwoord om een meer complex 

werkwoord te vormen. Het nomen dat geïncorporeerd wordt is een argument van het 

werkwoord (Rosen 1989). Dit proces komt voor in Amerikaanse taalfamilies, Paleo-

Siberische talen, Australische talen, een Munda-taal (Sora), Oceanische talen en in het Turks 

(Spencer en Zwicky 1998). Een voorbeeld van NI is: 
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(2) Ti-seuan-mũ-ban. 

       I man-saw 

        I saw the/a man 

      (Southern Tiwa, Allen et al. 1984) 

 

In voorbeeld (2) is het argument man geïncorporeerd in het werkwoord see. Het geheel vormt 

een complex werkwoord.  

Het uitgangspunt van NI en synthetische samenstellingen is hetzelfde; een argument 

wordt geïncorporeerd. Om te onderzoeken of er nog meer gelijkenissen bestaan tussen deze 

fenomenen zal ik deze vergelijken. Ook zal ik de samengestelde werkwoorden in het Engels 

en Nederlands vergelijken met NI. Normaal gesproken is NI een eigenschap van 

polysynthetische talen, maar in het Nederlands en Engels lijkt ook een argument te 

incorporeren. Ik zal daarom onderzoeken of de werkwoorden in deze talen dezelfde 

eigenschappen bezitten als de werkwoorden in polysynthetische talen. Deze scriptie draait 

uiteindelijk om de volgende onderzoeksvraag: 

 

In welke mate komen de eigenschappen van synthetische samenstellingen en samengestelde 

werkwoorden in het Engels en Nederlands overeen met de eigenschappen van noun 

incorporation? 

 

Om deze vraag te beantwoorden is er een aantal deelonderwerpen die eerst behandeld moet 

worden. In het eerste hoofdstuk zal ik synthetische samenstellingen en samengestelde 

werkwoorden in het Engels en Nederlands (die voldoen aan bovenstaande definities) 

beschrijven. Na elke sectie worden de kenmerken samengevat. Drie belangrijke theorieën 

over synthetische samenstellingen, die gebaseerd zijn op het Engels, worden beschreven en 

met elkaar vergeleken. Tevens wordt een korte vergelijking gemaakt tussen synthetische 

samenstellingen en samengestelde werkwoorden.  

In het tweede hoofdstuk zal ik het fenomeen noun incorporation gedetailleerd 

beschrijven, en de kenmerken en eigenschappen weergeven. Dit doe ik aan de hand van de 

lexicale theorieën van Mithun (1984) en Rosen (1989). Ook de syntactische theorieën worden 

beschreven waar deze iets toevoegen. De kenmerken van NI worden op een rij gezet.  

In het derde hoofdstuk worden drie syntactische theorieën over synthetische 

samenstellingen beschreven. Deze theorieën vergelijken synthetische samenstellingen met NI 

of ze worden eraan gelijk gesteld.  
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De kenmerken van NI en de Engelse en Nederlandse data zijn het uitgangspunt voor 

de vergelijking. Met behulp van deze kenmerken zal ik in het vierde hoofdstuk de 

overeenkomsten en verschillen tussen de Engels/Nederlandse data en noun incorporation 

behandelen. Eerst zal ik de synthetische samenstellingen vergelijken met NI, en dan de 

samengestelde werkwoorden. Tenslotte zal ik na een aantal voor- en tegenargumenten mijn 

eigen standpunt met betrekking tot synthetische samenstellingen en samengestelde 

werkwoorden weergeven.  

Het thema van deze scriptie omhelst het domein NVx. Hierbij is het nomen een 

argument (dit kan ook een A zijn bij synthetische samenstellingen). De x is een suffix en kan 

door derivatie of inflectie gevormd zijn. De x kan ook een lege knoop zijn. Synthetische 

samenstellingen hebben de vorm NVx, waarbij de x een derivationeel suffix is. NI heeft de 

vorm NV met een inflectioneel suffix. De samengestelde werkwoorden zijn waarschijnlijk 

gevormd door derivatie, omdat ze niet volledig productief zijn. Als ze met inflectie gevormd 

zouden zijn, zouden ze wel productief zijn.  

De discussie bij synthetische samenstellingen draait om de vraag of deze links 

vertakken, zoals bij NI, of rechts. Voor beide mogelijkheden zijn analyses gemaakt. Met het 

oog op backformations1 zou de linksvertakkende optie het meest logisch zijn, omdat hierbij de 

NV als mogelijk werkwoord wordt gezien. Als voor de andere optie wordt gekozen, zou bij de 

backformations eerst reanalyse moeten plaatsvinden. Het zal duidelijk worden dat aan beide 

analyses voor- en nadelen kleven. 

 

                                                 
1 Backformations worden verder besproken in hoofdstuk 1.2. 



 6

Bij de glosses in de voorbeelden worden de volgende afkortingen gebruikt: 

 

1  first person 

3  third person 

A   noun class agreement 

COMIT comitative   

DIST   distributive 

Du  dual 

EMPH  emphasis 

INTR  intransitive 

intr  intransitive 

M  masculine 

N  neuter 

NOM  nominative 

O  object 

past  past tense 

PAST  past tense 

PL  plural 

s   singular 

S   subject 

SERIAL serial verb 

sg  singular 

Suf   suffix 

trans  transitive 
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Hoofdstuk 1: Engels en Nederlands 

 

In dit hoofdstuk zullen achtereenvolgens de Engelse en Nederlandse data behandeld worden, 

eerst de synthetische samenstellingen en samengestelde werkwoorden van het Engels en 

daarna die van het Nederlands. Belangrijke theorieën hierin zullen uitgebreid beschreven 

worden. Aan het eind van elke sectie zullen de kenmerken samengevat worden. Tenslotte zal 

een korte vergelijking gemaakt worden tussen synthetische samenstellingen en samengestelde 

werkwoorden. 

 

1.1 Engels: synthetische samenstellingen 

Over de vraag wat een synthetische samenstelling is bestaat veel onenigheid. Dit uit zich in 

verschillende definities en vele theorieën. Voor het Engels zijn de meeste wetenschappers het 

erover eens dat een woord als truckdriver een synthetische samenstelling is. Ook de uitgang 

op -ing (truckdriving) vormt een synthetische samenstelling. Selkirk (1982) rekent ook andere 

vormen van nominalisatie tot de synthetische samenstellingen, zoals slum clearance, alsmede 

de passive participles, zoals moth eaten. Deze laatsten worden door de meeste wetenschappers 

ook erkend. Een klein deel van de wetenschappers, waaronder Selkirk (1982) behandelt ook 

samenstellingen gebaseerd op adjectieven, zoals machine readable. 

Volgens Selkirk zijn dus alle samenstellingen waarin het tweede deel is afgeleid van 

een werkwoord synthetische samenstellingen. Bovendien moet volgens Selkirk het eerste deel 

een argument zijn van het tweede deel. Er is dus een relatie tussen voorbeeld (3)a en b. 

 

(3) a. drive a truck 

 b. truckdriver 

 

Wetenschappers zijn het er niet over eens of het proces van synthetische 

samenstellingen lexicaal, syntactisch of een interactie tussen deze twee gebieden is. Er 

bestaan dus lexicale (bijv. Selkirk 1982, Lieber 1983) en syntactische (bijv. Fabb 1984) 

theorieën. Beide theorieën zijn belangrijk voor de discussie, maar ik zal me concentreren op 

de lexicale benaderingen. Deze vormen het beste uitgangspunt voor een vergelijking met noun 

incorporation. Waar de syntactische data iets toevoegen zal ik deze meenemen in de discussie. 
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Een definitie van een synthetische samenstelling is: ‘derivatives or derived words 

based on word groups or syntactic constructions’ (Botha 1984:2). Het rechterdeel van de 

samenstelling heeft hierbij een affix. Deze definitie heeft een syntactische inslag en is erg 

breed. De lexicale definities komen aan bod bij de theorieën die ik zal bespreken. 

Synthetische samenstellingen waarvan de rechter constituent van een werkwoord is afgeleid 

heten volgens Botha (1984) verbal compounds, deverbal compounds of verbal-nexus 

compounds. Lieber (1992b) zegt dat synthetische, deverbale, verbale en verbal-nexus 

samenstellingen hetzelfde zijn, dit zorgt voor verwarring in definities. Voor het Nederlands 

zijn ook weer afwijkende definities gemaakt, bijvoorbeeld door Meijs (1980) en Van Santen 

(1986)2.  

Synthetische samenstellingen vertonen een aantal kenmerken. Een algemeen kenmerk 

is dat het een productief proces is (Barrie 2006, Baker 1987). Roeper en Siegel (1978) hebben 

voor het Engels een lijst opgezet waarmee vastgesteld kan worden of een samenstelling 

synthetisch is of niet. De lijst is als volgt: 

• de samenstelling heeft een affix: -ed, -ing of -er 

• het tweede deel is niet onafhankelijk: typesetter, *setter. 

• de samenstelling voldoet niet aan de ‘rhythm rule’: chiNESE lover (normaal is het 

patroon CHInese lover3.  

• de samenstelling neemt het morfeem re- intern: rebrainwashing (geen synthetische 

samenstelling), storyretelling (wel een synthetische samenstelling). 

• de samenstelling heeft geen gerelateerd werkwoord: *to time consume (time 

consuming) 

Het eerste kenmerk in combinatie met één van de andere is nodig om een synthetische 

samenstelling te vormen en de samenstelling zal dan voldoen aan het ‘first sister principle’. 

Dit principe zegt dat: ‘All verbal compounds are formed by incorporation of a word in first 

sister position of the verb’ (Roeper & Siegel 1978:208). Deze kenmerken zijn opgezet voor 

het Engels en het is duidelijk dat een aantal kenmerken niet opgaat voor het Nederlands.  

Volgens Roeper en Siegel kan het eerste deel van de samenstelling een adjectief, 

adverbium of een nomen (direct object of anders) zijn (voorbeeld 4). 

 

(4)  a. nicesounding (adjectief) 

                                                 
2 Deze definities komen aan bod in de sectie over de Nederlandse synthetische samenstellingen. 
3 Dit kenmerk wordt genoemd door Roeper en Siegel, maar ik zal dit kenmerk verder niet gebruiken. Het is een 
fonologisch kenmerk en sluit niet aan bij de andere kenmerken die ik opsom. Deze zijn vooral morfologisch.  
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b. fastmover (adverbium) 

c. wage earner (nomen: direct object) 

d. churchgoer (nomen: niet direct object) 

 

Het first sister principe vormt ook een kenmerk. Spencer (1991) formuleert dit als 

volgt. Het niet-hoofd van de samenstelling is een woord dat direct achter het werkwoord 

waarvan het hoofd is afgeleid staat in een zin met dit werkwoord, zoals in voorbeeld (5).  

 

(5) a. fast-acting – act fast 

b. pan-fried – fry in a pan 

c. moth eaten – eaten by moths 

d. quick-fried – fry quickly 

e. *quick-driver – drive a truck quickly 

 

Het feit dat synthetische samenstellingen een argument incorporeren volgt uit het 

gegeven dat het hoofd van de samenstelling de argumentstructuur van het werkwoord 

waarvan het is afgeleid erft. In de samenstelling truckdriver erft driver dus de 

argumentstructuur van drive en het thema moet nog vervuld worden. Dit argument kan ook 

uitgedrukt worden met een PP, zoals in a driver of trucks (Spencer 1991).  

Er bestaan beperkingen op de argumenten die kunnen incorporeren. Het niet-hoofd 

kan geen subject zijn (voorbeeld 6) (Spencer 1991). 

 

(6) a. *child-driver (child who drives) 

b. *girl-swimming (girl who swims) 

c. *weather-changing (weather changes) 

 

Alleen interne argumenten kunnen dus geïncorporeerd worden, maar goals en benefactives 

kunnen dit niet (*childgiving of gifts) (Rosen 1989). Ook een source kan niet incorporeren 

(Barrie 2006). Een childstealer is dus iemand die kinderen steelt en niet iemand die van 

kinderen steelt. Baker (2002) vindt dat alleen het object, maar niet het subject kan 

incorporeren.  

Als eerste deel van een synthetische samenstelling kan ook geen frase voorkomen. 

Lieber (1992a) geeft hiervoor een syntactische verklaring, gebaseerd op verplaatsing. Bij een 

synthetische samenstelling verplaatst een nomen naar de linkerkant van het deverbale deel, 
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omdat een nomen geen casus kan ontvangen. Een frase is een NP, en deze kan wel casus 

ontvangen. Hierdoor is geen verplaatsing nodig.  

Synthetische samenstellingen bezitten bepaalde referentiele eigenschappen. Mithun 

(1984) en Massam (2001) stellen dat een nomen binnen een samenstelling niet kan refereren 

(voorbeeld 7).  

 

(7)  *He went berry-picking this morning. They were delicious.  

 

In voorbeeld (7) wordt met they verwezen naar berry. Dit is ongrammaticaal omdat berry niet 

kan refereren. Hierdoor kan het nomen ook niet gemarkeerd worden voor definiet/indefiniet 

of getal; ze hebben dus geen inflectie.  

 

(8)  *Bob went the berries-picking. (Mithun 1984:849) 

 

Ook kan zo’n nomen niet voorkomen met demonstratieven of aantallen.  

 

(9)  *I am {those, some, three} babysitting. (Mithun 1984:849)  

 

Synthetische samenstellingen bezitten een algemene lezing. Voorbeeld (10)c heeft een 

algemene lezing die ook te zien is in (10)b maar niet in (10)a. Dit kenmerk volgt uit het feit 

dat nomina binnen samenstellingen niet kunnen refereren. Alleen de algemene lezing is 

hierdoor beschikbaar.  

 

(10) a. John baked those clams. 

 b. John bakes clams. 

 c. John enjoyed clam-baking. (Roeper 1988:188) 

 

Roeper (1988) noemt nog een aantal kenmerken, maar beschrijft alleen de synthetische 

samenstellingen op -ing. Deze bezitten nog twee kenmerken die de andere synthetische 

samenstellingen niet bezitten. De eerste is de eigenschap van controle.  

 

(11)  John likes clam-baking. (Roeper 1988:187) 
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Het is duidelijk dat John in voorbeeld (11) controle heeft over clambaking; John is de agens 

van het bakken. Het tweede kenmerk is het progressieve aspect.  

 

(12)  John enjoyed clam-baking for hours. (Roeper 1988:187) 

 

Het progressieve aspect is eigenlijke een inherente eigenschap van het morfeem -ing. Het 

komt ook voor bij niet-samenstellingen zoals in I was reading for hours. 

In een theorie over synthetische samenstellingen moeten alle kenmerken verklaard 

worden. In deze scriptie worden achtereenvolgens drie belangrijke theorieën besproken; die 

van Selkirk (1982), Lieber (1983) en Grimshaw (1990). Deze theorieën zijn gebaseerd op het 

Engels en behandelen alleen de deverbale (synthetische) samenstellingen. De eerste twee 

theorieën heb ik gekozen omdat deze een tegenstrijdigheid laten zien. De derde theorie 

behandel ik omdat deze uitgaat van een ander soort verklaring dan de eerste twee, namelijk 

prominentie van argumenten. De theorieën komen in de loop van de scriptie steeds terug, 

daarom worden ze hier uitvoerig besproken.  

1.1.1 Selkirk (1982): Grammaticale functie theorie 

De definitie van een synthetische samenstelling volgens Selkirk is een samenstelling waarin 

het niet-hoofd aan de argumentstructuur van het hoofd voldoet. Het hoofd is afgeleid van een 

werkwoord. Selkirk gaat ervan uit dat synthetische en primaire samenstellingen met dezelfde 

set regels gevormd worden, en ze hebben ook dezelfde structuur, namelijk de volgende: 

 

 
Afbeelding (1) 

 

Selkirk behandelt samenstellingen als pasta eater. De betekenis van deze 

samenstelling is one who eats pasta. Deze samenstelling kan volgens Selkirk niet afgeleid 

worden van het (niet-bestaande) werkwoord pasta eat, dus heeft de synthetische 

samenstelling de structuur van afbeelding (1).   
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Synthetische samenstellingen kunnen ambigu zijn, zoals de samenstelling tree eater. 

Deze heeft twee betekenissen (one who eats trees, one who eats in trees), omdat het 

werkwoord eat niet perse transitief is. Het nomen tree kan dan geïnterpreteerd worden als 

object of locatie. Bij de samenstelling pasta eater kan het nomen alleen geïnterpreteerd 

worden als object, en deze samenstelling is dus niet ambigu. De samenstelling tree eater is 

ambigu tussen een synthetische en primaire interpretatie. Volgens Selkirk is locatie dus geen 

argument. Bij werkwoorden die altijd transitief zijn, hebben de synthetische samenstellingen 

nooit een primaire interpretatie.  

