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Samenvatting 
 
Dit artikel gaat in op de syntaxis en semantiek van de verbleekte partitieve constructie. Aangetoond 
wordt dat het cruciale verschil tussen verbleekte en gewone partitieven is dat de ingebedde NP in 
verbleekte partitieven een soort denoteert. Afgezien daarvan lijkt er geen semantisch of syntactisch  
verschil te bestaan tussen de twee typen partitieven. In deze bijdrage worden de contrasten besproken 
die in andere publicaties worden gesignaleerd. Zo wordt in de literatuur beweerd dat ongemodificeerde 
verbleekte partitieven onwelgevormd zijn onder een generieke interpretatie. Dit artikel betoogt dat deze 
bewering niet juist is. Er is een andere generalisatie die de relevante observaties kan verklaren: 
verbleekte partitieven zijn onnatuurlijk in subjectpositie. Als ze echter in deze positie worden gebruikt, is 
de generieke interpretatie de meest voor de hand liggende lezing. De analyse die wordt voorgesteld is 
gebaseerd op een bespreking van de bestaande literatuur en op de resultaten van enkele 
corpusstudies. 
 
Abstract 
 
The purpose of this paper is to describe Dutch faded partitives and analyze the syntax and semantics of 
the construction. It will be suggested that no fundamental syntactic or semantic differences exist 
between faded and ordinary partitives, apart from the fact that embedded NP’s in faded partitives 
denote kinds. Yet, some other observations about the differences between the two types of partitive 
constructions have been made in the literature. It has been claimed that unmodified faded partitives are 
ill-formed under a generic reading. This paper argues against this claim and concludes that faded 
partitives appear infrequently in preverbal subject position, but if they appear in this position, the generic 
reading becomes the most natural interpretation. The analysis is based on a review of the existing 
literature and on the results of corpus studies into the syntax and semantics of faded partitives. 
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1 Inleiding1 
 
 
Het Nederlands kent een bijzonder soort partitieve constructie, die niet voorkomt in verwante 
Germaanse talen: de verbleekte of schijnbare partitief (Van der Lubbe 1982). In (1) worden enkele 
voorbeelden gegeven.  
 
(1) a. Een meneer met van die typische Britse rode haren slaagde erin boterhammen te eten 

op de manier zoals wij die in het stadspark aan de eendjes voeren. Hij scheurde zijn 
witte verse boterhammen in stukken, rolde balletjes van de kruimels en wierp ze 
zichzelf toe in zijn opengesperde mond. 

b. Je vindt ze overal, van die mensen die zich op de een of andere wijze onderscheiden 
van anderen. 

c. Fabrieken zijn er over de hele wereld. Ze maken allerlei artikelen, zoals speelgoed, 
medicijnen, autobanden en verpakkingen. Daarbij gebruiken ze verschillende 
materialen en houden ze bergen afval over. Dat noemen we 'gevaarlijk afval' als er veel 
giftige stoffen in zitten. Sommige fabrieken weten niet waar ze met die rommel naar toe 
moeten. De landen waar die fabrieken staan, kunnen het afval vaak niet verbranden, 
storten of er nieuwe dingen van maken (bij voorbeeld plastic omsmelten tot nieuw 
plastic). En als dat wel kan, kost het meestal heel veel geld. (…) 'In Slovenië, dat ligt in 
het noorden van het vroegere Joegoslavië, zijn ook van die fabrieken,' vertelt Leo 
Bersee.2 

 
Deze constructie heeft in de literatuur al de nodige aandacht naar zich toe getrokken, met een piek eind 
jaren tachtig. Zie bijvoorbeeld Van der Lubbe (1982), Haegeman (1987), Zwarts (1987), Sturm (1989), 
De Hoop, Vanden Wyngaerd & Zwart (1990), De Hoop (1998), Broekhuis, Keizer & Den Dikken (2003: 
555-562). 
 
Eén van de beweringen die in de literatuur worden gedaan over de verbleekte partitieve constructie is 
dat de betekenis van deze constructie als volgt geparafraseerd kan worden (vergelijk (1a)): ‘van die 
typische Britse rode haren, weet je wel’ (zie bijvoorbeeld De Hoop 1998: 6, De Hoop, Vanden Wyngaerd 
& Zwart 1990: 81). Onderstaand corpusvoorbeeld is in dit opzicht relevant, omdat dit aspect expliciet 
naar voren komt: 
 
(2) Treintjes. Je weet wel, van die vaders die zogenaamd een electrische trein voor hun kind 

kopen, en er dan zelf mee gaan spelen.3
 
In de literatuur wordt aangenomen dat zinnen als (3), waarin de van die-sequentie voorafgegaan wordt 
door een telwoord, ambigu zijn tussen een verbleekte partitieve lezing en een ‘gewone’ partitieve lezing. 
Het voorbeeld is van De Hoop, Vanden Wyngaerd & Zwart (1990: 81). 
 
(3) Jan at drie van die kleffe koekjes. 
 
In dit artikel analyseer ik de semantiek en syntaxis van verbleekte partitieve constructies en de 
verschillen tussen verbleekte en gewone partitieven. 
                                                 
1Ik ben Dries Bonte, Johan de Caluwe, Liliane Haegeman, Jack Hoeksema en Helen de Hoop erkentelijk voor advies en 
discussie. De redactie en anonieme reviewers van www.neerlandistiek.nl dank ik voor het commentaar op eerdere versies. 
2Voorbeelden afkomstig van respectievelijk: De Standaard, december 1995, Meppeler Courant, januari 1994, Greenpeace. 
Kwartaalblad voor donateurs. Stichting Greenpeace Nederland. Amsterdam, 1995, nr. 2. 
3Voorbeeld afkomstig uit Jeugdjournaal, maart 1994.  
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De analyse is deels gebaseerd op een bespreking van de bestaande literatuur (met name De Hoop, 
Vanden Wyngaerd & Zwart 1990) en deels op corpusonderzoek. Het corpusonderzoek richt zich 
specifiek op de volgende twee onderzoeksvragen: 
 
1) Welke determinerende elementen worden aangetroffen in verbleekte tegenover gewone 

partitieve constructies? 
2) In welke syntactische posities treffen we verbleekte partitieven aan? 
 
Dit artikel is als volgt opgebouwd. In paragraaf 2 bespreek ik de bestaande literatuur. Paragraaf 3 bevat 
de resultaten van corpusonderzoek en een korte bespreking van die resultaten. In paragraaf 4 stel ik 
een analyse voor van de semantiek van de verbleekte partitieve constructie. Paragraaf 5 geeft een 
samenvatting van de voornaamste conclusies. 
 
 
2 Voetnoten bij de beschrijving in de literatuur 
 
 
In deze paragraaf stel ik een aantal bevindingen uit de literatuur aan de orde. Er wordt met name 
ingegaan op het werk van De Hoop, Vanden Wyngaerd en Zwart (vanaf nu DH, VdW & Z). Het werk 
van DH, VdW & Z kan worden beschouwd als het klassieke artikel over dit onderwerp. Het is de meest 
recente publicatie die ingaat op pragmatische, semantische en syntactische aspecten van het 
verschijnsel.4  
 
In paragraaf 2.1 komen een aantal inzichten op descriptief vlak aan de orde. In 2.2 staan de semantiek 
en pragmatiek van verbleekte partitieven centraal. Paragraaf 2.3 gaat in op de syntaxis van deze 
constructie. 
 
 
2.1 Descriptieve aspecten 
 
2.1.1 Een NP- en een PP-lezing 
 
In de literatuur wordt meestal aangenomen dat zin (4) ambigu is. Van die kleffe koekjes kan worden 
opgevat als een verbleekte partitief, maar kan ook worden geïnterpreteerd alsof er een specifieke 
verzameling kleffe koekjes is, waarvan Jan er een paar at. Volgens Haegeman (1987) en DH, VdW & Z 
(1990: 82-84) is van die kleffe koekjes in het eerste geval een NP en in het tweede geval een PP. 
 
(4) Jan at van die kleffe koekjes. 
 
In de literatuur zijn minstens zeven syntactische tests naar voren gebracht om deze ambiguïteit aan te 
tonen (vgl. DH, VdW & Z 1990: 82-84). Ik zal hier slechts één belangrijke toets weergeven.5 Het is 
                                                 
4Het artikel van DH, VdW & Z is dan ook opgenomen in de bloemlezing De Nederlandse taalkunde in honderd artikelen, 
onder redactie van Sjef Barbiers, Jack Hoeksema en Marc van Oostendorp (zie 
http://www.dbnl.org/taalkunde/artikelen/index.htm). 
5De zes andere tests die door DH, VdW & Z (1990: 82-84) naar voren worden gebracht zijn:  
a) als we het complement van van vervangen door een R-pronomen, zoals gedemonstreerd in zin (i) blijft alleen de PP-

lezing over (zie ook 2.1.3). 
b) de meeste werkwoorden sluiten een PP-lezing uit. Een voorbeeld van een werkwoord dat die lezing uitsluit is dragen in 

zin (ii). Zie ook 2.1.4. 
c) de NP-lezing is de enige die overleeft als de van die-constituent een subject is (vgl. zin iii). 
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algemeen bekend dat in het Nederlands een NP niet rechts van het werkwoord kan staan in 
ondergeschikte zinnen (vgl. bijvoorbeeld Vandeweghe 2000: 256). Als we van die kleffe koekjes in het 
achterveld van de zin plaatsen, zoals in (5), vervalt de verbleekte partitieve lezing, terwijl de gewone 
partitieve lezing bewaard blijft. Dit is een overtuigend argument voor de stelling dat de van die-
constituent in de verbleekte partitieve lezing een NP en in de andere lezing een PP is. 
 
(5) … dat Jan at van die kleffe koekjes. 
 
 
2.1.2 Beperkingen op de determinatoren 
 
DH, VdW & Z (1990: 83) concluderen dat bij de NP-lezing de determinator in de van-constituent idealiter 
die is. Discussie is volgens deze bron mogelijk over zulke, dergelijke en dat soort. Onderstaande 
oordelen zijn van DH, VdW & Z (1990) en hebben uitsluitend betrekking op de verbleekte partitieve 
lezing: 
 
(6) a. Van die hete soep windt Jantje op. 
 b. ? Van zulke soep windt Jantje op. 
 c. ?? Van dergelijke/dat soort soep windt Jantje op. 
 d. * Van de/deze/mijn soep windt Jantje op.    
 
Wat de oordelen over en de voorkeuren voor de varianten in (6a, b en c) betreft, komt er veel 
idiolectische variatie voor. Van alle mogelijkheden zijn er voorkomens te vinden in corpora. In (7)-(9) zijn 
voorbeelden gegeven.6  
 
(7) a. Schumann en Liszt schreven ook wel eens van zulke opgeklopte agressieve 

boekdelen, maar Tsjaikovski heeft in de tweede thema's absoluut meer charme te 
bieden. 

b. Kees bedenkt in zijn verliefdheid op Rosa van alles en nog wat om indruk op haar te 
maken, Willem is verliefd op Scholten, de grijze jongen, en verzint ook van zulke 
dingen.7

(8) Hier wonen... Och, het zijn illusies, maar hoe leuk is het daarmee een beetje te spelen. (…) In 
het buitenland heb ik wel eens van dergelijke oprispingen. Je komt in een vreemde streek en 
ziet huisjes die zo uit een ansicht geknipt konden zijn (…).8  

                                                                                                                                                         
d) secundaire predikaten zijn alleen mogelijk in de NP-lezing (vgl. zin iv). 
e) als de van die-constituent wordt ingebed onder een voorzetsel is de PP-lezing uitgesloten (vgl. v). 
f) Bij de NP-lezing is de (ingebedde) determinator idealiter die. Daarnaast zijn ook zulke, dergelijke en dat soort mogelijk. 