In een synthetische samenstelling is het niet-hoofd het argument van het hoofd en de 

mogelijkheden van dit argument hangen samen met de mogelijkheden van de 

corresponderende zinnen. Deze theorie is gebaseerd op de lexical functional grammar (LFG) 

van Bresnan en een alternatief voor de theorie van Roeper en Siegel. De theorie van Roeper 

en Siegel (1978) is transformationeel en de regels die voor de transformaties zorgen zijn 

volgens Selkirk overbodig. Er wordt maar een aantal affixen (-er, -ing, -ed) beschreven en 

voor elk affix is een aparte regel nodig. Ook kan elk complement als argument dienen. Zo kan 

het ongrammaticale *go starting volgens de theorie van Roeper en Siegel afgeleid worden van 

starts to go. De theorie van Selkirk is daarentegen niet-transformationeel. 

In de lexical functional grammar van Bresnan bestaat de lexicale vorm van een woord 

uit de argumentstructuur en de grammaticale functies. De lexicale vorm van het deverbale 

hoofd en de lexicale vorm van het niet-hoofd vormen de basis voor de betekenis van de 

samenstelling. 

Grammaticale functies zijn belangrijk in de theorie van Selkirk, dit komt naar voren in 

de volgende regel. 

 

Grammatical functions in compounds: 

Optionally, in compounds, (i) a nonhead noun may be assigned any of the grammatical 

functions assigned to nominal constituents in syntactic structure, and (ii) a nonhead adjective 

may be assigned any of the grammatical functions assigned to adjectival constituents in 

syntactic structure. (p32) 

 

Een nomen en een adjectief die niet het hoofd zijn kunnen dus alle grammaticale functies 

krijgen die ze in een syntactische structuur ook kunnen krijgen. Een subject-argument komt 

echter nooit voor in een samenstelling, alle andere argumenten wel. Buiten de samenstelling 

kan wel een subject argument voorkomen, maar alle niet-subject argumenten moeten binnen 
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de samenstelling voorkomen. Daarom kan een werkwoord met twee niet-subject argumenten 

geen samenstelling vormen. De voorbeelden in (13) zijn daarom ongrammaticaal.  

 

(13) a. *toy handing to babies 

 b. *boot putting on the table 

 c. *book giving to children 

 d. *baby toy handing  

 e. *table boot putting 

            f. *children book giving (p37). 

 

Deze voorbeelden kunnen vergeleken worden met de voorbeelden in (14), die wel 

grammaticaal zijn. 

 

(14) a. The handing of toys to babies 

 b. The putting of books on the table 

 c. The giving of books to children (p37). 

 

Opmerkelijk is dat Selkirk het volgende voorbeeld wel als grammaticaal ziet.  

 

(15) Some prefer gift giving to gift receiving. (p34) 

 

Het zou kunnen dat samenstellingen als deze wel zonder complement voor kunnen komen, in 

tegenstelling tot de voorbeelden in (13).  

Het subject mag niet voorkomen in samenstellingen en daarom is de volgende regel 

door Selkirk toegevoegd: ‘The subject argument of a lexical item may not be satisfied in 

compound structure’ (p34). 

Selkirk legt haar theorie uit aan de hand van het volgende ongrammaticale voorbeeld. 

 

(16) *Tree eater of pasta 

 

De generalisatie hierbij is dat het argument liever binnen dan buiten de samenstelling staat. 

Als er dus meer dan één argument is bij het werkwoord, zijn alle samenstellingen hiermee 

ongrammaticaal. Een verklaring hiervoor wordt gegeven door de first order projection 

condition: ‘All non subject arguments of a lexical category Xi must be satisfied within the 
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first order projection of Xi’ (p37). De first order projectie van een categorie is de categorie die 

hem direct domineert.  

De first order projection condition is een alternatief voor het eerder genoemde first 

sister principle van Roeper en Siegel, welke zegt dat: ‘All verbal compounds are formed by 

incorporation of a word in first sister position of the verb’ (Roeper & Siegel 1978:208). Het 

first sister principle verklaart volgens Selkirk niet alle ongrammaticale structuren, zoals 

hierboven beschreven is. Daarom heeft Selkirk de first order projection condition opgesteld. 

Deze werkt als volgt. Het voorbeeld tree eater of pasta is ongrammaticaal4 (afbeelding 2). 

 
Afbeelding (2) 

 

In deze structuur heeft eater een niet-subject argument pasta, maar de first order projectie van 

eater is N3 en hierin staat alleen tree, wat volgens Selkirk geen argument is. Het voorbeeld 

eater of pasta in trees is wel grammaticaal (afbeelding 3). 

 
Afbeelding (3) 

 

                                                 
4 Dit specifieke voorbeeld kan wel verklaard worden door Roeper en Siegel, maar het eerder genoemde *go 
starting niet.  
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De first order projectie van eater is N’ en daarin staat het niet-subject argument pasta.  

Botha (1984) heeft kritisch gekeken naar de theorie van Selkirk. Als kritiek wordt 

onder andere gegeven dat de lijst met argumenten een open einde heeft. Ook is locatie geen 

argument volgens Selkirk, terwijl dit volgens vele anderen wel zo is. Selkirk behandelt het 

onderscheid tussen adverbs en adjectieven, en prepositions en particles niet consequent. Als 

de theorie toegepast wordt op het Afrikaans, merkt Botha op dat de theorie niet klopt voor 

deze taal. Er worden dan verkeerde voorspellingen gedaan wat betreft interpretaties. Botha 

geeft aan dat de betekenis van samenstellingen gebaseerd is op het werkwoord en niet op het 

werkwoord plus -er. Bovendien wordt de grammaticale functie regel teniet gedaan door de 

uitzondering van het subject.   

1.1.2 Lieber (1983): Argument linking theorie 

De definitie van Lieber voor een synthetische samenstelling is een samenstelling waarbij het 

tweede deel is afgeleid van een werkwoord. Het eerste deel is het argument van het tweede 

deel. Als het werkwoord meer dan één intern argument5 heeft is er geen samenstelling 

mogelijk, net als bij Selkirk. De samenstelling bookgiving is dus ongrammaticaal.  

Lieber (1983, 1992b) zegt dat als het werkwoord geen intern argument heeft, 

bijvoorbeeld een passive participle, een samenstelling gemaakt kan worden waarbij het eerste 

deel een adjunct is:  

 

(17) a. lakeswimming 

b. homegrown  

c. handmade 

 

Als het interne argument buiten de samenstelling geplaatst kan worden, kan het eerste deel 

ook een adjunct zijn: 

 

(18) a. the homegrowing of tomatoes 

b. machinepicking of strawberries.  

 

Lieber (1983) behandelt afleidingen op -er, -ing en de passief. De theorie van Lieber 

verklaart tevens primaire samenstellingen en is ook een alternatief voor de theorie van Roeper 

                                                 
5 De werkwoorden met meer dan één intern argument worden in sectie 1.1.4 iets uitgebreider behandeld. 
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en Siegel (1978). De theorie gaat uit van feature percolation conventions; conventies voor het 

overdragen van kenmerken. Er zijn vier conventies (p252-253). 

 

Convention I: 

All features of a stem morpheme, including category features, percolate to the first 

nonbranching node dominating that morpheme. 

 
 

Convention II: 

All features of an affix morpheme, including category features, percolate to the first branching 

node dominating that morpheme. 

 
 

Convention III: 

If a branching node fails to obtain features by convention II, features from the next lowest 

labeled node automatically percolate up to the unlabeled branching node. 

 
(counter lacks a category feature) 

 

Convention IV: 

If two stems are sisters (i.e. they form a compound), features from the righthand stem 

percolate up to the branching node dominating the stems (zie complete derivatie).  
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Een complete derivatie ziet er als volgt uit (p254): 

 

unlabeled binary branching tree 

 

insertion of morphemes into tree 

 

labelling of nonbranching nodes by convention I 

 

labelling of branching nodes dominating stems by convention IV  

 

Conventie I tot en met III zijn universele principes van woordvorming. Conventie IV is 

taalspecifiek, omdat talen rechtshoofdig of linkshoofdig kunnen zijn.  

Lieber definieert verder een aantal termen die zij gebruikt en die belangrijk zijn voor 

de discussie. Interne argumenten zijn alle argumenten die verplicht zijn, behalve het subject. 

Semantische argumenten zijn niet verplicht, dit zijn locatives, instrumentals, manner phrases, 

benefactives, agentives etc. (p257). Een stam is vrij ‘if it is left unlinked by an argument-

taking lexical item’ (p257). Volgens Lieber hebben nomina en adjectieven geen argumenten.  
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De argumentstructuur is belangrijk in deze theorie. De structuur van synthetische en 

primaire samenstellingen is niet hetzelfde volgens Lieber en dit vormt een tegenstelling met 

de theorie van Selkirk. Een woord als truckdriver heeft dus niet de structuur van een primaire 

samenstelling zoals in afbeelding (4). 

  

 
Afbeelding (4) 

 

Als argument hiervoor draagt Lieber aan dat de argumentstructuur een soort kenmerk is dat 

overgedragen kan worden (volgens de percolation conventions). Overdracht is niet mogelijk 

naar een andere categorie. De kenmerken van de V in afbeelding (4) kunnen dus niet naar de 

N van driver overgedragen worden. Truck kan zo geen rol ontvangen van drive. Daarom is de 

structuur volgens Lieber die in afbeelding (5), ook al is er geen werkwoord to truckdrive. 

 

 
Afbeelding (5) 

 

Drive kan hier een rol geven aan truck. Het verschil tussen primaire en synthetische 

samenstellingen zit dus alleen in de structuur.  

Lieber onderbouwt haar theorie met het argument linking principle. Deze luidt als 

volgt. 
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Argument linking principle: 

a. In the configuration [  ] V,P [  ]α or [  ]α[  ] V,P, where α ranges over all categories, V, P must 

be able to link all internal arguments.  

b. if a stem [  ] α is free in a compound which also contains an argumenttaking stem, α must 

be interpretable as a semantic argument of the argumenttaking stem, i.e. as a locative, manner, 

agentive, instrumental, or benefactive argument (p258). 

 

Een werkwoord of prepositie in de eerste of tweede positie moet dus α incorporeren als intern 

argument, als het die heeft. Als de stam α vrij is in een samenstelling met een stam die een 

argument nodig heeft, is α te interpreteren als semantisch argument. 

Lieber behandelt achtereenvolgens de afleidingen op -er, -ing en -ed. Van elke 

afleiding zal ik de theorie kort samenvatten en een aantal voorbeelden geven.  

De lexicale representatie van -er ziet er volgens Lieber als volgt uit: 

 

(19) -er ]V____] N 

Argument structure: - 

Semantic representation: agentive 

Etc. 

(p267) 

 

Het affix -er heeft geen argumentstructuur omdat het een nomina vormt. De volgende 

structuur (afbeelding 6)6 heeft geen synthetische interpretatie, de structuur in afbeelding (7) 

wel.  

 
Afbeelding (6) 

                                                 
6 In alle afbeeldingen kunnen op de plaats van alfa de mogelijke woorden ingevuld worden. 
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Afbeelding (7) 

 

In afbeelding (6) staat het werkwoord drive niet in de configuratie die volgens het argument 

linking principle nodig is en heeft dus de interpretatie van een primaire samenstelling. In 

afbeelding (7) staat het werkwoord wel in de goede configuratie en er moet dus een intern 

argument gelinkt worden. De kenmerken van het werkwoord kunnen overgedragen worden 

tot de hoogste V-knoop, maar niet verder. Het argument moet dan binnen de samenstelling 

staan, en een voorbeeld hierbij is truckdriver.  

Er zijn verschillende representaties van de afleiding op -ing, omdat deze verschillende 

soorten woorden maakt, namelijk de progressief, participial adjectief en gerundive noun. De 

lexicale representaties van afleidingen op -ing zien er als volgt uit: 

 

(20) a. -ing ] V ____] V 

    Argument structure: - 

    Semantic representation: progressive 

b. -ing] V ____] A 

   Argument structure: - 

   Semantic representation: participial adjective 

c. -ing] V ____] N 

   Argument structure: - 

   Semantic representation: gerundive noun 

   (p270) 

 

Synthetische samenstellingen met -ing zijn progressive verbs als het eerste deel een 

semantisch argument is van het werkwoord, zoals in afbeelding (8) en (9).  
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Afbeelding (8) 

 

 
Afbeelding (9) 

 

In afbeelding (8) worden de kenmerken overgedragen tot de hoogste knoop. Het argument 

moet dus buiten de samenstelling staan. De stam α is vrij in en is dus een semantisch 

argument. Een voorbeeld van een samenstelling is quick-considering. Quick heeft hier een 

manner interpretatie. De samenstelling proposal-considering is hier ongrammaticaal, omdat 

proposal geen semantisch argument is. In afbeelding (9) worden de kenmerken ook 

overgedragen tot de hoogste knoop. Het argument moet dus weer buiten de samenstelling 

staan. De stam α is weer vrij en is een semantisch argument. Hier zijn dezelfde voorbeelden 

mogelijk als bij afbeelding (8).  

Synthetische samenstellingen met -ing zijn nomina en adjectieven als het eerste deel 

het interne argument van het werkwoord is, als die er één heeft, en anders het semantisch 

argument (als het werkwoord geen intern argument heeft) (afbeelding 10). 
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Afbeelding (10) 

 

In afbeelding (10) worden de kenmerken overgedragen tot de hoogste V-knoop. Het argument 

moet dus binnen de samenstelling staan. Een voorbeeld van een samenstelling is proposal-

considering of offer-considering. Het voorbeeld quick-considering kan hier niet, omdat quick 

geen argument is van consider.  

Samenstellingen met -ing zijn tevens nomina en adjectieven als de samenstelling een 

primaire interpretatie krijgt (afbeelding 11).  

 

 
Afbeelding (11) 

 

In afbeelding (11) kunnen de kenmerken niet worden doorgegeven. Dit soort samenstellingen 

heeft de interpretatie van een primaire samenstelling waarbij de tweede stam geen argument 

nodig heeft. Een voorbeeld is prizedrawing met de betekenis drawing which won a prize. 

De samenstellingen met passive participles worden vervolgens behandeld door Lieber. 

Alle werkwoorden hebben verschillende lexicale representaties, namelijk voor de infinitief, 

het passive participle en de regelmatige passive participles: 
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(21) a. Write [____]V 

    Argument structure: (agent, theme, (goal)) 

            extern 

b. Written [___]V + pple  

    Argument structure: ext arg  - 

                 int arg  ext 

c. -ed]V____] V + pple 

   Argument structure: ext arg  - 

                  int arg  ext 

   (p273). 

 

Er zijn twee structuren mogelijk voor samenstellingen met passive participles (afbeelding 12 

en 13). 

 

 
Afbeelding (12) 

 

 
Afbeelding (13) 
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In afbeelding (12) wordt het affix -ed geaffigeerd aan de verbale samenstelling α plus het 

werkwoord. De kenmerken worden overgedragen tot de hoogste knoop. Het interne argument 

moet dus buiten de samenstelling staan. De stam α is dus vrij en is een semantisch argument. 

Voorbeelden van samenstellingen zijn homepicked (met home als locative) en quickpicked 

(met quick als manner). Een voorbeeld als *balladpicked is ongrammaticaal want ballad kan 

niet geïnterpreteerd worden als een semantisch argument. In afbeelding (13) wordt eerst -ed 

geaffigeerd aan pick en picked wordt dan samengesteld met α. De kenmerken worden 

overgedragen tot de hoogste V-knoop. Het interne argument moet buiten de samenstelling 

staan, maar dit is weer niet mogelijk. De stam α is vrij en is een semantisch argument. Hier 

zijn dezelfde voorbeelden mogelijk als bij afbeelding (12). De structuren in afbeelding (12) en 

(13) zijn beide mogelijk voor samenstellingen met passive participles.  

Het adjectief wordt afgeleid door nulaffixatie. Na -ed komt een nulaffix A en de 

hoogste knoop wordt een A. Hierbij zijn ook twee structuren mogelijk, maar de kenmerken 

worden niet overgedragen tot de hoogste knoop en het interne argument moet binnen de 

samenstelling staan. Omdat passive participles geen interne argumenten hebben is dit geen 

probleem, de stam is nog steeds vrij en dezelfde voorbeelden (afbeelding 12 en 13) zijn 

mogelijk.  