Deze, de, en andere sterke determinatoren zijn uitgesloten (maar vergelijk voorbeeld 10). Bij de PP-lezing vinden we 
dergelijke beperkingen op de determinator niet. Dus in zin (vi) kan er alleen sprake zijn van de PP-lezing (zie ook 2.1.2). 

 
i) Jan heeft ervan gegeten. 
ii) Craig draagt altijd van die malle petten. 
iii) Er liepen van die eenvoudige marktkooplui op straat. 
iv) Jan eet van die Hollandse kroketjes altijd koud. 
v) Hij gaat altijd met van die rare mensen om. 
vi) Hij eet van de koekjes. 
 
6Mijn materiaal bevat 20 voorkomens van van dat/dit soort/dergelijke/zulke-constituenten die niet voorafgegaan worden door 
een telwoord of een ander determinerend element. Daarvan verschijnen er slechts twee in subjectpositie. In 3.2 betoog ik dat 
dergelijke constituenten geïntroduceerd worden door een lege determinatorpositie en dat het feit dat ze relatief weinig 
voorkomen in subjectpositie daarmee samenhangt. Mogelijk verklaart dit ook dat DH, VdW & Z de zinnen in (6b) en (6c) niet 
volledig grammaticaal achten. 
7Voorbeelden afkomstig van respectievelijk NRC Handelsblad, augustus 1994 en januari 1994.  
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(9) a. Eerst oefent Bart met de kinderen in een kring allerlei bewegingen die ze in hun stuk 
kunnen gebruiken: bibberen van de kou, warmen aan een vuur, een beer doodsteken 
en meeslepen, berebout kluiven, boren en zagen, juichen als de zon doorbreekt, van 
dat soort dingen. 

 b. Er zijn wel van dit soort boomgaarden in België en Engeland.9  
 
Volgens DH, VdW & Z zijn deze, de en andere sterke determinatoren op de positie van die uitgesloten. 
Daarbij kan worden aangetekend dat we in bepaalde (Nedersaksische) dialecten van het Nederlands 
wel verbleekte partitieve voorkomens vinden van van deze N (waarbij N correspondeert met een 
meervoudige of een niet-telbare soortnaam). In (10) is een voorbeeld gegeven uit het Stellingwerfs: 
 
(10) Vroeger ston d'r een stienze (klein kesteel) in Ni'jhooltpae: de Friesburg of Leemburg. Die 

stienze wodde op 23 november 1514 plunderd en in de braand steuken deur Gelderse 
soldaoten. Mien omke, Sent Veenstra, het mit muddejaegen, zoe'n zeuventig jaor leden, disse 
dikke stien vunnen vlakbi'j et plak waor de stienze staon het. Die stien het altied bi'j oons in 
huus west. Hi'j wodde bruukt as gewicht bovenop de inmaekpot mit zoerkool. 
Maar wat is et? In oolde kestelen he'k ok wel es van disse stienen liggen zien.10

 
Hoewel verbleekte partitieve lezingen vooral voorkomen als een soortnaam wordt ingeleid door van 
die/dat, moeten we dus rekening houden met vier andere varianten: van zulk(e), van dergelijk(e), van 
dit/dat soort en van deze/dit. De frequentie waarmee de verschillende mogelijkheden voorkomen is 
zonder twijfel onderhevig aan (in elk geval geografische en idiolectische) variatie.  
 
Vervolgens zijn er ook beperkingen op het element dat voorafgaat aan het (verbleekte) partitieve van. 
Volgens DH, VdW & Z (1990: 92) kan (11a) bijvoorbeeld geen NP-lezing krijgen. Hetzelfde zou gelden 
voor (11b), waarin definiete determinatoren zijn gebruikt. 
 
(11) a. # één van die kleffe koekjes. 

b. # de meeste/sommige van die lekkere taartjes. 
 
Hoewel het duidelijk is dat in de zinnen in (11) een gewone partitieve lezing de minst gemarkeerde optie 
is, moet het oordeel van DH, VdW & Z genuanceerd worden. Voor elk van de zinnen in (11) geldt dat 
een deel van de sprekers van het Nederlands de zin welgevormd acht.11 Overigens kan voor (11a) met 
een corpusvoorbeeld geïllustreerd worden dat de intuïtie van DH, VdW & Z niet zonder meer 
representatief is. In voorbeeld (12) is de verbleekte partitieve lezing de meest voor de hand liggende 
interpretatie. 
 
(12) Een foto van het Noordeinde aan het begin van deze eeuw. Links een van die markante 

tentwagens waarmee de boeren ter markt gingen. De wagen is geparkeerd voor het café Smelt 
en hier zal het paard op stal gezet zijn.12

 
 
                                                                                                                                                         
8Voorbeeld afkomstig uit Meppeler Courant, november 1992  
9Voorbeelden afkomstig van respectievelijk NRC Handelsblad, maart 1995 en Meppeler Courant, oktober 1993. 
10Voorbeeld afkomstig vanhttp://www.tresoar.nl/educatie/triedsjes/foto's/Wolvega/wolvega-73.htm.  
11Het is een methodologische keuze om de welgevormdheidsoordelen niet uitsluitend te baseren op de intuïties van de 
auteur (zie ook Oosterhof te verschijnen). Ik heb gebruik gemaakt van de oordelen van vier Vlaamse en twee Nederlandse 
sprekers (van wie de leeftijden tussen 24 en 36 liggen). Als ik expliciet aangeef dat een deel van de sprekers van het 
Nederlands er bepaalde grammaticaliteitsoordelen op nahoudt, leid ik dat af uit het feit dat de meerderheid van mijn 
informanten het betreffende oordeel deelt. 
12Voorbeeld uit Meppeler Courant, mei 1995.  
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2.1.3 Van die-constituenten ingeleid door een telwoord 
 
In de inleiding werd al aangekaart dat de van die-constituent in (3), hier herhaald als (13), volgens 
(onder andere) DH, VdW & Z (1990:84-85) ambigu is: de constituent kan worden geïnterpreteerd als PP 
of als NP. 
 
(13) Jan at drie van die kleffe koekjes. 
 
De mogelijkheid van een PP-lezing voor (13) wordt geïllustreerd in (14a) waar R-pronominalisatie heeft 
plaatsgevonden van de NP die het complement is van het voorzetsel (de ingebedde NP): 
 
(14) a. Jan heeft drie van die kleffe koekjes gegeten. 
 b. (Over die kleffe koekjes gesproken,) Jan heeft er drie van gegeten. 
 
Om nu te kunnen demonstreren dat een NP-lezing ook mogelijk is, stellen DH, VdW & Z eerst vast dat 
R-pronominalisatie van NP’s die niet het complement van een voorzetsel vormen ook mogelijk is: 
 
(15)  a. Jan heeft koekjes gegeten. 

b. (Over koekjes gesproken,) Jan heeft er gegeten. 
 
Deze vorm van pronominalisatie blijkt ook mogelijk te zijn in het geval van van die-NP’s. Zie (16). Dit 
bevestigt de intuïtie dat dergelijke constituenten inderdaad NP’s zijn. 
 
(16) a. Jan heeft van die koekjes gegeten. 
 b. (Over van die koekjes gesproken,) Jan heeft er gegeten. 
 
Wanneer we nu de vermeende NP laten voorafgaan door een telwoord, blijft R-pronominalisatie 
mogelijk, zoals geïllustreerd is in (17). Hieruit zou volgen dat de NP-lezing tot de mogelijkheden behoort 
in (17a). 
 
(17) a. Jan heeft drie van die koekjes gegeten. 
 b. (Over van die koekjes gesproken,) Jan heeft er drie gegeten. 
 
We moeten echter vaststellen dat deze conclusie niet gerechtvaardigd is. Dat blijkt uit voorbeeld (18). In 
(18b) hebben we dezelfde procedure toegepast als in (17). Volgens DH, VdW & Z zou hier dus uit 
blijken dat in (18) van die koekjes een NP is. Hoewel een verbleekte partitieve lezing van van die-
constituenten ingeleid door één niet onmogelijk is (vergelijk (12)), is een dergelijke interpretatie voor 
(18a) toch zeer gemarkeerd, terwijl voorbeeld (18b) aanmerkelijk acceptabeler lijkt te zijn. Dit betekent 
dat we op grond van de voorbeelden in (17b) en (18b) niet kunnen concluderen dat er in deze zinnen 
noodzakelijk een anaforische relatie is tussen van die koekjes en er. Het is op grond van de proef van 
DH, VdW & Z dus niet duidelijk aangetoond dat van die koekjes in (17a) in de verbleekte partitieve 
lezing een NP en in de gewone partitieve lezing een PP is. 
 
(18) a. Jan heeft één van die koekjes gegeten. 
 b. (Over van die koekjes gesproken,) Jan heeft er één gegeten. 
 
  
 
 
 

 6



Neerlandistiek.nl 05.04 

2.1.4 Het onderscheid tussen NP’s en PP’s. 
 

Een mogelijke analyse is dat van die koekjes in beide lezingen van (17a) een PP is. In 2.3 zal ik een 
dergelijk voorstel bepleiten. De syntactische functie van de PP verschilt in dat geval echter van die van 
van die kleffe koekjes (in de PP-lezing) in (4), hier herhaald als (19). In traditionele termen zou de PP in 
(19) beschouwd worden als een zelfstandig zinsdeel, terwijl de PP in (13) een deelconstituent is binnen 
het lijdend voorwerp drie van die kleffe koekjes, dat als geheel een NP is. 
 
(19) Jan at (/nam/pakte) van die kleffe koekjes. 

 
In (20) wordt aangetoond dat constituenten als twee van die kleffe koekjes zich altijd als een NP 
gedragen, zowel in verbleekte partitieve als in de gewone partitieve lezing. Dergelijke constituenten 
komen in beide lezingen in alle argumentposities voor. In (20a) is twee van die lekkere koekjes het 
subject, in (20b) het direct object, in (20c) is de bewuste constituent een indirect object en in (20d) het 
complement van een prepositie in een voorzetselvoorwerp. Dit is kenmerkend voor nominale 
constituenten. In de varianten van deze zinnen waarbij van die lekkere koekjes niet wordt voorafgegaan 
door twee blijft de constituent zich gedragen als een nominale constituent. Het enige verschil is dat van 
die lekkere koekjes in dat geval ondubbelzinnig een verbleekte partitieve lezing krijgt. 
 
(20) a. (Twee) van die lekkere koekjes gaan er wel in. 

b. Hier heb je (twee) van die lekkere koekjes. 
c. Ik geef aan (twee) van die goede doelen. 
d. Ik wacht op (twee) van die slimme studenten. 