Een analyse van samenstellingen moet volgens Lieber ook voorspellen of een 

synthetische samenstelling acceptabel is. Daarom maakt Lieber nog verdere voorspellingen 

over grammaticale en ongrammaticale samenstellingen, maar hiervan zal ik alleen de 

afleidingen van werkwoorden met meer dan één intern argument behandelen. Lieber zegt 

hierover het volgende. Samenstellingen als *shelfputter en *manpitter zijn onacceptabel 

omdat de kenmerken niet tot de hoogste knoop worden overgedragen. De argumenten moeten 

dan binnen de samenstelling staan, en omdat er maar één argument mag voorkomen binnen 

een samenstelling kan de argumentstructuur nooit vervuld worden. In Lieber (1992b) wordt 

echter gezegd dat de samenstellingen giftgiver, giftgiving en lawgiven wel grammaticaal zijn. 

De voorbeelden *shelfputter, *toyhander en *bookplacer worden als onacceptabel gezien. Uit 

deze voorbeelden concludeer ik dat give een uitzondering vormt.  

Botha (1984) heeft ook op de theorie van Lieber kritiek gegeven. Hij vindt dat Lieber 

de kritiek van Selkirk niet in acht neemt. Lieber formuleert voorspellingen niet duidelijk en 

controleert niet alle voorspellingen. Het argument linking principle is problematisch omdat 

het leidt tot verlies van generalisatie; de notie extern argument is inadequaat; en het geeft 

verkeerde voorspellingen voor interpretaties van synthetische samenstellingen. Botha zegt dat 

Lieber de structuur van afgeleide woorden verwart met die van samenstellingen. Een ander 
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punt is dat overdracht van kenmerken wordt geblokkeerd door een verandering in categorie. 

Hierdoor kan a driver of trucks en the eating of pasta niet worden afgeleid.   

1.1.3 Grimshaw (1990): Prominentie-theorie 

Grimshaw (1990) verklaart synthetische samenstellingen met de prominentie-theorie. Volgens 

Grimshaw volgt het first sister principle van Roeper en Siegel uit de prominentie-theorie. In 

de theorie van Grimshaw wordt het volgende onderscheid gemaakt tussen primaire en 

synthetische samenstellingen. In primaire samenstellingen neemt het hoofd geen argumenten, 

in synthetische samenstellingen neemt het hoofd wel een argument, namelijk het niet-hoofd. 

Het niet-hoofd wordt gemarkeerd door het hoofd. Het argument binnen de samenstelling 

wordt het eerst gemarkeerd, dan de argumenten buiten de samenstelling. De algemene 

hiërarchie van argumenten is te zien in voorbeeld (22). 

 

(22) (agent (experiencer (goal/source/location (theme)))) 

 

De argumentstructuur van het werkwoord give zien we in voorbeeld (23). Hier is de 

agent het meest prominent. Het minst prominente argument moet het eerst gemarkeerd 

worden, in dit geval het thema. Daarna kan de goal gemarkeerd worden. 

 

(23) Give (agent (goal (theme))) 

 

(24) a. gift giving to children 

b. *child giving of gifts 

 

Voorbeeld (24)a is grammaticaal, omdat het thema het eerst gemarkeerd wordt, echter (24)b is 

ongrammaticaal, omdat de goal niet als eerste gemarkeerd mag worden.  

Als het hoofd meer dan één intern argument heeft, moet het minst prominente 

argument van de interne argumenten binnen de samenstelling en het meest prominente buiten 

de samenstelling staan. Bij deze voorbeelden (25) zijn de interne argumenten echter niet 

allebei verplicht, in tegenstelling tot bij het werkwoord give.  

 

(25) a. Flower arranging in vases 

b. Cookie baking for children 

c. *Vase arranging of flowers 
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d. *Child baking of cookies 

 

In (25)a is vase prominenter dan flower en staat buiten de samenstelling, in (25)b is children 

prominenter dan cookie. In voorbeeld (25)c en d staat het prominentere argument binnen de 

samenstelling en deze voorbeelden zijn dus ongrammaticaal. Grimshaw zegt echter wel dat de 

voorbeelden (25)a en b beter zijn dan c en d. Ze zijn dus waarschijnlijk niet voor iedere 

spreker grammaticaal. Het omgekeerde geldt ook; voorbeeld c en d zijn ook niet voor iedere 

spreker ongrammaticaal7. Dit is af te leiden uit voorbeeld (18) van de vorige sectie (hier 

herhaald). 

 

(18) a. the homegrowing of tomatoes 

b. machinepicking of strawberries.  

 

Deze voorbeelden zijn parallel aan voorbeelden (25)c en d, maar worden niet alle vier als 

ongrammaticaal gezien. Dit lijkt een tegenstrijdigheid, maar deze voorbeelden zijn 

waarschijnlijk gevormd in het gebied tussen lexicon en morfologie. Hierbij is het niet 

helemaal duidelijk welke voorbeelden grammaticaal zijn en welke niet. Voor sommige 

sprekers zijn bepaalde voorbeelden grammaticaal, voor andere sprekers niet. Ook kan het 

voorkomen dat een bepaalde vorm, die niet door iedere spreker als grammaticaal wordt 

gezien, zo vaak is gebruikt dat deze gelexicaliseerd wordt en automatisch grammaticaal wordt 

voor vrijwel iedere spreker. Voor de voorbeelden in (25) is dus niet een eenduidig oordeel 

beschikbaar.  

De werkwoorden fear en frighten behoren tot een aparte klasse van psychologische 

werkwoorden. De argumentstructuur van deze werkwoorden is als volgt (voorbeeld 26).  

 

(26) a. Fear (experiencer (theme)) 

b. Frighten (experiencer (theme)) 

 

(27) a. Man fears god 

b. A godfearing man 

c. God frightens man 

d. *A manfrightening god 

                                                 
7 Waarschijnlijk geldt dit vooral voor c, omdat in d een goal of benefactive geïncorporeerd wordt, en deze 
kunnen nooit incorporeren.  
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In de voorbeelden van (27) zien we dat het object van fear wel een samenstelling kan vormen, 

maar het object van frighten niet. Het argument in de samenstelling moet minder prominent 

zijn dan het argument buiten de samenstelling. Bij psychologische werkwoorden is het thema 

altijd minder prominent, dus deze moet in de samenstelling staan. Voorbeeld (27)b is dus 

grammaticaal. Voorbeeld (27)d is ongrammaticaal want de experiencer staat in de 

samenstelling en dit is niet toegestaan. Deze redenering is voor Grimshaw het bewijs dat er 

structuur zit in argumentstructuur.  

Het samenstellen met een extern argument is niet mogelijk als er ook een intern 

argument is.  

 

(28) a. Flower arranging by novices 

b. *Novice arranging of flowers.  

c. Book reading by students 

d. *Student reading of books.  

 

Het externe argument is het meest prominent en moet dus als laatste gemarkeerd worden. Bij 

de ongrammaticale voorbeelden staat deze in de samenstelling. Het externe argument kan 

bovendien niet voorkomen in een samenstelling omdat anders alle argumenten binnen de 

samenstelling zouden moeten staan (in verband met prominentie en markeren). Tenminste één 

argument moet buiten de samenstelling voorkomen en de prominentie-theorie zegt dat dit het 

meest prominente argument is.  

Samenstellingen met onaccusatieve werkwoorden zijn ook ongrammaticaal, omdat de 

argumenten het enige argument zijn en dus het meest prominent (voorbeeld 29). 

 

(29) a. *Leaffalling makes a big mess 

b. *Glass breaking can be caused by sound waves. 

 

Voor adjectieven heeft Grimshaw ook een verklaring. In de voorbeelden (30) en (31) 

heeft de samenstelling een argument nodig. Hieraan wordt voldaan door het nomen. 

Voorbeeld (32) is ongrammaticaal omdat er geen open positie meer over is. Het externe 

argument kan niet geïdentificeerd worden met het R-argument van het nomen.  

 

(30) maneating tiger 

eating (x (y)) 
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maneating (x) & tiger (R)   x = R 

 

(31) godfearing man  

fearing (x (y)) 

god fearing (x) & man (R)  x =R 

 

(32) shouting (x) 

*manshouting ( ) 

 

Structuren die hier op lijken maar die wel grammaticaal zijn, worden geïnterpreteerd als 

primaire samenstellingen. Deze samenstellingen hebben namelijk geen argumentstructuur.  

De andere afleidingen (-er, -ed) worden niet behandeld door Grimshaw, maar zouden 

als volgt uitgelegd kunnen worden. De argumentstructuur van het werkwoord bake ziet er als 

volgt uit: 

 

(33) bake (agent (theme)) 

 

Het thema kan geïncorporeerd worden en dit leidt tot een samenstelling als breadbaker. Bij de 

afleidingen op -ed is iets anders aan de hand. De argumentstructuur van een passive participle 

ziet er als volgt uit8: 

 

(34) baked (theme) 

 

Het externe argument (agent) is verdwenen en het interne argument (theme) is extern 

geworden. Met behulp van de zin in voorbeeld (35) kan de samenstelling ovenbaked gevormd 

vormen.  

 

(35) The bread was baked in the oven. 

 

Aangezien het interne argument extern is geworden mag deze niet incorporeren. Het locatie-

argument mag wel incorporeren, want dit is een intern argument.  

                                                 
8 Het onderstreepte argument is een extern argument. 
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1.1.4 Vergelijking van de theorieën  

Ik zal een korte vergelijking geven van de drie theorieën over synthetische samenstellingen. 

De theorie van Selkirk (1982) ging uit van het belang van grammaticale functies en kende 

dezelfde structuur toe aan primaire en synthetische samenstellingen. De theorie van Lieber 

(1983) legde het accent op argumentstructuur en argument linking. Primaire en synthetische 

samenstellingen hadden volgens Lieber verschillende structuren. De theorie van Grimshaw 

(1990) liet een andere benadering zien, namelijk de prominentie-theorie. Het meest 

prominente argument moet als laatste gemarkeerd worden en mag dus niet binnen de 

samenstelling voorkomen. Het minst prominente argument moet als eerste gemarkeerd 

worden en mag wel in een samenstelling voorkomen.  

Op alle theorieën valt wel iets aan te merken, er is er niet één die alles kan verklaren. 

De eerste twee theorieën zijn door veel wetenschappers becommentarieerd en er zijn 

verbeteringen nodig. De laatste theorie geeft een hele andere benadering en lijkt een goede 

analyse te geven.  

Er is een klein verschil te zien tussen de theorieën. De samenstellingen waarbij een 

verschil optreedt zijn afleidingen van werkwoorden met twee interne argumenten, zoals give. 

Selkirk noemt de zin Some prefer gift giving to gift receiving grammaticaal. Echter, 

voorbeelden als *bookgiving to children waren volgens Selkirk ongrammaticaal. Dit laat een 

tegenstelling zien met Grimshaw. Zij vindt gift giving to children wel grammaticaal. Lieber 

(1992b) keurt giftgiver, giftgiving en lawgiven ook goed. Voorbeelden als *manpitter, 

*toyhander en *bookplacer worden afgekeurd. Het lijkt erop dat het werkwoord give voor 

sommigen een uitzondering vormt. Alle andere werkwoorden met meer dan één intern 

argument kunnen geen samenstelling vormen.  

We zullen zien dat voor het Nederlands hier geen analyse van gemaakt is, 

waarschijnlijk zijn dit soort samenstellingen niet mogelijk in het Nederlands. Voorbeelden als 

boekgever, boekgeving en boekgevend zijn naar mijn mening onacceptabel. Alleen in de 

voltooide tijd is er wel een samenstelling mogelijk, zoals godgegeven. De argumentstructuur 

van gegeven is als volgt: 

 

(36) Gegeven (theme (goal) 

 

Een extern argument kan niet incorporeren, een goal ook niet. Een eventuele PP kan wel 

incorporeren. Godgegeven is dus afgeleid van gegeven door god.  
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 Levin en Rappaport (1986) hebben een theorie opgezet over de mogelijkheden van het 

vormen van adjectivale passieven. Deze theorie kan misschien enige opheldering bieden. Het 

gaat in deze theorie om werkwoorden met meer dan één intern argument. De theorie is 

gedeeltelijk ook van toepassing op bovenstaande synthetische samenstellingen. De theorie 

gaat uit van de Sole Complement Generalization (SCG). Deze zegt dat ‘an argument that may 

stand as sole NP complement to a verb can be externalized by APF (Adjectival Passive 

Formation)’ (p631). Hoe deze generalisatie werkt is te zien in voorbeelden (37) en (38). 

 

(37) a. feed some cereal to the baby 

 b. feed the baby some cereal 

 c. *feed some cereal 

 d. feed the baby  

 

(38) a. *unfed cereal 

 b. unfed baby  

 

Voorbeeld (37)c is ongrammaticaal en voorbeeld (38)a daarom ook.  

 De generalisatie zou volgens mij ook voor synthetische samenstellingen kunnen 

gelden. De samenstelling babyfeeder is volgens mij grammaticaal maar *cerealfeeder niet. 

Dit laatste volgt ook uit het first sister principle (dit geldt voor 37b). Bij werkwoorden als put, 

place en hand zijn alle argumenten verplicht en kan er dus ook geen samenstelling gevormd 

worden. Voor de samenstellingen met give geldt dan dat niet alle argumenten verplicht zijn, 

en er kunnen dus  samenstellingen gevormd worden. Het verschil in oordelen over 

samenstellingen met give zou dan kunnen liggen aan het feit dat niet elke spreker vindt dat 

niet alle argumenten verplicht zijn. Hier komt het gebied tussen morfologie en lexicon in zicht 

en kan intuïtie de doorslag geven. Het is niet duidelijk welke samenstellingen grammaticaal 

zijn en welke niet. Het kan voorkomen dat bijvoorbeeld bookplacer in een bepaalde context 

wel als grammaticaal wordt gezien. Dit soort voorbeelden blijft een probleem voor de analyse.  

 Voor de samenstellingen met het affix -ed geldt de generalisatie van Levin en 

Rappaport niet. Een samenstelling als *babyfed is ongrammaticaal. Waarschijnlijk geldt hier 

het omgekeerde. Van de zinnen die juist ongrammaticaal zijn kan een samenstelling gevormd 

worden. De samenstelling cerealfed zou dan grammaticaal moeten zijn en is dan afgeleid van 

fed with cereal. Bij werkwoorden die twee verplichte argumenten hebben kan volgens mij 

geen samenstelling gevormd worden (voorbeeld 39). Alleen bij werkwoorden die een 
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ongrammaticale en een grammaticale zin kunnen vormen (zoals bij feed), is er volgens mij 

een samenstelling mogelijk met het argument uit de ongrammaticale zin (voorbeeld 40). Het 

voorbeeld foodcrammed zou dan afgeleid zijn van crammed with food. Voorbeeld (40)d is 

ongrammaticaal omdat een passive participle geen intern argument heeft, en freezer kan hier 

dus niet incorporeren. Voorbeeld (40)d kan niet van voorbeeld (40)a afgeleid worden.  

  

(39) a. *hand a knife 

 b. *hand Jim 

 c. *knifehanded 

 d. *Jimhanded 

 

(40) a. cram the freezer 

 b. *cram the food 

 c. foodcrammed 

 d. *freezercrammed 

 

Samenvatting kenmerken synthetische samenstellingen (Engels)   

• synthetische samenstellingen zijn productief 

• de samenstelling heeft een affix 

• het tweede deel is niet onafhankelijk 

• de samenstelling neemt het morfeem re- intern 

• de samenstelling heeft geen gerelateerd werkwoord 

• het niet-hoofd van de samenstelling is een woord dat direct achter het werkwoord 

waarvan het hoofd is afgeleid staat in een zin met dit werkwoord 

• het hoofd van de samenstelling erft de argumentstructuur van het werkwoord waarvan 

het is afgeleid 

• alleen interne argumenten kunnen incorporeren, maar goals, sources en benefactives 

niet, het subject kan ook niet incorporeren 

• frasen kunnen niet als linkerdeel voorkomen 

• nomina binnen de samenstelling zijn niet referentieel 

• nomina binnen de samenstelling hebben geen inflectie en kunnen niet voorkomen met 

getallen, demonstratieven of lidwoorden 
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• uit het vorige kenmerk volgt dat synthetische samenstellingen een algemene lezing 

hebben 

• als het werkwoord meer dan één intern argument heeft is er geen samenstelling 

mogelijk (wel bij het werkwoord give) 

• bij onaccusatieve werkwoorden kan geen synthetische samenstelling gevormd worden 

 

Speciaal voor het affix -ing: 

• controle  

• progressief aspect 

 

1.2 Engels: werkwoorden  

Het Engels kent naast synthetische samenstellingen ook samengestelde werkwoorden, zoals 

babysit. Het lijkt alsof hier een argument geïncorporeerd wordt, zoals mijn definitie van deze 

werkwoorden stelt. Wetenschappers zijn het er echter over eens dat dit backformations zijn 

van synthetische samenstellingen zoals babysitter (Lieber 1992b, Selkirk 1982). Deze 

voldoen dus niet aan mijn definitie, omdat backformation een ander proces is dan 

samenstelling. Toch zal ik deze werkwoorden beschrijven, omdat ze een aantal interessante 

kenmerken vertonen. Een aantal voorbeelden hiervan is: 

 

(41)  globetrot, stagemanage, aircondition, windowshop, massproduce, sharpshoot, 

dryclean, browbeat, handcarry, linedry, housebreak, newmodel, whitewash, roughcast 

(Selkirk 1982). 