 
Er kan een scherp onderscheid gemaakt worden tussen dergelijke NP’s en situaties waarin van die-
constituenten voorkomen in posities waar we een PP verwachten. We kunnen in dit verband onder 
andere de volgende twee mogelijkheden onderscheiden. In (21) worden de van die-constituenten in 
traditionele termen ontleed als voorzetselvoorwerp. In (22) ontleden we de van die-constituent als een 
bijwoordelijke bepaling. Kenmerkend voor deze syntactische functies is dat ze (doorgaans) bekleed 
worden door voorzetselconstituenten. 
 
(21) a. Ik geniet van die lekkere koekjes.  
 b. Ik ben niet vies van die lekkere koekjes. 
(22) a. Baby’s vallen gemakkelijk van die gammele commodes. 
 b. Hij smijt de spullen van de tafel. 
 
Het is niet duidelijk tot welk traditioneel type zinsdeel van die-constituenten zoals in (19) behoren (in de 
PP-lezing). Veel descriptieve grammatica’s lijken het bestaan van deze constructie te negeren (vgl. 
bijvoorbeeld de ANS (Haeseryn et al. 1997) en Vandeweghe 2000).  
 
In de syntactische representatie die ik zal voorstellen in 2.3 wordt aangenomen dat constituenten zoals 
(twee) van die lekkere koekjes in (20a) als geheel NP’s (of eigenlijk DP’s) zijn. In een dergelijke analyse 
blijft het mogelijk dat van die kleffe koekjes in (19) een PP is (in de PP-lezing), zoals aangenomen wordt 
door onder meer DH, VdW & Z. 
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2.2. Semantische en pragmatische aspecten 
 
Zowel De Hoop (1998) als DH, VdW & Z (1990) concluderen dat het “partitieve uiterlijk” van van die-
NP’s correspondeert met een partitieve betekenis. Beschouw eerst zin (23). 
 
(23) Er liepen van die marktkooplui op straat. 
 
DH, VdW & Z (1990: 102) beschrijven de semantiek van deze zin als volgt: 
 

“Uit het shared knowledge-domein, waarin de kennis is opgeslagen die min of meer constant blijft in 
alle modellen, wordt een aantal individuen in het discussiedomein geïntroduceerd. (…) Daarmee 
wordt tevens het partitieve uiterlijk van de van die-constructie verklaard. Hoewel er geen grotere 
verzameling eenvoudige marktkooplui in het discussiedomein aanwezig is, bestaat een dergelijke 
verzameling wel in het shared knowledge-domein. (…) gebleken is dat van die-NPs wel degelijk een 
partitieve interpretatie kennen (…)” (mijn onderstreping, AO) 

 
In deze paragraaf stel ik me de volgende vraag: Als verbleekte partitieven evenals andere (“gewone”) 
partitieve constructies wel degelijk een partitieve interpretatie kennen, op grond van welke semantische 
of pragmatische eigenschap(pen) kunnen we dan volhouden dat er een wezenlijk verschil is tussen de 
twee typen? In 2.2.1 bespreek ik de observatie van De Hoop (1998) dat de twee constructies van elkaar 
verschillen in de locatie van de verzameling die gedenoteerd wordt door de partitief. In 2.2.2 ga ik in op 
de stelling dat ongemodificeerde verbleekte partitieven geen generieke lezingen toestaan. 
 
 
2.2.1 “weet je wel” 
 
De Hoop (1998: 6) beschrijft het verschil tussen de PP- en de NP-lezing van zin (24), die vergelijkbaar 
is met (4), als volgt: “Sentence [(24)] can mean that there is a certain set of filthy bonbons in the domain 
of discourse, and Els ate some of them, or the sentence can mean that Els ate some of those filthy 
bonbons (“you know”)” De eerste lezing die in dit citaat wordt onderscheiden is dan een PP-lezing en de 
tweede de verbleekte partitieve lezing.  
 
(24) Els at van die smerige bonbons. 
 
De beschrijving van de betekenis van de verbleekte partitief in het citaat uit De Hoop (1998) lijkt sterk te 
leunen op de frase “you know”. Het is intuïtief misschien wel duidelijk wat hiermee bedoeld wordt, maar 
deze omschrijving verdient precisering. Deze precisering geeft De Hoop (1998) aan de hand van zin 
(25). 
  
(25) Er lagen drie van die dikke boeken op de tafel. 
 
De Hoop (1998: 6-7) beschrijft de semantiek en pragmatiek van de verbleekte partitief in (25) als volgt: 
 

“(…) the concept of a thick book should be well-known, and, as far as I can see, both to the speaker 
as well as to the hearer. (…) I think the explanation for the paradoxical situation of being new and 
familiar at the same time can be derived from the structure of the model. The thick books (...) are 
new in the domain of discourse, but as they are taken from an already existing set in the hearer’s 
knowledge store, they are in a sense familiar as well. (…) One could say that faded partitives only 
differ from ordinary partitives in the location of the set the van die-constituent denotes. So, in the 
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case of an ordinary partitive, the set is contextually determined (…), whereas in the case of a van 
die-NP the set is located in the hearer’s knowledge-store.” (mijn onderstreping, AO) 

 
Partitieven drukken een deel-geheel-relatie uit, waarbij het geheel correspondeert met een verzameling, 
die aanwezig kan zijn in de context en/of deel kan uitmaken van de knowledge store (van de 
toehoorder). De knowledge store van een taalgebruiker kan worden beschouwd als een bestand 
waaruit de taalgebruiker verzamelingen kan selecteren. In de visie van De Hoop is het dus noodzakelijk 
dat de verzamelingen die gedenoteerd worden door verbleekte partitieve van die-constituenten 
afkomstig zijn uit de knowledge store. 
 