 

Backformation is een proces waarbij een ‘echt of vermeend affix van een bestaand 

woord wordt afgehaald om een nieuw woord te vormen’ (Meesters 2004). In artikelen over NI 

wordt ook aangestipt dat dit soort werkwoorden backformations zijn (Mithun 1984, Rosen 

1989, Barrie 2006, De Reuse 1994). Ook wordt vaak gezegd dat het geen productief 

verschijnsel is (Lieber 1983, 1992b). Deze werkwoorden hebben bijna geen inflectie, alleen 

de progressieve vorm (-ing); ze zijn dus defectief.  

In het artikel ‘How we noun-incorporate in English’ (Hall 1956) worden ongeveer 

veertig voorbeelden gegeven van NI in het Engels. Deze vormen zijn gehoord in gesprekken 

en verzameld door de auteur. De werkwoorden zijn simpel of geïnflecteerd, progressief, 

perfectief, passief of infinitief (voorbeeld 42). 
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(42) a. I ball-room danced.  

b. I can book-keep it. 

c. She learned to bulb snatch 

d. He’s cabinetmaking now. 

e. She dress makes for Mrs… 

f. A man hero-worshipped by children. 

 

Hier is te zien dat deze werkwoorden wel enigszins inflectie kunnen hebben, dit is 

waarschijnlijk creativiteit van de sprekers. De inflectie van sommige werkwoorden is niet 

zeker, is het bijvoorbeeld babysat of babysitted?  

De auteur stelt dat hij ongeveer elke twee weken een nieuwe vorm tegenkomt en 

noemt het proces wel productief. De werkwoorden kunnen transitief voorkomen, ook als het 

geïncorporeerde nomen een object-functie heeft, bijvoorbeeld I can bookkeep it, of Let’s 

charcoil-broil a steak. Lieber (1983) stelt echter dat dit soort werkwoorden altijd intransitief 

is, zoals flowerarranging en carolsing. Ze voegt wel toe dat ‘the less semantically 

compositional the compound has become, the more likely it is to be used transitively’ (p263). 

Dit is te zien in het volgende voorbeeld. 

 

(43) a. She has a tendency to henpeck Tom.  

b. *She has a tendency to heroworship Tom.  

 

Het werkwoord henpeck is minder compositioneel dan heroworship en kan dus transitief 

gebruikt worden.   

Hall (1956) ziet de werkwoorden niet als echte NI, maar ze worden gevormd door de 

volgende drie processen. 

1. Backformation van synthetische samenstellingen op -er, zoals kidnapper, eavesdropper, 

meat chopper. 

2. Backformation van nomina die acties aanduiden, zoals mass production.  

3. Conversie van nomen naar werkwoord, zoals fingerpaint, stagewhisper. 

De auteur stipt nog aan dat veel vormen humoristisch zijn bedoeld en sommige zijn 

‘nonceformations’ (Hall 1956, Lieber 1983). Deze werkwoorden hebben dus wel een speciaal 

karakter.  
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Shimamura (1983) stelt een theorie op voor backformations. De achterliggende 

gedachte is dat backformations worden gevormd door reanalyse en subtractie, zoals in het 

volgende voorbeeld. 

 

(44) [[window] N [[shop] V ing] N ] N  [[windowshop] V ing] N 

 

Na reanalyse wordt -ing verwijderd en blijft het werkwoord to windowshop over. Shimamura 

stelt het volgende over backformations: ‘Backformations worden optioneel gevormd van een 

samenstelling met de vorm X V-ing/er die niet voldoen aan de FSP (First sister principle)’ 

(p276). De samenstellingen die niet voldoen aan de FSP noemt hij type B, de samenstellingen 

die hier wel aan voldoen noemt hij type A. Niet elke backformation heeft een 

corresponderend nomen, daarom is de regel van backformation optioneel. Uit het onderzoek 

van Shimamura kwam naar voren dat niet iedere proefpersoon alle vormen even grammaticaal 

vond. Hieruit leidt Shimamura af dat deze werkwoorden niet gevormd zijn met de ‘compound 

rule’ van Kiparsy, anders zouden alle werkwoorden even acceptabel moeten zijn.  

Er bestaan wel uitzonderingen op de regel van Shimamura, zoals sunbathe, sightsee en 

houseclean. Deze voldoen wel aan de FSP en zijn wel grammaticaal. Hier heeft Shimamura 

geen verklaring voor. Andere uitzonderingen zijn gemaakt naar analogie met bestaande 

backformations, zoals catsit en dogsit. Deze zijn gevormd naar analogie met babysit. De 

samenstellingen catsitter en dogsitter bestaan niet, maar de werkwoorden kunnen gevormd 

worden naar analogie met babysit. Uit de analyse van Shimamura komt de relatie tussen 

synthetische samenstellingen en deze werkwoorden naar voren; de werkwoorden zijn 

backformations van bepaalde synthetische samenstellingen.  

Er bestaan echter wel samengestelde werkwoorden in het Engels. In de eerder 

besproken analyse van Lieber (1983) komen ook primaire samenstellingen aan bod met een 

werkwoord als hoofd. Lieber zegt dat primaire samenstellingen niet naar objecten kunnen 

refereren omdat in het percolatiesysteem objecten buiten het werkwoord gerealiseerd moeten 

worden als er een werkwoord aanwezig is. Bij een categorieverandering moet het object 

binnen de samenstelling voorkomen (in synthetische samenstellingen). Een werkwoord als to 

oceanfish is mogelijk omdat het is afgeleid van fish in the ocean. Alle niet-verplichte 

argumenten (semantische argumenten) zouden dan moeten kunnen incorporeren. Een 

werkwoord als to chickenfeed is niet mogelijk, omdat dit werkwoord een object nodig heeft in 

de normale objectspositie. Werkwoorden als to oceanfish komen echter niet vaak voor en zijn 

soms defectief. Een ander kenmerk is dat de nomina binnen het werkwoord niet kunnen 
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refereren (Baker 1987), net als bij synthetische samenstellingen. Deze werkwoorden voldoen 

wel aan mijn definitie van samengestelde werkwoorden 

Roeper (1988) geeft een verklaring voor het feit dat er eigenlijk geen tegenwoordige- 

en verleden tijdsinflectie op werkwoorden met incorporatie voor kan komen. Incorporatie is 

alleen mogelijk als de functies van de inflectie knoop (INFL) morfologisch gescheiden zijn. 

Deze knoop genereert tense en progressief aspect met verschillende morfemen. Het Engels 

heeft in tegenstelling tot bijvoorbeeld het Mohawk maar één morfologische marker, daarom 

kan het Engels geen inflectie hebben bij incorporerende werkwoorden.  

Samenvatting kenmerken werkwoorden (Engels) 

• de meeste zijn backformations, deze werkwoorden zijn vaak humoristisch bedoeld en 

zijn vaak ‘nonceformations’ 

• ze zijn niet erg productief  

• ze hebben bijna geen inflectie 

• het nomen binnen het werkwoord kan niet refereren  

• het object kan niet incorporeren, locatie en andere semantische argumenten wel 

1.3 Nederlands: synthetische samenstellingen 

Het Nederlands kent ook synthetische samenstellingen. Er worden voor het Nederlands vaak 

andere definities voor dit fenomeen gegeven, bijvoorbeeld ‘het proces van compounding en 

derivatie tegelijkertijd’ (Booij 1992:54). Meijs (1980) noemt het ‘een combinatie van een 

bestaand en een niet-bestaand woord’ (p251), zoals wraakneming, kortademig of werknemer. 

Van Santen (1986) geeft de volgende definitie: ‘synthetic compounds are derivations of a 

nominal word group’ (p646), bijvoorbeeld blauwogig of roodwangig. Dit soort 

samenstellingen wordt ook wel samenstellende afleiding of afleiding door samenstelling 

genoemd (Meijs 1980, Booij & Van Santen 1998). Er bestaat dus geen uniforme behandeling 

van het fenomeen synthetische samenstellingen in het Nederlands met de definitie die ik 

hanteer.  

Voordat ik overga naar de analyses zal ik eerst een aantal kenmerken bespreken. Meijs 

(1980) geeft aan dat nomina binnen een samenstelling niet-referentieel en algemeen zijn. Het  

rechterdeel van de samenstelling is niet altijd onafhankelijk, bijvoorbeeld in werknemer. Booij 

(1992) zegt dat deze delen nooit bestaan. Ook de samenstelling zonder affix bestaat niet 

(*werknemen).  
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De rechterdelen hebben soms een andere betekenis dan in isolatie, zoals houding 

(pose) in huishouding. Sommige samenstellingen krijgen een andere betekenis, zoals 

ijsbreker. Deze heeft niet alleen de betekenis van breker van ijs, maar het is ook een bepaald 

soort schip dat het ijs breekt.  

Achtereenvolgens zullen de theorieën van Meijs (1980), Booij (1986, 1992), Lieber 

(1992a) en De Haas en Trommelen (1993) besproken worden. Meijs noemt verschillende 

voorbeelden van synthetische samenstellingen: 

 

(45)  a. prettig-geprijsd 

b. zwaargepantserd 

c. goedgevormd 

d. fijngekruid 

e. ijsbreker 

f. vormgeving 

g. sfeerbepalend 

h. handgeknoopt 

 

De structuur die hij geeft aan deze samenstellingen is te zien in afbeelding (14).  

 

 
Afbeelding (14) 

 

Dit is dus dezelfde structuur die Selkirk (1982) voorstelt. Volgens Meijs kunnen synthetische 

samenstellingen gevormd worden met -er, -ing, -end, en ge-X-d, en met als eerste deel een N, 

A, Adv of P. Deze laatste categorie valt niet binnen mijn definitie van synthetische 

samenstellingen, omdat een P geen argument kan zijn. Een voorbeeld dat Meijs hiervan geeft 

is aanhouding. Volgens mij is deze vorm afgeleid van het werkwoord aanhouden en geen 

samenstelling.  
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Meijs noemt dat een subject kan incorporeren, zoals in godgegeven. Dit is echter een 

agent van een passief, afgeleid van gegeven door god. Het voorbeeld *godgever met god als 

subject is ongrammaticaal. Het subject kan dus niet incorporeren. 

In Booij (1986) wordt de theorie van Selkirk bevestigd voor het Nederlands. De 

volgende woorden kunnen hetzelfde worden geanalyseerd als de Engelse vormen. 

 

(46) a. cartoontekenaar 

b. wapentekenaar 

c. kaarttekenaar 

d. drukmeter 

e. warmtemeter 

f. schedelmeter 

 

De linkerdelen van deze samenstellingen hebben een thema-interpretatie. Samenstellingen 

kunnen ook zonder thema-interpretatie voorkomen, zoals pentekenaar en steentekenaar. Het 

gebruik van deze samenstellingen met een complement leidt tot ongrammaticaliteit 

(voorbeeld 47). 

 

(47) a. *Een pentekenaar van rivierlandschappen. 

b. *Een steentekenaar van portretten. 

 

Het thema-argument (rivierlandschappen en portretten), bevindt zich hier niet in de first order 

projectie van het hoofd tekenaar.  

In Booij (2002) en Booij (1992) wordt de structuur van synthetische samenstellingen 

volgens Selkirk ook bevestigd. Woorden als houthakker, ijsbereider, machthebber en 

wraaknemer hebben de volgende structuur: 

 

(48) [N[V-er]N]N 

 

Ook de volgende voorbeelden zijn synthetische samenstellingen (Booij 1992): 

 

(49)  a. adembenemend 

b. hartverscheurend 

c. computergestuurd 
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d. haatdragend 

e. ijzerhoudend 

f. nietszeggend 

g. tijdrovend 

 

Booij (1986) zegt dat de analyse van Lieber (1983) niet houdbaar is voor het 

Nederlands en misschien ook niet voor het Engels, omdat de samengestelde werkwoorden 

vaak niet bestaan, zoals bevelhebben en aandeelhouden. Dit is een probleem voor de analyse. 

De rechtsvertakkende analyse kent dit probleem echter ook. De afleidingen van werkwoorden 

bestaan vaak ook niet. We hebben gezien dat Roeper en Siegel (1978) aangeven dat het hoofd 

van de samenstelling, zoals *setter, niet bestaat. In het Nederlands bestaat het hoofd ook vaak 

niet, maar dit kan wel. Echter, ze hebben dan wel vaak een andere betekenis dan in de 

samenstelling. Het lijkt erop dat beide analyses nadelen kennen. De analyse die het meest 

adequaat de data verklaart en voorspelt zou dan de voorkeur moeten hebben.  

Lieber (1992a) geeft voor het Nederlands in tegenstelling tot het Engels dezelfde 

structuur aan synthetische samenstellingen als Meijs. Lieber geeft een syntactische verklaring. 

Het verschil tussen het Nederlands en het Engels is dat in het Nederlands theta-rollen naar 

links worden uitgedeeld, en in het Engels naar rechts. Omdat in het Nederlands theta-rollen 

naar links worden uitgedeeld is er geen verplaatsing bij synthetische samenstellingen. De 

volgende voorbeelden worden door Lieber genoemd.   

 

(50)  a. jeneverdrinker 

b. aardappelgevreet 

 

In De Haas en Trommelen (1993) worden de volgende synthetische samenstellingen 

genoemd:  

 

(51)  boekverbrander, bevelhebber, babygebrabbel, olifantgeren 

 

We zien dat de linkerdelen in sommige samenstellingen het subject kunnen zijn 

(babygebrabbel, olifantgeren). Deze samenstellingen zijn echter waarschijnlijk afgeleid van 

het gebrabbel van de baby en het geren van de olifant, net zoals Engelse samenstellingen als 

moth eaten afgeleid zijn van eaten by moths.  
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Samenstellingen op -er (of een morfeem met een soortgelijke functie) kunnen nooit het 

subject incorporeren, zoals de volgende voorbeelden laten zien:  

 

(52) schoenmaker, bankrover, zwaardvechter, kunsthandelaar, prijswinnaar, buspassagier, 

computerprogrammeur 

 

Dit volgt uit het gegeven dat het morfeem -er de subjectrol absorbeert (Don et al. 1994).  

Er worden verder samenstellingen genoemd met het nomen in een bepaalde relatie tot 

het werkwoord. De samenstellingen met een direct object relatie zijn goede voorbeelden van 

synthetische samenstellingen:  

 

(53) boomkweker, gehaktdraaier, romanschrijver, loonmatiging, bronvermelding, 

filmvertoning, misdaadbestrijding, autosloperij, bosbeheer, woningbouw, 

contractbreuk, automonteur, sportsponsor, woordincorporatie, leeftijdregistratie  

 

Ook kan een doel, oorzaak, locatie, tempus of instrument geïncorporeerd worden. Dit zien we 

achtereenvolgens in:  

 

(54) vrijheidsstrijder, gasontploffing, wadloper, herfstwandeling, prikkeldraadversperring 

 

Sommige van de linkerdelen zijn echter geen argument, dit is te zien  in bijvoorbeeld 

herfstwandeling. Deze vallen niet onder mijn definitie van synthetische samenstellingen. 

Alleen locatie en instrument kunnen incorporeren. De volgende voorbeelden van adjectieven 

worden gegeven:  

 

(55) handgeweven, handbeschilderd, handgeklokt, kolengestookt, luchtgekoeld 

 

De linkerdelen zijn hier instrumenten en de samenstellingen komen overeen met Engelse 

vormen als handmade. 
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Samenvatting9 kenmerken synthetische samenstellingen (Nederlands) 

• nomina binnen de samenstelling zijn generisch/niet-referentieel 

• niet alle rechterdelen bestaan onafhankelijk 

• sommige samenstellingen krijgen een andere betekenis, zoals ijsbreker 

• niet alle rechterdelen hebben dezelfde betekenis als in isolatie 

• alleen interne argumenten kunnen incorporeren, maar goals, sources en benefactives 

niet 

1.4 Nederlands: werkwoorden  

Ook het Nederlands kent samengestelde werkwoorden. Deze vormen zijn echter ook niet 

productief (Booij 2002). Ze worden gevormd door drie processen; conversie (blokfluit), 

nominale samenstellingen (mastklimmen) en door backformation (stofzuigen, beeldhouwen, 

bloemlezen, hongerstaken, paardrijden, tekstverwerken).  

De nominale samenstellingen kunnen inflectie krijgen door herinterpretatie van een 

nomen naar infinitief, bijvoorbeeld liplezen (Booij 1992a). De laatste categorie 

(backformation) wordt hetzelfde gevormd als de Engelse voorbeelden; door backformation. 

De volgende vormen van backformation worden genoemd door De Haas en Trommelen 

(1993):  

 

(56) pianospelen, stofzuigen, schoenpoetsen, boekdrukken.  

 

De Vries (1975) noemt de volgende voorbeelden: 

 

(57) stortregenen, heupwiegen, stofzuigen.  

 

Al deze vormen worden ook als niet productief beschouwd. Deze werkwoorden krijgen een 

regelmatige inflectie, soms in tegenstelling tot de werkwoorden die deel uit maken van de 

samenstellingen (stofzuigde - zoog) (Dijk 1997). Bovenstaande samenstellingen vallen echter 

allemaal niet onder mijn definitie; conversie en backformation zijn andere processen dan 

samenstelling en de nominale samenstellingen zijn niet gebaseerd op een werkwoord.  

In De Haas en Trommelen (1993) worden de volgende vormen als echte N + V 

samenstellingen genoemd:  
                                                 
9 Ook alle kenmerken van Engelse synthetische samenstellingen die niet alleen op het Engels van toepassing 
zijn, gelden voor de Nederlandse synthetische samenstellingen. 
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(58) stijldansen, touwtrekken, bloemschikken 

 

De linkerdelen hiervan zijn niet altijd argumenten, alleen bij bloemschikken en touwtrekken is 

dit het geval.  

De Vries (1975) behandelt de morfologie van het werkwoord in het Nederlands, 

alsmede samengestelde werkwoorden. De volgende vormen met een geïncorporeerd nomen 

hebben echter een idiomatisch karakter:  

 

(59) ademhalen, boekhouden, borgblijven, borgstaan, huishouden, maathouden 

 

Dit zijn dus geen voorbeelden van werkwoorden met geïncorporeerde nomina. Werkwoorden 

met een niet-idiomatisch karakter zijn: 

 

(60) autorijden, brandstichten, collegegeven, collegehouden, collegelopen, dankzeggen, 

gelukwensen, goedemorgenzeggen, goedenachtkussen, koffiezetten, lesgeven, 

paardrijden, pianospelen, plaatsgrijpen, plaatshebben, plaatsvinden, schoolblijven, 

schoolgaan, vaarwelzeggen, televisiekijken 

 

Deze voorbeelden kunnen dus gezien worden als werkwoorden met een geïncorporeerd  

nomen. De eerste delen van de werkwoorden hebben volgens De Vries geen morfologische of 

syntactische valentie van een substantief. In een woordgroep met dit nomen hebben ze dat wel 

(boekbinden - Een mooi boek binden). De volgende voorbeelden sluiten zich aan bij 

boekbinden:  

 

(61) bloemschikken, bloemschilderen, boekdrukken, figuurzagen, gewichtheffen, 

figuurzwemmen, kaartleggen, kaartlezen, landmeten, lijntekenen, mishoren, mislezen, 

pianostemmen, portretschilderen, psalmzingen, schoenpoetsen, straatvegen, 

touwtrekken, filmwisselen, normverleggen, nummerverwisselen 

 

De werkwoorden komen in verschillende vormen voor, namelijk met een meervoud als 

linkerdeel, een enkelvoud of een verkleinde vorm. Voorbeelden hiervan zijn:  

 

(62) zakkenrollen, dierentemmen, glazenwassen, houthakken, strooplikken, stroopsmeren, 

baantjerijden, plaatjekijken, pootjebaden 
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De volgende voorbeelden sluiten zich aan bij houthakken:  

 

(63) schoolzwemmen, boegsprietlopen, buikspreken, kaartlopen, kaartpassen, koorddansen, 

kribbebijten, mastklimmen10, schijfschieten, slaapwandelen, vogelschieten, 

wagenrennen, wielrijden, zaklopen 

 

Deze laatste soort werkwoorden is volgens De Vries uitbreidbaar, bijvoorbeeld met 

camerawinkelen, latlopen, tankmelken, termijndenken. Deze vorm is dus enigszins productief. 

Deze werkwoorden hebben echter nooit inflectie, met enkele uitzonderingen. De voltooide 

tijd komt af en toe voor: pianogestemd. In de tegenwoordige of verleden tijd staan de delen 

echter los van elkaar. Dit zijn dus scheidbaar samengestelde werkwoorden.  

Het vormen van de voltooide tijd is een goede test om te bepalen of een werkwoord 

scheidbaar is of niet. Als het morfeem ge- midden in het werkwoord komt is het scheidbaar, 

als het ervoor komt is het niet scheidbaar. Voor het Engels bestaat er ook een test, maar dan 

met het morfeem re- (zie sectie 1.1). Als dit morfeem midden in het woord komt is het 

scheidbaar, als het ervoor komt niet. Roeper en Siegel (1978) gebruiken dit morfeem om te 

testen of een samenstelling synthetisch is of niet (sectie 1.1). Als de samenstelling het 

morfeem re- intern neemt (storyretelling) is het een synthetische samenstelling; als het 

morfeem ervoor komt (rebrainwashing) is het geen synthetische samenstelling.  

De scheidbaar samengestelde werkwoorden kunnen niet in hun geheel vervoegd 

worden. Bepaalde werkwoorden kunnen wel in hun geheeld vervoegd worden, zoals 

zoetwatervist en vingerknipt, maar dit soort vormen is niet erg productief. Volgens Dijk 

(1997) zijn woorden als bierbrouwen ook niet productief en defectief. Bij al deze 

werkwoorden is te zien dat het object en locatie kan incorporeren.  

Een ander soort samengesteld werkwoord is een vorm waarbij het linkerlid een 

werkwoord is en het rechterdeel een nomen. Het geheel is echter een werkwoord. Een 

voorbeeld hiervan is knipogen. Alle werkwoorden met deze vorm hebben een lichaamsdeel 

als geïncorporeerd nomen. Ze zijn waarschijnlijk gevormd door reanalyse en conversie van 

een nomen (Booij 2002), en vallen dus ook niet onder mijn definitie:  

 

(64) [[[knip] V[oog] N] N] V  [[knip] V[oog] N] V 

 

                                                 
10 Booij (2002) ziet mastklimmen als een nominale samenstelling. Ik volg hier echter De Vries, hij ziet dit woord 
als werkwoord gelijk aan houthakken.   
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Andere voorbeelden hiervan zijn: 

 

(65) klappertand, kortwiek, likkebaard, schuimbek, stampvoet, trekkebek 

 

Deze voorbeelden hebben waarschijnlijk dezelfde structuur als knipoog gekregen. Sommige 

van dit soort werkwoorden zijn ook naar analogie met al bestaande werkwoorden gevormd. 

Deze vorm van werkwoorden is echter ook niet productief. 

De Vries behandelt ook de werkwoorden met werkwoord als linkerdeel en nomen als 

rechterdeel. De volgende voorbeelden worden gegeven:  

 

(66) stampvoeten, blaaskaken, druipneuzen, druipstaarten, klappertanden, klapwieken, 

kokhalzen, kwispelstaarten, plukharen, reikhalzen, schokschouderen, schuimbekken, 

staarogen, traanogen, knikkebenen, knikkebollen, likkebaarden, schuddebollen, 

suizebollen, trekkebekken 

 

Hij stelt ook voor dat deze werkwoorden afgeleid zijn van nomina als blaaskaak, druipneus, 

schuimbek, staaroog, schuddebol en trekkebek. De andere voorbeelden zijn waarschijnlijk 

naar analogie met de bestaande werkwoorden gevormd. Deze vormen zijn ook niet productief, 

alleen in de literatuur zijn sporadisch nieuwvormingen te vinden, zoals twinkelogen.  

Deze soort werkwoorden behandel ik omdat ze door Weggelaar (1986) een voorbeeld 

van NI genoemd werden. Hij vergelijkt deze werkwoorden met NI in Amerikaanse talen. De 

werkwoorden die hij beschrijft zijn dezelfde als die De Vries noemt. De werkwoorden zijn 

volgens Weggelaar enigszins productief, omdat ze af en toe in de literatuur gevormd worden. 

Deze werkwoorden hebben ook gewoon inflectie. Hij trekt de volgende conclusies. Alle 

incorporerende delen zijn lichaamsdelen. In Amerikaanse talen worden lichaamsdelen ook 

vaak geïncorporeerd. De geïncorporeerde delen zijn vaak instrumenten. Deze kunnen 

vervangen worden door een voorzetselfrase met met. Andere geïncorporeerde nomina zijn 

objecten of subjecten, de werkwoorden met geïncorporeerde subjecten zijn intransitief. Dit 

komt overeen met Amerikaanse talen.  

De werkwoorden refereren naar automatische of niet opzettelijke activiteiten. Er is 

soms verschil in betekenis tussen de incorporerende en analytische constructie. Er is 

bijvoorbeeld verschil in betekenis tussen hij stampvoette en hij stampte met zijn voet. Dit zien 

we ook in bijvoorbeeld het Nahuatl.  
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Het Nederlands heeft volgens Weggelaar Mithuns incorporatietypes I en II11. Het 

proces vormt nieuwe woorden en een oblique argument kan naar de oorspronkelijke positie 

van het nomen verplaatsen. Weggelaar wijst de verklaring van De Vries af dat deze 

werkwoorden het gevolg zijn van conversie, omdat veel vormen geen corresponderend nomen 

hebben. Deze incorporatie heeft niet dezelfde oorsprong als incorporatie in Amerikaanse 

talen, maar het resultaat komt volgens Weggelaar wel overeen. In hoofdstuk 2 zien we hoe 

incorporatie in deze talen echt werkt.  

 

Samenvatting kenmerken werkwoorden (Nederlands) 

• de meeste zijn backformations 

• ze zijn (bijna) niet productief 

• ze zijn bijna allemaal defectief 

• de eerste delen van de werkwoorden hebben geen morfologische of syntactische 

valentie van een substantief 

• de linkerdelen kunnen een meervoud of een verkleinde vorm zijn 

• de linkerdelen zijn object of locatie of een ander semantisch argument 

 

1.5 Vergelijking synthetische samenstellingen en samengestelde werkwoorden  

Voordat ik begin met het beschrijven van de kenmerken van NI, zal ik eerst een korte 

vergelijking maken tussen de tot nu toe beschreven synthetische samenstellingen en 

samengestelde werkwoorden. In tabel (1) zijn alle kenmerken van synthetische 

samenstellingen en samengestelde werkwoorden in het Nederlands en Engels opgesomd. Met 

behulp van deze tabel kunnen de beide fenomenen met elkaar vergeleken worden.  

                                                 
11 De typologie van Mithun wordt besproken in  hoofdstuk 2.  
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Tabel 112: vergelijking synthetische samenstellingen (Engels/Nederlands) – samengestelde 

werkwoorden (Engels/Nederlands) 

 

In tabel (1) is te zien dat de kenmerken van de synthetische samenstellingen in het Engels en 

Nederlands vrijwel overeen komen. Ook de samengestelde werkwoorden in beide talen 

komen zeer overeen. De backformations zijn afgeleid van de synthetische samenstellingen en 

vertonen dus dezelfde eigenschappen, wat betreft het argument dat geïncorporeerd is. De 

backformations vallen echter niet onder de definitie die ik hanteer voor samengestelde 

werkwoorden, en zullen verder niet besproken worden. 

Tussen beide fenomenen bestaan kleine verschillen. De werkwoorden in het Engels 

die wel aan de definitie voldoen kunnen wel locatie  incorporeren, maar geen object. 

Synthetische samenstellingen kunnen juist wel het object incorporeren, en tevens locatie en 

andere semantische argumenten. Bij de Nederlandse werkwoorden kunnen wel objecten als 

linkerdeel voorkomen, deze werkwoorden kunnen echter niet vervoegd worden. Ze kunnen 

                                                 
12 In tabellen wordt een  gebruikt als het kenmerk aanwezig is, een  als het niet aanwezig is en een - als er 
geen data beschikbaar is.  

Kenmerken Synthetisch 
Engels 

Synthetisch 
NL 

Werkwoord 
Engels 

Werkwoord 
NL 

Productiviteit     
Affix      
Tweede deel niet onafhankelijk     
Morfeem re intern   nvt nvt 
Geen gerelateerd werkwoord   nvt nvt 
First sister principle   - - 
Erving argumentstructuur   nvt nvt 
Alleen interne argumenten incorporeren, 
goals, source en benefactives niet 

  Alleen 
semantische 
argumenten 

 

Geen frase als niet-hoofd     
Nomina binnen samenstelling niet 
referentieel  

    

Nomina binnen  samenstelling geen 
inflectie, komen niet voor met getallen, 
demonstratieven of lidwoorden 

    
 

Algemene lezing     
Met meer dan een intern argument geen 
samenstelling mogelijk 

    

Geen samenstelling bij onaccusatieven     
Meeste zijn backformations nvt nvt   
Hebben bijna geen inflectie nvt nvt   
Sommige samenstellingen krijgen andere 
betekenis 

    

Rechterdelen niet dezelfde betekenis als 
in isolatie 

    

Linkerdeel kan meervoud of verkleinde 
vorm zijn 
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alleen gebruikt worden als infinitief. Dit komt overeen met de Engelse -ing vorm 

(progressive). De volgende twee zinnen hebben ongeveer dezelfde betekenis. 

 

(67) I am deer-hunting. 

 

(68) Ik ben aan het hertenjagen. 

 

In de Engelse progressief kunnen wel objecten incorporeren, en dit is dan ook een 

synthetische samenstelling. 

De werkwoorden zijn in beide talen niet erg productief, in tegenstelling tot de 

synthetische samenstellingen. De werkwoorden in het Nederlands hebben als linkerdeel soms 

een verkleinwoord of meervoud, in het Engels en in synthetische samenstellingen is dit niet 

het geval. Toch hebben over het algemeen de linkerdelen geen inflectie, zowel werkwoorden 

als synthetische samenstellingen. De linkerdelen zijn ook van beide fenomenen algemeen en 

kunnen niet refereren.  
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Hoofdstuk 2: Noun Incorporation 

 

In dit hoofdstuk zal het fenomeen noun incorporation behandeld worden. Tevens zal aan het 

einde van het hoofdstuk een samenvatting gegeven worden van de kenmerken.  

Noun incorporation (NI) is het verschijnsel waarin ‘a noun root combines with a verb 

root to form a more complex verb’ (Rosen 1989). Het geïncorporeerde deel is een argument 

van het werkwoord. Een voorbeeld hiervan is: 

 

(69) a. Seuan-ide ti-mũ-ban. 

    Man-suf   1sS/AO-see-past 

    I saw the/a man 

b. Ti-seuan-mũ-ban. 

    1sS/AO-man-see-past 

    I saw the/a man 

    (Southern Tiwa, Allen et al. 1984) 

 

De eerste zin is gevormd zonder incorporatie, de tweede zin is een voorbeeld van 

incorporatie. Het nomen man wordt geïncorporeerd in het werkwoord see.  

Dit verschijnsel komt voor in vele delen van de wereld; in Amerikaanse taalfamilies 

(Algonquian, Athapaskan, Caddoan, Iroquoian, Muskogean, Siouan, Takelma, Tanoan, 

Tsimshian, Tupinambá, Uto-Aztecan, Yana), in Paleo-Siberische talen (Alyutor, Chukchee, 

Koryak), in Australische talen (Gunwinggu, Rembarnga), in een Munda-taal (Sora), in 

Oceanische talen en in het Turks (Spencer en Zwicky 1998). Er bestaan ook andere vormen 

van incorporatie, (bijv. verb-verb) maar ik behandel uitsluitend de NI.  

Net als bij synthetische samenstellingen is er onenigheid over de aard van het proces. 

Is het een lexicaal/morfologisch of syntactisch proces? Daarom zijn er ook hier verschillende 

theorieën en benaderingen. Ook hier concentreer ik me op de lexicale theorieën, maar de 

syntactische data worden meegenomen als deze iets toevoegen.  