Het is echter discutabel of dit inderdaad noodzakelijk is. Beschouw bijvoorbeeld fragment (1c), hier 
herhaald als (26): 
 
(26)  Fabrieken zijn er over de hele wereld. Ze maken allerlei artikelen, zoals speelgoed, medicijnen, 

autobanden en verpakkingen. Daarbij gebruiken ze verschillende materialen en houden ze 
bergen afval over. Dat noemen we 'gevaarlijk afval' als er veel giftige stoffen in zitten. Sommige 
fabrieken weten niet waar ze met die rommel naar toe moeten. De landen waar die fabrieken 
staan, kunnen het afval vaak niet verbranden, storten of er nieuwe dingen van maken (bij 
voorbeeld plastic omsmelten tot nieuw plastic). En als dat wel kan, kost het meestal heel veel 
geld. (…) 'In Slovenië, dat ligt in het noorden van het vroegere Joegoslavië, zijn ook van die 
fabrieken,' vertelt Leo Bersee. 

 
Het is duidelijk dat van die fabrieken hier een verbleekte partitief is en geen PP. Dit wordt aangetoond in 
(27). Toch krijgt de betreffende verzameling (vooral) invulling op grond van de pragmatische context. 
Het valt natuurlijk niet geheel uit te sluiten dat de verzameling van fabrieken (in bepaalde landen) die 
niet weten waar ze met hun gevaarlijk afval naar toe moeten daarnaast deel uitmaakt van de knowledge 
store van taalgebruikers.13 Er lijken echter geen doorslaggevende argumenten te zijn die pleiten voor 
een voorstel in die richting. 
 
(27) … dat er in Slovenië ook van die fabrieken zijn / *zijn van die fabrieken. 
 
De Hoop (1998: 6) bevat nog een redenering op grond waarvan geconcludeerd zou kunnen worden dat 
de relevante verzamelingen niet contextueel, maar op grond van de knowledge store van taalgebruikers 
bepaald worden. Vergelijk eerst (28a) en (28b). 
 
(28)   a. Ik lees nooit dikke boeken. 
 b. Ik lees nooit van die dikke boeken. 
 
De Hoop (1998: 6) stelt: 
 

“[(28a)] can mean that I never read thick books, because I never see or buy thick books, or maybe 
because I never knew there exist any thick books. This cannot be the case in [(28b)]. In [(28b)] I 
know there are thick books and I do not read them, for some reason or other, but it cannot be just a 
coincidence, like in [(28a)].” 

 
Dit lijkt echter niet geheel juist te zijn. Beschouw bijvoorbeeld onderstaande dialoog: 
 
                                                 
13Een mogelijke alternatieve visie is dat de context er in sommige gevallen juist voor zorgt dat de betreffende verzameling 
geïntroduceerd wordt in de knowledge store, zodat ze er op het moment dat de verbleekte partitief gebruikt wordt deel van 
uitmaakt. 
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(29) A: De laatste tijd lees ik vooral dikke pillen van rond de 1000 bladzijden. Ik heb pas De 
ontdekking van de hemel uit en nu ben ik bezig in Gewassen vlees. Dat is waar ik van 
houd: dat je gedurende lange tijd onder de pannen bent. 

B: Ik lees eigenlijk nooit van die dikke boeken, maar nu je het zegt, zou het eigenlijk nog 
een goed idee zijn om daarmee te beginnen.   

 
Uit deze dialoog kunnen we afleiden dat het wel degelijk mogelijk is dat juist in de pragmatische context 
een bepaalde verzameling van boeken wordt geïntroduceerd. Bovendien kan het, getuige de uiting van 
B, toeval zijn dat de betreffende persoon nooit van die dikke boeken leest.  
 
Dit neemt niet weg dat het aannemelijk is dat de verzameling waaraan de verbleekte partitief refereert in 
de meeste gevallen deel uitmaakt van de knowledge store. In paragraaf 4 zal ik beargumenteren dat het 
cruciale onderscheid tussen verbleekte en gewone partitieven is dat de ingebedde NP in verbleekte 
partitieven een soort denoteert (zie paragraaf 4 voor de definiëring van de notie soort). Binnen die 
analyse zal ik een verklaring geven voor het feit dat de verzameling die gedenoteerd wordt door 
verbleekte partitieven doorgaans aanwezig is in de knowledge store. 
 
 
2.2.2 Genericiteit 
 
Volgens DH, VdW & Z (1990: 98-103) krijgen ongemodificeerde van die-NP’s normaliter geen generieke 
lezing, in tegenstelling tot kale meervouden (vgl. (30)). Het vraagteken bij (31b) blijft dan ook 
achterwege bij DH, VdW & Z (1990: 98), terwijl (31a) ook door DH, VdW & Z gemarkeerd wordt met een 
asterisk. Zin (32), waarin het nomen wordt gemodificeerd door een adjectief, is volgens DH, VdW & Z in 
tegenstelling tot (31a) volledig grammaticaal.  
 
(30) a. Katten brengen geluk. 
 b. Katten hebben gisteren de moestuin vertrappeld. 
(31) a. ? Van die katten brengen geluk. 
 b. ? Van die katten hebben gisteren de moestuin vertrappeld. 
(32) Van die zwarte katten brengen geluk. 
 
Geen van de sprekers van het Nederlands die ik geraadpleegd heb, deelt de intuïtie van DH, VdW & Z 
over de zinnen in (31). Volgens sommige taalgebruikers is (31a) zelfs ongemarkeerder dan (31b).14 Het 
lijkt eerder zo te zijn dat van die-NP’s in subjectpositie überhaupt niet de meest natuurlijke optie zijn. 
 