Er bestaat een aantal typologieën van NI. Rosen (1989) heeft een lexicale inslag. Ze 

maakt een onderscheid in twee typen incorporatie. Compound NI heeft effect op de 

argumentstructuur (argument satisfaction within verb), er is geen stranding en geen 

verdubbeling mogelijk. De werkwoorden worden dus intransitief. Voorbeelden van talen die 
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deze vorm bevatten zijn: Polynesian: Samoan, Tongan, Niuean; Micronesian: Mokilese, 

Ponapean, Kusaiean. Een voorbeeld hiervan is:  

 

(70) a. I pahn perek-I lohs 

    I will unroll-trans mats 

    I will unroll mats 

b. I pahn perek-Ø-los 

    I will unroll-intr-mat 

    I will mat-unroll 

   (Ponapean, Rehg 1981:212) 

 

Het tweede type is Classifier NI en heeft geen effect op de argumentstructuur. Het 

werkwoord blijft dus transitief. Bovendien kan stranding en verdubbeling buiten het 

werkwoord voorkomen. Deze vorm komt in de volgende talen voor: Northern Iroquoian: 

Mohawk, Seneca, Oneida, Onondaga, Cayuga, Tuscarora; Caddo, Rembarnga. Het object van 

de zin moet specifieker of minstens zo specifiek zijn als het geïncorporeerde nomen13. Een 

equivalent van I animal bought a dog of I animal bought a large animal zijn grammaticaal. I 

dog bought an animal is dus ongrammaticaal. Voor de volledigheid zal ik een voorbeeld 

geven van stranding en verdubbeling.  

 

(71) Kanekwarúnyu waʔ-k-akyaʔtawiʔtsher-ú:ni. 

3N.dotted.DIST PAST-1sg.3N-dress-make 

I made a polka-dotted dress. 

(Mohawk, Mithun 1984: 870) 

 

In deze zin is het thema dress geïncorporeerd en het hoofd van de object NP is leeg. The 

modifier dotted is dus gestrand. In de volgende zin is er sprake van verdubbeling.  

 

(72) Ne-hra-taskw-ahkw-haʔ haʔ tsi:r. 

Du-M-animal-pick.up-SERIAL EMPH dog. 

He picks up domestic animals (he’s a dog catcher). 

(Tuscarora, Williams 1976:60) 
                                                 
13 Hierna aangeduid als IN (incorporated noun). 
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Verdubbeling is de essentie van Classifier NI. Verdubbeling toont aan dat deze vorm van NI 

lexicaal is, omdat er geen syntactische bron is voor deze verdubbelingen. Ook even specifieke 

verdubbelingen kunnen voorkomen. 

 

(73) kamunuŋkuʔ-Ø ka-yi-ŋuwaʔ-maɲ 

white.ochre-NOM 3sg.INTR.S-COMIT-white.ochre-went 

Some white ochre arrived (bought by someone). 

(Rembarnga, McKay 1975:296) 

 

In Rembarnga hoeft de verdubbeling dus niet specifieker te zijn dan de IN. Voor deze 

semantische restricties is volgens Rosen ook geen syntactische bron beschikbaar.   

Mithun (1984) heeft ook een typologie gemaakt met een morfologische insteek. Ze 

maakt een onderscheid in vier typen. Type I is lexical compounding. De eigenschappen 

hiervan zijn dat de IN algemeen en niet refererend is. De samenstelling is een conventionele, 

geïnstitutionaliseerde activiteit. Deze vorm komt voor in de volgende talen: Oceanic, Mayan,  

Lahu, Nishga, Comanche, en bepaalde Australische talen. Een voorbeeld hiervan is: 

 

(74) a. Ngoah kohkoa oaring-kai 

    I grind coconut these 

    I am grinding these coconuts 

b. Ngoah ko oaring 

    I grind coconut. 

    I am coconut-grinding. 

  (Mokilese, Harrison 1976) 

 

Het werkwoord drukt een ‘habitual, ongoing or projected activity, those done by several 

people together or those directed at a non-specific part of a mass’ (Mithun 1984:850). Het 

werkwoord wordt intransitief door deze vorm van incorporatie. Sommige werkwoorden met 

deze vorm van incorporatie worden gelexicaliseerd, bijvoorbeeld in Kusaien:  

 

(75) srasre (raise) + po (hand) = surrender.  

 

De IN hebben bovendien geen affixen of naamval.  
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Type II is manipulation of case. De IN verliest de status van argument en een andere 

NP neemt de grammaticale functie over. Deze IN heeft ook geen affixen, maar hoeft niet 

indefiniet of niet-specifiek te zijn. De volgende talen bezitten deze vorm van incorporatie: 

Tupinamba, Yucatec, Mayan, Blackfoot. Een voorbeeld hiervan is:  

 

(76) a. s-oßá a-yos-éy 

    his-face I-it-wash 

    I washed his face 

b. a-s-oßá-éy 

    I him face wash 

    I face-washed him 

    (Tupinamba, p857) 

 

Type III is manipulation of discourse structure. Dit type wordt productief gebruikt in 

de discourse, bijvoorbeeld om bekende informatie naar de achtergrond te dringen. Deze vorm 

komt voor in Nahuatl en Koryak/Chukchee. Het heeft dezelfde vorm als type I en II, maar het 

heeft een andere functie. Ze zijn allemaal gericht op backgrounding, van informatie. Bij type I 

is dat binnen het werkwoord, bij type II in de zin, en bij type III in de discourse. Een 

voorbeeld hiervan is:  

 

(77) A: Askeman ti-‘-kwa nakatl 

Never you-it-eat meat 

B: na’ ipanima ni-naka-kwa 

I always I meat-eat 

I eat it (meat) all the time. 

(Nahuatl, p860-861) 

 

In dit voorbeeld is meat in het antwoord van B dus een discourse anafoor.  

Type IV is classificatory NI. Een IN kan aangevuld worden door specifieker NP-

materiaal buiten het werkwoord. Dit komt voor in de volgende talen: Caddo, Gunwingyguan 

talen en Mohawk. Een voorbeeld hiervan is:  

 

(78) Shakoti-ya’t-í:sak-s ne ronú:kwe 

They/them-body-seek-ing the they(M.PL).person 
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They were looking for the men. 

(Mohawk, p864) 

 

De vier typen vormen een implicerende hiërarchie. Als een taal type IV laat zien bezit 

het ook de andere types, enz. Een taal kan een evolutie door deze vier typen laten zien, te 

beginnen bij I. Dit proces kan op elk moment stoppen, en kan ook weer aftakelen. Als het 

proces aftakelt, zal het niet meer productief zijn en blijven alleen de gelexicaliseerde vormen 

over. Dit vormen dan sporen van het eens productieve proces. Welke argumenten 

geïncorporeerd kunnen worden in een werkwoord heeft niets te maken met de verschillende 

typen.  

Haas (1946) beschrijft NI in Muskogean talen. In deze talen is het proces echter niet 

productief; het is een overblijfsel van een eens productief proces. Dit bevestigt de theorie van 

Mithun.  

Tussen de verschillende theorieën bestaat veel overlap; volgens Rosen zijn type I, II en 

III van Mithun hetzelfde als Rosen’s compound NI, type IV is hetzelfde als Rosen’s classifier 

NI (Rosen 1989). 

De argumenten die kunnen incorporeren worden onder andere beschreven door Rosen 

(1989). Het direct object en het subject van onaccusatieven kunnen incorporeren. Deze 

subjecten kunnen incorporeren omdat ze oorspronkelijk interne argumenten zijn. De 

onaccusatieve werkwoorden kunnen geen accusatieve casus toekennen en dus verplaatsen de 

argumenten naar de subjectpositie, waar ze wel casus kunnen ontvangen. Ook kunnen 

instrumentals incorporeren in Nahuatl, means in Niuean en locatives in Samoan. Ook kan een 

agent van een passief incorporeren (Spencer en Zwicky 1998). Er is dus een onderscheid in 

externe en interne argumenten. Externe argumenten kunnen niet incorporern, interne wel. 

Echter, goals and benefactives kunnen nooit incorporeren (Rosen 1989). 

Er zijn ook syntactische benaderingen van NI. In het artikel ‘Two types of syntactic 

NI’ (2004) beschrijft Baker het Mapudungun. In deze taal is de IN onzichtbaar voor 

agreement, incorporatie in onaccusatieven is alleen mogelijk als er een possessor strandt en 

possessors zijn de enige modifiers die kunnen stranden.  

NI is volgens Baker (2004) een eigenschap van polysynthetische talen. De IN is 

algemeen of een definiete expressie die verwijst naar een discourse referent. Het kan geen 

specifiek en indefiniete vorm zijn. Baker (2004) noemt verder als algemene eigenschappen 

dat sommige talen stranding hebben, andere niet. Sommige talen kunnen het subject van een 
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onaccusatief incorporeren, andere niet. Sommige talen hebben agreement met de IN, andere 

niet.  

Volgens Baker (2004) is NI het resultaat van verplaatsing van een nomen in de 

syntaxis en de verschillen tussen talen worden veroorzaakt door het gegeven of de person-

number-gender (PNG) kenmerken zijn behouden op het spoor van de verplaatsing. Baker 

onderscheidt naar aanleiding hiervan twee typen: 

 

1. Het spoor heeft PNG-kenmerken. De kenmerken van dit type zijn dat de ‘V agrees with IN, 

NI into unaccusatives is unrestricted. NI can strand modifiers’. De volgende talen hebben 

deze vorm: Mohawk, Southern Tiwa, Mayali, Wichita. 

2. Het spoor heeft geen PNG-kenmerken. De kenmerken van dit type zijn dat de ‘V does not 

agree with IN, NI into unaccusatives only in presence of some other NP (or weather verbs), 

NI cannot strand modifiers’. De volgende talen hebben deze vorm: Mapudungun, Nahuatl, 

Chukchee, Ainu. 

 

Deze twee typen komen overeen met Classifier NI (het eerste type van Baker) en Rosen’s 

compound NI (het tweede type van Baker). Aangezien de typologie van Rosen ook 

overeenkomt met die van Mithun, laten alle typologieën een overlap zien. Volgens Baker 

heeft het Mapudungun type III van Mithun en dit klopt met het bovenstaande.  

Baker (1997) noemt ook syntactische eigenschappen van NI. NI is een productief 

proces en het nomen is morfologisch volledig geïntegreerd met het werkwoord. Het nomen en 

het werkwoord kunnen onafhankelijk gebruikt worden en aan het empty category principle 

(ECP14) moet voldaan worden (Baker 1988).  

Spencer (1995) beschrijft syntactische kenmerken van het Chukchi. Nog niet 

genoemde kenmerken zijn dat de structuur met NI een corresponderende analytische 

syntactische constructie heeft en dat NI soms ‘dative shift’15 veroorzaakt. Spencer (1995) 

gebruikt voor de analyse van de data dezelfde theorie als Grimshaw (1990); de thematische 

hiërarchie. Het minst prominente argument wordt dus geïncorporeerd. Het Chukchi komt 

volgens Spencer overeen met Rosen’s Compound NI. 

                                                 
14 De oorspronkelijke ECP luidt als volgt: A trace must be properly governed. A properly governs B if A theta-
governs or antecedent-governs B (Lieber 1992a:141). 
15 Dative shift komt voor bij ditransitieve werkwoorden. In het Engels gebeurt dit als volgt.  
(1) I give the flowers to John  I give John the flowers. 
 De goal (John) wordt hier verplaatst naar de objectspositie. De zin krijgt dus twee objecten. Bij NI in Chukchi 
wordt een object geïncorporeerd en de oorspronkelijke goal wordt object.  
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Er bestaan nog andere typologieën, maar deze hebben dezelfde opbouw als die van 

Rosen en Mithun. Merlan (1976) heeft een onderscheid in twee typen gemaakt voor NI in 

Nahuatl. Het eerste type is lexical NI. Dit zijn samenstellingen en deze kunnen gelexicaliseerd 

zijn of niet. Als ze gelexicaliseerd zijn verandert vaak de betekenis. Het tweede type is 

contextual NI. Dit type wordt bepaald in de discourse en heeft een anaforische functie. Deze 

twee types komen respectievelijk overeen met Compound NI van Rosen en type III van 

Mithun. Een ander kenmerk dat Merlan geeft is dat de constructie met NI een onopzettelijke 

actie kan weergeven; de constructie zonder NI is een opzettelijke actie (voorbeeld 79). 

 

(79) a. nečkʷapilpokonilli. 

    He stick-hit me (onopzettelijk). 

b. nečpokonilli ika kʷapilli 

    He hit me with a stick (opzettelijk). 

    (Merlan 1976:188) 

  

Over het algemeen is te zien dat alle typologieën op hetzelfde neerkomen. Er bestaat 

wel een aantal tegenstellingen tussen de talen met NI. In Nahuatl worden bijvoorbeeld wel 

instrumenten geïncorporeerd, in Southern Tiwa niet. In Southern Tiwa worden namen ook 

nooit geïncorporeerd, in Greenlandic wel met het werkwoord to go to (liar). Echter, een aantal 

wetenschappers heeft twijfels of Greenlandic wel NI heeft, omdat de werkwoorden niet op 

zichzelf voor kunnen komen; het zijn affixen. NI in Greenlandic wordt gezien als denominale 

werkwoordsvorming (Spencer en Zwicky 1998) en voldoet dus ook niet aan mijn definitie van 

NI. Er wordt geen werkwoord gecombineerd met een nomen, maar een affix hecht aan een 

nomen en vormt zo een denominaal werkwoord.    

Veel wetenschappers zeggen dat goals nooit geïncorporeerd worden en Barrie (2006) 

geeft zelfs een syntactische verklaring. De goal staat nooit in een rechte c-command relatie 

met het werkwoord en daarom kan de goal niet geïncorporeerd worden. In Southern Tiwa kan 

de goal echter wel geïncorporeerd worden, alleen als het een gebeurtenis is waaraan het 

subject meedoet. In alle andere gevallen kan het niet. In andere talen kan de goal niet 

geïncorporeerd worden. 

Ook kunnen meerdere nomina niet geïncorporeerd worden. Dit is ook uitgesloten door 

de syntactische benadering (Baker 1987). In Lakota kan dit echter wel (De Reuse 1994). In 

andere talen kan dit niet, alleen in Niuean, maar deze taal heeft geen echte NI, maar pseudo 
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NI (Massam 2001). Bij pseudo NI kan er veel meer materiaal geïncorporeerd worden (een 

hele NP), en er wordt geïncorporeerd aan de rechterkant van het werkwoord.  

Wetenschappers zijn het er wel over eens dat ten minste in sommige vormen van NI de 

IN algemeen, niet refererend en indefiniet is. Als er niet geïncorporeerd wordt is het nomen 

specifiek, refererend en definiet.  

Samenvatting16 kenmerken NI 

• patiënten en onderliggende objecten (subject van onaccusatieven), instrumenten, 

means, locatieven, of agenten van een passief kunnen incorporeren, subjecten/agenten 

en goals, source en benefactives niet 

• de IN is soms algemeen, niet refererend en indefiniet  

• de IN is soms een definiete expressie die verwijst naar een discourse referent  

• de IN kan geen specifieke en indefiniete vorm zijn 

• NI is productief 

• het nomen is morfologisch geïntegreerd met het werkwoord 

• het nomen en het werkwoord kunnen los van elkaar voorkomen  

• aan de ECP wordt voldaan 

• er kan niet meer dan één nomen geïncorporeerd worden 

• NI correspondeert met een analytische syntactische constructie  

• soms is er dative shift mogelijk 

• een constructie met NI kan een niet opzettelijke actie weergeven, een constructie 

zonder NI geeft een opzettelijke actie aan 

 

Rosen (1989): 

• Compound NI heeft effect op de argumentstructuur, daarbij is geen stranding en 

verdubbeling mogelijk 

• Classifier NI heeft geen effect op de argumentstructuur, stranding en verdubbeling 

buiten het werkwoord kan voorkomen 

 

Mithun (1984): 

• Type I: de IN is algemeen en niet refererend, de samenstelling is een conventionele, 

geïnstitutionaliseerde activiteit, informatie wordt naar de achtergrond gedrongen. De 

                                                 
16 Omdat er verschillende types NI zijn, zal ik de kenmerken per type onderbrengen, na de algemene kenmerken. 
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IN hebben geen affix of naamval, het werkwoord wordt intransitief en soms 

gelexicaliseerd 

• Type II: de IN verliest de status van argument en een andere NP neemt de 

grammaticale functie over, deze IN heeft ook geen affixen, maar hoeft niet indefiniet 

of niet-specifiek te zijn, ook wordt informatie naar de achtergrond geplaatst 

• Type III: dit type wordt gebruikt in de discourse, bijvoorbeeld om bekende informatie 

naar de achtergrond te dringen 

• Type IV: de IN kan aangevuld worden door specifieker NP-materiaal buiten het 

werkwoord 

 

Baker (2004): 

• Type I: werkwoord heeft agreement met de IN, NI kan voorkomen met 

onaccusatieven, stranding is mogelijk 

• Type II: werkwoord heeft geen agreement met de IN, NI met onaccusatieven kan 

alleen als er een andere NP aanwezig is (of bij ‘weather verbs’), stranding is niet 

mogelijk  

 
Kenmerken Compound 

NI 
Classifier 
NI 

Type 
I 

Type II Type III Type 
IV 

Productiviteit       
Nomen is morfologisch 
geïntegreerd met het 
werkwoord 

      

Nomen en werkwoord 
kunnen onafhankelijk 
voorkomen 

      

Aan de ECP wordt voldaan       
Niet meer dan één nomen 
kan incorporeren 

      

Correspondentie met 
analytische syntactische 
constructie 

      

Dative shift is mogelijk       
Interne argumenten 
incorporeren behalve goals, 
source en benefactives (ook 
subject van onaccusatief) 

      

De IN is algemeen       
De IN is niet refererend       
De IN is indefiniet       - 
De IN is een definiete 
expressie die verwijst in de 
discourse  

  (maar niet 
gemarkeerd) 

  (maar niet 
gemarkeerd) 

 (maar niet 
gemarkeerd) 

- 

NI heeft effect op de 
argumentstructuur 

    -  

Stranding     -  
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Verdubbeling     -  
De samenstelling is een 
conventionele, 
geïnstitutionaliseerde 
activiteit 

- -  - - - 

Informatie wordt naar de 
achtergrond gedrongen 

- -    - 

De IN hebben geen affix of 
naamval 

 -     - 

Het werkwoord wordt 
intransitief 

   -   

Het werkwoord kan 
gelexicaliseerd worden 

- -  - - - 

De IN verliest de status van 
argument en een andere NP 
neemt de grammaticale 
functie over 

      

Wordt gebruikt in de 
discourse 

- - - -  - 

De IN kan aangevuld 
worden door specifieker 
NP-materiaal buiten het 
werkwoord 

      

Tabel 2: kenmerken NI17 

 

Deze tabel zet de verschillende soorten NI naast elkaar. De dikke lijn geeft aan dat de eerste 

tien kenmerken bij alle soorten voorkomen.  

                                                 
17 In de tabel staan alleen de NI-soorten van Rosen (1989) en Mithun (1984) omdat er met de andere indelingen 
veel overlap bestaat.  
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Hoofdstuk 3:  Syntactische theorieën over synthetische 

samenstellingen 

 

Voordat de vergelijking tussen synthetische samenstellingen en NI gemaakt wordt in 

hoofdstuk 4 wil ik eerst nog een aantal theorieën behandelen. Als de syntactische theorieën 

over synthetische samenstellingen bekeken worden, lijkt het of het om hetzelfde proces als NI 

gaat. Hieronder zullen een aantal theorieën besproken worden die synthetische 

samenstellingen hetzelfde behandelen als NI. Achtereenvolgens zullen de analyses van 

Roeper (1988), Lieber (1992a) en Barrie (2006) besproken worden. Deze theorieën gaan er 

dus van uit dat beide processen syntactisch zijn.  

3.1 Roeper (1988) 

Roeper (1988) vergelijkt synthetische samenstellingen op -ing en -ed met NI. Zijn analyse 

volgt uit de volgende vier aannames. 

• Uniform Theta Assignment Hypothesis (Baker 1987) 

• Head Movement Constraint (Baker 1987) 

• De link tussen naamvalstoekenning en definiete referentie 

• Alleen maximale projecties kunnen refereren 

Voordat ik de analyse van Roeper bespreek, zal ik eerst de theorie van Baker toelichten. De 

Uniform Theta Assignment Hypothesis (UTAH) houdt in dat alle theta-rollen gegenereerd 

zijn in één positie. De algemene eigenschappen van move-alpha zijn als volgt: 

• Het spoor moet goed geregeerd zijn 

• Het antecedent staat niet in een theta-positie 

• De antecedent-spoor relatie is een subjacentie-relatie 

Het Head Movement Constraint (HMC) houdt in dat ‘An Xo may only move into the Yo 

which properly governs it’ (Baker 1987:53), zoals in afbeelding (15). 

 

 
Afbeelding (15) 
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Een nomen verplaatst dus in het werkwoord dat hem regeert. Xi staat niet in een theta-positie, 

het schendt subjacentie niet en incorporatie is mogelijk en de enige optie. De volgende regel 

is door Baker toegevoegd, omdat de gemaakte knoop geen government mag blokkeren: 

 

Government Transparency Corollary (GTC): 

‘A lexical category which has an incorporated item governs everything which the 

incorporated item governed in its original position’ (Baker 1987:64). 

 

De theorie van Roeper werkt als volgt. Als een synthetische samenstelling gevormd 

wordt, wordt de oorspronkelijke VP een NP of AP. De verschuiving van een VP naar een NP 

of AP veroorzaakt een verlies van naamval. Hierdoor moet het object verplaatsen, in dit geval 

naar het werkwoord. Dit veroorzaakt de algemene interpretatie van synthetische 

samenstellingen.  

De analyse van samenstellingen op -ing werkt als volgt. Het -ing affix verplaatst naar 

beneden en het NP hoofd verplaatst naar links (afbeelding (16). De IP wordt dan een NP, 

zoals in afbeelding (17). 

 

 
Afbeelding (16) 
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Afbeelding (17) 

 

De maximale projectie in afbeelding (17) is volgens Roeper geen VP, omdat het werkwoord 

geen inflectie kan krijgen (*rockthrows). 

De UTAH hield in dat alle theta-rollen gegenereerd zijn in één positie. Hierdoor is 

Roeper van mening dat synthetische samenstellingen gevormd worden door een syntactisch 

proces; alle afwijkingen van de UTAH worden bereikt door transformaties. Dat 

samenstellingen soms semantische drift laten zien wil volgens Roeper nog niet zeggen dat ze 

geen systematische behandeling kunnen krijgen.  

Het proces van synthetische samenstellingen werkt dus met verplaatsing en een spoor. 

Alleen een hoofd kan verplaatsen en moet naar een naastliggende maximale projectie 

verplaatsen. Samenstellingen hebben nog een toegevoegde bewerking nodig; ze verplaatsen 

via de positie van de clitic. Dit werkt als volgt: 

 

(88) verb [NP[N]]  verb + N [NP[N t]]  N + verb t [[t]] 

 

Het feit dat nomina binnen synthetische samenstellingen niet kunnen refereren 

verklaart Roeper als volgt. Alleen maximale projecties hebben definiete referentie, omdat zij 

een specificeerder hebben. De IP heeft tevens de INFL knoop om te verwijzen naar de tijd. 

Bij de verschuiving van de constructie VP - NP naar een NP of AP gaat de referentie verloren. 

Het hele proces van synthetische samenstellingen wordt veroorzaakt door het naar 

beneden verplaatsen van het -ing affix. Hierdoor gaat naamval verloren en moet verplaatsing 

plaatsvinden. In plaats hiervan kan ook een PP toegevoegd worden.  
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3.2 Lieber (1992a) 

Lieber (1992a) behandelt synthetische samenstellingen als hetzelfde proces als NI. Het is een 

proces van move-alpha en werkt als volgt.  

 

 
Afbeelding (18) 

 

In deze structuur (afbeelding 18) kan thirst geen casus krijgen omdat het geen maximale 

projectie is. Hierdoor wordt verplaatsing van het hoofd geforceerd. Lieber gaat ervan uit dat 

casusmarkering niet nodig is binnen woorden. Dit resulteert in de volgende structuur. 

 

 
Afbeelding (19) 

 

Frasen kunnen niet als eerste deel voorkomen omdat dit maximale projecties zijn, en 

deze kunnen wel casus ontvangen. Hierdoor is verplaatsing niet nodig. 

Ook bij Lieber wordt de UTAH van Baker opgevolgd. Alle data kunnen volgens 

Lieber verklaard worden met de syntactische aanpak. Het voorbeeld quencher of thirst wordt 

als volgt gegenereerd. 
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Afbeelding (20) 

 

Aangezien thirst hier een NP is kan deze casus krijgen en is geen verplaatsing nodig. 

Uiteraard moet hier de prepositie of ingevoegd worden.  

Lieber vindt haar analyse een voordeel hebben omdat het een stadium van 

taalverwerving incalculeert. Kinderen gaan namelijk door drie stadia bij de verwerving van 

deze samenstellingen. In het eerste stadium produceren ze alleen V-N samenstellingen, zoals 

washman, en gebruiken geen affixen. In het tweede stadium beginnen ze met het gebruik van 

affixen bij samenstellingen als kick-ball. De samenstellingen die ze dan produceren zien er 

dus als volgt uit: kicker ball. In het laatste stadium verwerven ze de juiste volgorde. Het 

tweede stadium van verwerving komt dus terug in de analyse van Lieber. De analyse lijkt op 

die van Roeper (1988), maar Roeper verplaatst altijd een maximale projectie in het 

werkwoord.  

Lieber geeft als verklaring voor het bestaan van synthetische samenstellingen dat het 

een overblijfsel is van het Oud-Engels. Het Oud-Engels had een SOV volgorde, en 

synthetische samenstellingen waren erg productief. Ze werden gevormd zonder verplaatsing. 

Het was zo’n productief proces dat toen de parameter veranderde naar SVO het in de taal 

aanwezig bleef. Na het veranderen van de parameter werd het een move-alpha proces.  

Volgens Lieber voldoet het proces ook aan de ECP, na enige aanpassing hieraan, die 

overigens niet ingrijpend is. De gereviseerde ECP luidt als volgt: ‘A properly governs B iff A 

thetagoverns and L-marks18 B or antecedent-governs B’ (Lieber 1992a:143). Deze 

verandering heeft geen consequentie voor de theorie, alleen bij synthetische samenstellingen 

voegt het iets toe. Bij L-markering kan een enkel woord uit een constituent gemarkeerd 

                                                 
18 L-marking: Xo L-marks a YP to which it assigns a thetarole or case  (Lieber 1992a:141). 
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worden, bij theta-governing wordt de hele constituent gemarkeerd. Bij de oorspronkelijke 

ECP kon de N overal heen verplaatsen, omdat deze dan altijd goed geregeerd is. In afbeelding 

(21) is te zien hoe dit in zijn werk gaat; het spoor wordt niet L-gemarkeerd maar antecedent-

geregeerd. 

 

 
Afbeelding (21) 

 

Afbeelding (21) laat tevens zien waarom de GTC van Baker (1987) nodig is. Zonder deze 

regel zou het antecedent het spoor niet regeren. Door toevoeging van deze regel regeert de 

categorie waar het nomen in geïncorporeerd is het spoor en voldoet het voorbeeld aan de 

ECP. Het voldoen aan de ECP was één van de kenmerken van NI. Synthetische 

samenstellingen voldoen dus net als NI aan de ECP.  

3.3 Barrie (2006) 

Barrie (2006) behandelt Engelse synthetische gerunds (-ing) als NI. Hij behandelt alleen de 

afleidingen op -ing als syntactisch proces, vanwege het contrast in voorbeeld (89). 

 

(89) a. John is an apple-picker, but never actually picks any apples. 

 b. *Johns enjoys apple-picking, but he doesn’t actually enjoy picking apples. 

 

In (89)b kan het nomen binnen de samenstelling wel refereren, in (89)a niet. Dit is voor Barrie 

reden om afleidingen op -ing als syntactisch te beschouwen, omdat volgens de lexicale theorie 

nomina binnen samenstellingen niet kunnen refereren.  



 63

Zijn analyse werkt als volgt. De structuur met de IN heeft geen Num-projectie, omdat 

ze niet gespecificeerd zijn voor getal of het count/mass onderscheid. De volgende structuren 

verklaren de incorporatie. 

 

 
Afbeelding (22) 

 

 

Afbeelding (23) 

Afbeelding (22) is geen goede structuur omdat twee lexicale items in een symmetrische c-

command relatie met elkaar staan. Daarom moet de N naar de specifier van de VP verplaatsen 

(afbeelding 24). In afbeelding (23) bestaat dit probleem niet en is geen verplaatsing nodig.  

  

Afbeelding (24) 
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Hoofdstuk 4: Vergelijking met NI 

 

In dit hoofdstuk zullen achtereenvolgens synthetische samenstellingen en samengestelde 

werkwoorden vergeleken worden met NI. De kenmerken van de Engelse en Nederlandse data 

zijn samengevoegd, omdat ze vrijwel overeen komen. Na de vergelijking zullen verschillende 

standpunten bekeken worden die betrekking hebben op de vraag of synthetische 

samenstellingen een vorm van NI zijn, en zal ik mijn eigen standpunt weergeven.  

4.1 Synthetische samenstellingen versus NI 

In tabel (3) worden de kenmerken van synthetische samenstellingen en NI naast elkaar gezet.  

 
Kenmerken Synth. 

Eng/NL 
Compound 
NI 

Classifier 
NI 

Type 
I 

Type II Type 
III 

Type IV 

Productiviteit        
Delen morfologisch 
geïntegreerd  

       

Delen kunnen 
onafhankelijk 
voorkomen 

       

Aan de ECP wordt 
voldaan 

       

Niet meer dan één 
nomen kan 
incorporeren 

       

Correspondentie met 
analytische 
syntactische 
constructie 

       

Dative shift is 
mogelijk 

nvt       

Interne argumenten 
incorporeren behalve 
goals, source en 
benefactives 

 (geen 
onaccusa- 
tieven) 

      

De IN is algemeen        
De IN is niet 
refererend 

       

De IN is indefiniet        - 
De IN is een 
definiete expressie 
die verwijst in de 
discourse  

   (maar niet 
gemarkeerd) 

  (maar 
niet 
gemar- 
keerd) 

 (maar 
niet 
gemar- 
keerd) 

- 

NI heeft effect op de 
argumentstructuur 

     -  

Stranding      -  
Verdubbeling      -  
De samenstelling is 
een conventionele, 
geïnstitutionaliseerde 

 - -  - - - 
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activiteit 
Informatie wordt 
naar de achtergrond 
gedrongen 

 - -    - 

De IN hebben geen 
affix of naamval 

  -     - 

Het werkwoord 
wordt intransitief 

nvt    -   

Het (werk)woord 
kan gelexicaliseerd 
worden 

 - -  - - - 

De IN verliest de 
status van argument 
en een andere NP 
neemt de 
grammaticale functie 
over 

       

Wordt gebruikt in de 
discourse 

 - - - -  - 

De IN kan aangevuld 
worden door 
specifieker NP-
materiaal buiten het 
werkwoord 

nvt       

Geen frase als niet-
hoofd 

       

Algemene lezing       - 
Met meer dan een 
intern argument geen 
samenstelling 
mogelijk 

       

Tabel 3: vergelijking synthetische samenstellingen – NI  

 

Er bestaan veel overeenkomsten tussen synthetische samenstellingen en NI. De meest 

duidelijke overeenkomst is dat de IN argumenten zijn van het werkwoord bij NI en bij 

synthetische samenstellingen van het nomen dat van het werkwoord is afgeleid. Er worden 

ook vrijwel dezelfde argumenten geïncorporeerd, alleen het subject van een onaccusatief kan 

bij synthetische samenstellingen niet incorporeren. Waarom dit verschil bestaat, is mij niet 

duidelijk. Het is duidelijk dat subjecten in beide fenomenen niet kunnen incorporeren. Dit 

komt door de ECP en de prominentie van argumenten. Het subject van een onaccusatief is 

oorspronkelijk intern en kan dus incorporeren bij NI. Waarom dit niet bij synthetische 

samenstellingen mogelijk is, is mij niet duidelijk. Het lijkt mij aannemelijk dat beide 

processen op een verschillend niveau plaatsvinden.   

Baker (1987) noemt dat beide fenomenen productief zijn. Verder vertonen 

synthetische samenstellingen veel overeenkomsten met het type I van Mithun. De IN zijn 

hierbij niet refererend, algemeen en ze hebben geen inflectie. Ze kunnen niet met getallen, 

demonstratieven of lidwoorden voorkomen.  
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Als linkerdeel kan geen frase voorkomen. Bij NI kan dit ook niet, omdat er maar één 

nomen geïncorporeerd kan worden. Sommige synthetische samenstellingen krijgen een 

gelexicaliseerde betekenis, zoals ijsbreker; dit komt bij NI ook voor, bijvoorbeeld in Somali 

of Kusaien (voorbeeld 80). 

 

(80) srasre (raise) + po (hand) = surrender 

 

De samenstellingen zijn niet langer een opsomming van de twee delen, maar krijgen een 

andere betekenis.  

Een kenmerk van NI is dat de constructie vaak correspondeert met een analytische 

syntactische constructie. Dit is bij synthetische samenstellingen ook het geval. Er kan een 

samenstelling gemaakt worden, maar het argument kan ook in een syntactische PP staan, 

zoals in voorbeeld (81)b.  

 

(81) a. truckdriver 

b. driver of trucks 

 

Bij NI correspondeert de structuur met NI met een analytische structuur zonder NI, zoals in 

het al eerder genoemde voorbeeld (82). 