Zin (33), die overeenkomt met zin (10a) van DH, VdW & Z  (1990: 83), is eveneens problematisch voor 
de stelling dat ongemodificeerde verbleekte partitieven geen generieke interpretatie kunnen krijgen. 
Deze zin kan namelijk uitsluitend generiek geïnterpreteerd worden: een bepaald soort (hete) soep windt 
Jantje in het algemeen op. Daarentegen stellen we vast dat in zin (34) waarin van weggelaten is zowel 
een generieke als een episodische lezing mogelijk is. DH, VdW & Z sluiten een generieke lezing voor 
(33) uiteraard niet uit, aangezien het hier gaat om een gemodificeerde van die-constituent. Dat neemt 
echter niet weg dat het verrassend is dat dit de enige interpretatie is. Bovendien krijgt ook de zin Van 
die soep windt Jantje op uitsluitend een generieke interpretatie. 

  
(33) Van die hete soep windt Jantje op. 
(34) Die hete soep windt Jantje op. 
 

                                                 
14Dit geldt voor vier van de zes informanten (zie voetnoot 11). 
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De conclusie dat ongemodificeerde verbleekte partitieve van die-NP’s incompatibel zijn met een 
generieke interpretatie lijkt dus niet terecht. Het is eerder zo dat verbleekte partitieve van die-NP’s 
bepaalde problemen opleveren in subjectpositie. Maar àls ze in die positie welgevormd zijn, geven ze 
zelfs de voorkeur aan een generieke interpretatie. 
 
Deze analyse voorspelt dat in andere posities de generieke lezing zonder meer acceptabel is. In (35a) 
en (35b) vinden we ongemodificeerde van die-NP’s terug als direct object, in (35c) als complement van 
een voorzetsel. Deze zinnen zijn inderdaad zonder meer welgevormd en lijken (normaal gesproken) 
generiek geïnterpreteerd te worden.  
 
(35) a. Ik haat van die katten 
 b. Hij lust heus wel van die soep. 
 c. Mijn broer kijkt graag naar van die actiefilms. 
 
Overigens is ook zin (79b) van DH, VdW & Z (1990: 99-100), hier herhaald als (36), een relevant 
voorbeeld. Deze zin toont volgens DH, VdW & Z aan dat verbleekte partitieve van die-NP’s een 
existentiële lezing kunnen krijgen. De redenering is dat een resultatieve Small Clause een 
tijdsafhankelijk predikaat (oftewel een stage-level predicate, vgl. Carlson 1977) bevat. Volgens DH, 
VdW & Z veroorzaakt een dergelijk predikaat een existentiële lezing. Deze argumentatie is echter niet 
juist. Het is namelijk zo dat de onvoltooid tegenwoordige tijd in het Nederlands in de meeste gevallen 
een generieke lezing veroorzaakt, ook als het gaat om een tijdsafhankelijk predikaat. Het gebruik van 
graag in (36) zorgt ervoor dat deze generieke lezing de enige mogelijke interpretatie wordt. Graag 
dwingt een betekenis af, waarbij het niet gaat om een toevallige gebeurtenis, maar waarbij een 
generalisatie wordt uitgedrukt (er is dus sprake van een situation type shift, vgl. Smith 1997). De meest 
voor de hand liggende interpretatie van (36) kan als volgt weergegeven worden: Voor van die linguïsten 
geldt dat Jan ze in het algemeen graag verrot scheldt. Dit is een generieke interpretatie. 
 
(36) Jan scheldt graag van die linguïsten verrot. 
 
 
2.3 Syntactische structuur van van die-constituenten 
 
2.3.1 Gewone partitieve van die-constructies 
 
DH, VdW & Z (1990: 86-91) nemen onderstaande structuur aan voor woordgroepen van het type drie 
van die kleffe koekjes in de gewone partitieve interpretatie (de “PP-lezing”): 
 
(37)  NP 

 
QP  N’ 

 
 drie N  PP 
 
  ø P  NP 
 
   van Det  N  
 
    die AP  N 
 
     kleffe  koekjes 
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Cruciale elementen in deze analyse zijn dat van geanalyseerd wordt als een echte prepositie, die het 
hoofd is van een PP en dat koekjes niet het hoofd is van de hele NP, maar dat er een leeg hoofd N is. 
Als gevolg hiervan krijgt drie van die kleffe koekjes eenzelfde syntactische representatie als 
woordgroepen zoals drie liefhebbers van die koekjes. DH, VdW & Z (1990) zetten zich met deze 
analyse af tegen een eerder voorstel van Klein (1981), waarin koekjes het hoofd is van de constituent 
drie van die kleffe koekjes en de categoriale status van van onduidelijk blijft. De analyse van DH, VdW 
& Z is vergelijkbaar met die van Hoeksema (1996: 4) voor partitieve constructies in het Engels. 
 
 
2.3.2 Verbleekte partitieve van die-constructies 
 
DH, VdW & Z (1990: 92) nemen (naar eigen zeggen) aan dat koekjes het hoofd is van drie van die 
kleffe koekjes in de verbleekte partitieve lezing (de “NP-lezing”). Verder wordt van in de verbleekte 
interpretatie niet geanalyseerd als een volwaardige prepositie. Een argument voor het laatstgenoemde 
punt is dat uit een aantal testen (vgl. de test in 2.1) blijkt dat de van die-constituent een NP is. De 
redenering is dat als we aan zouden nemen dat van het hoofd van een PP is, we niet zouden kunnen 
verklaren dat de constituent zich gedraagt als NP. 
 