 

(82) a. Seuan-ide ti-mũ-ban. 

    Man-suf   1sS/AO-see-past 

    I saw the/a man 

b. Ti-seuan-mũ-ban. 

    1sS/AO-man-see-past 

    I saw the/a man 

    (Southern Tiwa, Allen et al. 1984) 

 

Het type Compound NI van Rosen heeft effect op de argumentstructuur, daarbij is ook 

geen stranding en verdubbeling mogelijk. Hetzelfde is te zien bij synthetische 

samenstellingen. Het argument staat binnen de samenstelling en er kan geen extra argument 

buiten de samenstelling staan (verdubbeling). 

 

(83) *Bill was a meat eater of rare beef. (Rosen 1989:309) 
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Het is duidelijk dat er ook geen stranding kan voorkomen. 

Naast de overeenkomsten zijn er ook een aantal verschillen te ontdekken. Baker 

(1987) vindt dat synthetische samenstellingen geen NI zijn, omdat de samenstellingen nooit 

een werkwoord vormen, en het nomen kan niet refereren. In veel talen met NI kan het nomen 

wel refereren. Hierdoor denkt Baker dat synthetische samenstellingen in het lexicon gevormd 

worden, en NI in de syntaxis. Ook Meijs (1980) denkt dat synthetische samenstellingen in het 

lexicon gevormd worden. Het feit dat de nomina binnen de samenstellingen algemeen en niet 

refererend zijn, is een karakteristiek aspect van elementen beneden woordniveau. Hierdoor is 

een analyse op basis van argumentstructuur volgens Meijs beter dan een syntactische analyse.  

Een ander verschil is dat bij synthetische samenstellingen geen samenstelling gevormd 

kan worden als het werkwoord meer dan één intern argument heeft (dit kan echter wel met het 

werkwoord give). Bij NI is dit wel mogelijk, het thema-argument wordt dan geïncorporeerd. 

Ook de al eerder genoemde subjecten van onaccusatieven kunnen bij synthetische 

samenstellingen niet incorporeren, in tegenstelling tot NI.  

Bij synthetische samenstellingen is het tweede deel niet altijd onafhankelijk te 

gebruiken, zoals bij typesetter. Bij NI kunnen het nomen en het werkwoord allebei 

onafhankelijk voorkomen. Het nomen heeft bij een type NI van Baker wel agreement met het 

werkwoord; bij synthetische samenstellingen heeft het nomen nooit een affix. Tot slot kan bij 

synthetische samenstellingen maar één nomen incorporeren, terwijl bij NI in sommige talen 

meerdere nomina kunnen incorporeren.  

4.2 Samengestelde werkwoorden versus NI 

In tabel (4) worden de kenmerken van samengestelde werkwoorden en NI naast elkaar gezet.  

 
Kenmerken Werkwoord 

Eng/NL 
Compound 
NI 

Classifier 
NI 

Type 
I 

Type II Type III Type 
IV 

Productiviteit        
Nomen is 
morfologisch 
geïntegreerd met het 
werkwoord 

       

Nomen en 
werkwoord kunnen 
onafhankelijk 
voorkomen 

       

Aan de ECP wordt 
voldaan 

       

Niet meer dan één 
nomen kan 
incorporeren 

       

Correspondentie met        
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analytische 
syntactische 
constructie 
Dative shift is 
mogelijk 

-       

Interne argumenten 
incorporeren behalve 
goals, source en 
benefactives  

Alleen 
semantische 
argumenten 
(ook object 
in NL) 

      

De IN is algemeen        
De IN is niet 
refererend 

       

De IN is indefiniet        - 
De IN is een 
definiete expressie 
die verwijst in de 
discourse  

   (maar 
niet 
gemarkeerd) 

  (maar 
niet 
gemar- 
keerd) 

 (maar 
niet 
gemar- 
keerd) 

- 

NI heeft effect op de 
argumentstructuur 

     -  

Stranding      -  
Verdubbeling      -  
De samenstelling is 
een conventionele, 
geïnstitutionaliseerde 
activiteit 

 - -  - - - 

Informatie wordt 
naar de achtergrond 
gedrongen 

 - -    - 

De IN hebben geen 
affix of naamval 

  -     - 

Het werkwoord 
wordt intransitief 

    -   

Het werkwoord kan 
gelexicaliseerd 
worden 

- - -  - - - 

De IN verliest de 
status van argument 
en een andere NP 
neemt de 
grammaticale functie 
over 

       

Wordt gebruikt in de 
discourse 

 - - - -  - 

De IN kan aangevuld 
worden door 
specifieker NP-
materiaal buiten het 
werkwoord 

       

Geen frase als niet-
hoofd 

       

Algemene lezing       - 
Met meer dan een 
intern argument geen 
samenstelling 
mogelijk 

       

Hebben bijna geen 
inflectie 

       

Tabel 4: vergelijking samengestelde werkwoorden – NI  
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Tussen samengestelde werkwoorden en NI bestaan niet erg veel overeenkomsten. Bij 

samengestelde werkwoorden kan het nomen niet refereren, net als bij de meeste types NI. Bij 

beide kunnen het nomen en werkwoord onafhankelijk voorkomen. De samengestelde 

werkwoorden hebben ook een corresponderende analytische constructie. 

 

(84) a. Hij zoetwatervist. 

b. Hij vist in zoet water. 

 

Bij de scheidbaar samengestelde werkwoorden kan niet gezegd worden dat ze een 

corresponderende analytische constructie hebben, omdat ze geen incorporerende vorm hebben 

met inflectie. 

 

(85) a. *Hij bierbrouwt. 

b. Hij brouwt bier. 

 

Ook kan niet meer dan één nomen incorporeren, zoals bij de meeste talen met NI. 

Samengestelde werkwoorden lijken nog het meest op Compound NI. Er is een effect op de 

argumentstructuur en er is geen stranding en verdubbeling mogelijk. Het werkwoord wordt 

intransitief. 

 

(86) *Hij zoetwatervist in zoet water.  

 

Het werkwoord in voorbeeld (84) is eigenlijk een uitzondering. Het kan in zijn geheel 

vervoegd worden, in tegenstelling tot alle andere samengestelde werkwoorden. Bij deze 

laatsten is alleen de infinitief beschikbaar, en als het werkwoord vervoegd wordt, worden de 

delen gescheiden. Dan is er dus geen sprake meer van samengestelde werkwoorden; dit zijn 

dan ook scheidbaar samengestelde werkwoorden: 

 

(87) bierbrouwen - Ik brouw bier. 

 

Bij de scheidbaar samengestelde werkwoorden zijn het nomen en het werkwoord niet 

morfologisch geïntegreerd, dat is bij NI wel het geval. Er bestaan nog verdere verschillen 

tussen samengestelde werkwoorden en NI. De samengestelde werkwoorden zijn niet erg 

productief in tegenstelling tot NI. Ze hebben bijna geen inflectie, met enkele uitzonderingen, 
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en het nomen binnen het werkwoord kan niet refereren en is niet van groot belang in de 

discourse.   

De argumenten die kunnen incorporeren komen niet erg overeen; in het Nederlands 

kunnen object en locatie incorporeren, in het Engels alleen semantische argumenten. De 

samengestelde werkwoorden vertonen geen agreement bij het nomen en werkwoord. Dit is bij 

een type van NI bij Baker wel het geval.  

Als er meer dan één intern argument nodig is kan er geen samenstelling gevormd 

worden en ook bij de onaccusatieven is geen samenstelling met het subject mogelijk, dit in 

tegenstelling tot NI. 

Dijk (1997) legt uit dat NI in het Engels bij werkwoorden niet voorkomt omdat de 

SVO-volgorde dit heeft tegengehouden. Zolang zinnen uitgedrukt kunnen worden in deze 

volgorde, zal er geen reden zijn om te incorporeren. In het Nederlands zal dit ook niet 

gebeuren, in verband met de verb second structuur.  

4.3 Voor- en tegenargumenten en eigen mening 

Er bestaan veel overeenkomsten tussen synthetische samenstellingen en NI. Bij de lexicale 

analyses zijn er wetenschappers die vinden dat synthetische samenstellingen een vorm van NI 

zijn. Baker (2004) zegt dat deze samenstellingen analoog zijn aan type I van Mithun. Rosen 

(1989) vindt dat deze samenstellingen gelijk zijn aan haar Compound NI. Dit is al besproken 

in paragraaf 4.1. Dit type heeft effect op de argumentstructuur en er kan geen stranding en 

verdubbeling voorkomen.  

Aan de andere kant staan de mensen die vinden dat synthetische samenstellingen 

gevormd worden door een lexicaal proces, in tegenstelling tot NI, dat gevormd wordt door 

een syntactisch proces. De twee processen zijn volgens hen dus niet hetzelfde. Baker (1987) 

vindt dat het Engels geen NI heeft omdat de samenstelling nooit een werkwoord is, en het 

nomen kan niet refereren. Daarom stelt hij dat deze samenstellingen in het lexicon gevormd 

worden, en dat er bij NI iets anders aan de hand is. Dit is dan ook een syntactisch proces. Dit 

onderscheid is wel aannemelijk, mede door het al eerder genoemde argument van Meijs 

(1980). Toch ben ik het niet eens met Baker over het feit dat Engels (en Nederlands) geen NI 

kunnen hebben. Bepaalde types van NI zijn lexicaal (type I van Mithun, de types van Rosen). 

De synthetische samenstellingen passen goed in het eerste type van Mithun. Baker (2004) 

zegt ook dat deze samenstellingen analoog zijn aan type I. Synthetische samenstellingen 

komen ook overeen met Compound NI.  
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Het is wel duidelijk dat de twee fenomenen niet exact hetzelfde zijn, synthetische 

samenstellingen vormen geen werkwoorden en voldoen niet aan mijn definitie van NI. Toch 

zijn ze wel gelijk aan een bepaalde vorm van NI, namelijk de lexicale samenstellingen. Ze 

vertonen ook erg veel gelijkenissen in kenmerken.  

Als synthetische samenstellingen als syntactisch proces beschouwd worden, zien we 

dat het proces precies hetzelfde kan werken als NI. Dit maakt ook aannemelijk dat het om 

hetzelfde fenomeen gaat. Toch sluit ik me aan bij de lexicale theorieën, mede door het 

argument van Meijs. Tevens ben ik van mening dat synthetische samenstellingen gelijk zijn 

aan de lexicale vorm van NI.  

De samengestelde werkwoorden tonen weinig overeenkomsten met NI. In het 

Nederlands zijn de werkwoorden scheidbaar, en bij de werkwoorden die niet scheidbaar zijn, 

kunnen alleen semantische argumenten als linkerdeel voorkomen. Dit is ook het geval in het 

Engels. Het proces is ook niet erg productief. Hieruit concludeer ik dat deze soort 

werkwoorden niet gelijk staat aan een bepaalde vorm van NI. 
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Conclusie 

 

In deze scriptie zijn synthetische samenstellingen en samengestelde werkwoorden in het 

Engels en Nederlands vergeleken met NI. De onderzoeksvraag die hierbij centraal stond luidt 

als volgt: 

 

In welke mate komen de eigenschappen van synthetische samenstellingen en samengestelde 

werkwoorden in het Engels en Nederlands overeen met de eigenschappen van noun 

incorporation? 

 

Ik zal een samenvatting geven van de behandelde kwesties en tenslotte een antwoord 

geven op de onderzoeksvraag. In het eerste hoofdstuk zijn synthetische samenstellingen en 

samengestelde werkwoorden in het Engels en Nederlands beschreven en zijn de kenmerken 

samengevat. We hebben gezien dat de kenmerken van synthetische samenstellingen in het 

Engels en Nederlands overeenkomen. De Engelse theorieën die beschreven zijn golden 

grofweg ook voor het Nederlands. Tevens werd een korte vergelijking gemaakt tussen 

synthetische samenstellingen en samengestelde werkwoorden. De samengestelde 

werkwoorden waren over het algemeen niet productief en meestal defectief.  

In het tweede hoofdstuk is noun incorporation beschreven, en zijn de kenmerken en 

eigenschappen weergegeven. De theorieën van Mithun (1984) en Rosen (1989) zijn hierbij 

behandeld. We hebben gezien dat er verschillende soorten NI bestaan, en dat de theorieën 

hierover redelijk overeenkomen. De syntactische theorieën zijn behandeld waar ze iets 

toevoegden aan de lijst met kenmerken.   

In het derde hoofdstuk zijn drie theorieën behandeld die synthetische samenstellingen 

als een vorm van NI beschouwen. De twee fenomenen kunnen op dezelfde manier gevormd 

worden.  

Met behulp van de lijsten met kenmerken heb ik in het vierde hoofdstuk de 

overeenkomsten en verschillen tussen synthetische samenstellingen en NI beschreven. Tevens 

zijn de overeenkomsten en verschillen tussen samengestelde werkwoorden en NI behandeld. 

Hierna heb ik na een aantal voor- en tegenargumenten mijn eigen standpunt met betrekking 

tot synthetische samenstellingen en samengestelde werkwoorden weergegeven.  
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Het antwoord op de onderzoeksvraag kan als volgt geformuleerd worden. De 

synthetische samenstellingen zijn in grote mate identiek aan NI. Bijna alle kenmerken komen 

overeen. Dezelfde argumenten kunnen incorporeren (behalve het subject van de onaccusatief 

bij synthetische samenstellingen). Beide fenomenen zijn productief en hebben een 

corresponderende analytische constructie. Als linkerdeel kan geen frase voorkomen en 

sommige synthetische samenstellingen krijgen een gelexicaliseerde betekenis. Synthetische 

samenstellingen vertonen vooral veel overeenkomsten met type I van Mithun en Compound 

NI. De IN zijn niet refererend, algemeen en hebben geen inflectie. Ze kunnen ook niet met 

getallen, demonstratieven of lidwoorden voorkomen. Het type Compound NI van Rosen heeft 

effect op de argumentstructuur, daarbij is ook geen stranding en verdubbeling mogelijk. 

Hetzelfde is te zien bij synthetische samenstellingen. 

Er zijn een paar verschillen; bij synthetische samenstellingen kan geen samenstelling 

gevormd worden als het werkwoord meer dan één intern argument heeft (dit kan volgens 

sommigen wel bij give), en het tweede deel is niet altijd onafhankelijk te gebruiken, bij NI is 

dit allebei wel mogelijk. Met andere types van NI (Classifier NI en type IV van Mithun) zijn 

ook minder overeenkomsten te vinden.  

Er zijn dus vooral overeenkomsten te vinden met type I en Compound NI. Er kan dus 

gezegd worden dat synthetische samenstellingen een bepaald type NI zijn. Een aantal 

wetenschappers is het hier echter niet mee eens.  

De samengestelde werkwoorden zijn in kleine mate identiek aan NI. De weinige 

werkwoorden die voldeden aan de definitie vertoonden niet veel gelijke kenmerken met NI. 

Ze vertoonden een aantal gelijke kenmerken met type I en Compound NI. Bij samengestelde 

werkwoorden kan het nomen niet refereren, en het nomen en werkwoord kunnen 

onafhankelijk voorkomen. De samengestelde werkwoorden hebben ook een corresponderende 

analytische constructie. Bij Compound NI is er een effect op de argumentstructuur en er is 

geen stranding en verdubbeling mogelijk.  

Er waren echter meer verschillen aan te wijzen. Bij de samengestelde werkwoorden 

zijn het nomen en het werkwoord niet morfologisch geïntegreerd, ze zijn niet erg productief 

en hebben bijna geen inflectie, met enkele uitzonderingen. De argumenten die kunnen 

incorporeren kwamen ook niet erg overeen.  

Er was dus een aantal overeenkomsten aan te wijzen met type I en Compound NI. 

Veel werkwoorden die ik onderzocht heb waren backformations en voldeden dus niet aan de 

definitie. In het Nederlands kwamen veel scheidbaar samengestelde werkwoorden voor, deze  

konden alleen in de infinitief gebruikt worden. Sommige werkwoorden konden wel vervoegd 



 74

worden, zoals zoetwatervissen. Dit komt overeen met het Engelse werkwoord to oceanfish. 

De kenmerken voor het Engels en Nederlands komen dus vrijwel overeen. Over het algemeen 

kan gezegd worden dat samengestelde werkwoorden bijna niet identiek zijn aan NI.   

Eigenlijk is er niet veel bekend over de samengestelde werkwoorden in het Nederlands 

en Engels. Om erachter te komen of deze vormen wel geproduceerd worden, met of zonder 

inflectie, en welke argumenten kunnen incorporeren, kunnen experimenten gedaan worden 

met Engelse en Nederlandse sprekers. Met deze data kan een verdere vergelijking gemaakt 

worden met NI.  
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