DH, VdW & Z (1990: 92-97) maken bij de beschrijving van de syntactische representatie van van die-
NP’s gebruik van de DP-analyse (cf. Abney 1987). Dat houdt in dat het hoofd van de NP uiteindelijk 
toch niet N is, maar dat de NP gedomineerd wordt door een functionele categorie D, die een eigen 
maximale projectie DP (Determiner Phrase) kent. DH, VdW & Z (1990: 95-97) zien geen reden om van 
en die te behandelen als aparte syntactische elementen. Ze concluderen dat vandie een “syntactisch 
atoom” is, dat semantisch overeenkomsten vertoont met de nul-determinator in kale nomina zoals 
honden of soep. Dit element vandie wordt beschouwd als het hoofd van de DP. 
 
Deze desiderata brengen DH, VdW & Z (1990: 97) ertoe de volgende structuur aan te nemen voor drie 
van die kleffe koekjes in de verbleekte partitieve lezing: 
 
(38) DP 
 
 QP  D’ 

 
drie D  NP 
 

  vandie  kleffe koekjes 
 
 
2.3.3 Vragen bij het voorstel van DH, VdW & Z 
 
We kunnen ons enkele vragen stellen bij de syntactische representaties in DH, VdW & Z (1990), met 
name bij (38). Een eerste probleem is dat we om consequent te zijn minstens vijf syntactische atomen 
zullen moeten aannemen: vandie (/vandat), vanzulk(e), vandergelijk(e), vanditsoort/vandatsoort, en 
voor de beschrijving van bepaalde dialecten vandeze/vandit. DH, VdW & Z (1990) houden hier geen 
rekening mee en laten zwaar doorwegen dat vandie verreweg het courantst is. Dat neemt echter niet 
weg dat in (7), (8) en (9) enkele corpusvoorbeelden zijn gegeven, die ook geanalyseerd moeten kunnen 
worden.  
 
Bovendien lijkt van een zelfstandige bijdrage aan de betekenis te leveren. Dit wordt geïllustreerd in (39) 
tot en met (42). 

 12



Neerlandistiek.nl 05.04 

(39) a.  (Over reuzenpanda’s) Dat soort dieren zijn bijna uitgestorven. 
 b. ?# Van dat soort dieren zijn bijna uitgestorven. 
 c.   Van dat soort dieren eten bamboe. 
(40) a.  Zulke bijzondere vlinders worden met uitsterven bedreigd. 
 b. ?# Van zulke bijzondere vlinders worden met uitsterven bedreigd.  
 c.   Van zulke bijzondere vlinders zijn erg kwetsbaar. 
(41) a.  (Over dodo’s) De Hollanders roeiden die onbeholpen vogels uit. 
 b. ?# De Hollanders roeiden van die onbeholpen vogels uit. 
 c.  De Hollanders haatten van die onbeholpen vogels. 
(42) a.  (Over de sousafoon) John Philip Sousa heeft die grote koperen blaasinstrumenten 

uitgevonden. 
 b. ?# John Philip Sousa heeft van die grote koperen blaasinstrumenten uitgevonden. 
 c.   Ik luister graag naar van die grote koperen blaasinstrumenten. 
 
In ((39a,b), (40a,b), (41a,b) en (42a,b)) is steeds een predikaat gebruikt dat een soortlezing afdwingt 
(een soortpredikaat, zie ook paragraaf 4.1). In (39) en (40) dwingt het predikaat een soortlezing af van 
het subject, in (41) en (42) van het direct object. Juist de vormen zonder van lijken het best 
combineerbaar te zijn met soortpredikaten. Het is in dit verband opvallend dat zin (42b) in tegenstelling 
tot (42a) eerder een indefiniete lezing krijgt: Sousa heeft enkele soorten blaasinstrumenten 
uitgevonden. In (39c), (40c), (41c) en (42c) is een predikaat gebruikt dat geen soortlezing afdwingt. 
Deze zinnen krijgen wel een generieke interpretatie, maar deze interpretatie komt tot stand op grond 
van een impliciete generieke operator GEN (zie ook 4.2.3 en vgl. Krifka et al. 1995). In dergelijke 
posities zijn verbleekte partitieve van die-constituenten acceptabeler. 
 
De conclusie lijkt dus te zijn dat het verbleekte partitieve van constituenten selecteert die naar soorten 
(kunnen) verwijzen en die omzet in constituenten die ook andere lezingen kunnen krijgen (zie verder 
paragraaf 4.2). Dit aspect komt niet naar voren uit een analyse waarin vandie wordt opgevat als een 
syntactisch atoom. 
 
Een andere vraag is waarom het aannemelijk zou zijn dat van in (38) geen echte prepositie is. De 
constituent (drie) van die kleffe koekjes heeft onder de verbleekte partitieve lezing (de “NP-lezing”) 
dezelfde vorm als onder de PP-lezing. Sturm (1989) betoogt dat er zorgvuldig onderscheid gemaakt 
moet worden tussen de vorm en de functie van een woordgroep. Het is mogelijk dat een constituent die 
in de terminologie van Sturm (1989) de vorm heeft van een PP naar de functie een NP is. Om daartoe 
te concluderen, zijn echter overtuigende argumenten nodig.  
 
Er lijken geen syntactische argumenten te zijn voor een voorstel waarin van in verbleekte partitieven 
geen echt voorzetsel is. In de representatie van gewone partitieve constructies, zoals in (37), wordt 
aangenomen dat de PP is ingebed in een NP. Stel dat we aannemen dat verbleekte partitieven dezelfde 
syntactische structuur hebben, dan kan het feit dat de PP is ingebed in een NP (of DP) verklaren dat 
verbleekte partitieven zich gedragen als NP’s. Deze analyse sluit niet uit dat van die kleffe koekjes in 
(43) in de PP-lezing daarentegen niet is ingebed in een NP (of DP) en dus als geheel inderdaad een PP 
is. 
 
(43) Jan at van die kleffe koekjes. 
 
Zijn er semantische argumenten voor de stelling dat van geen voorzetsel is in de verbleekte partitieve 
lezing? De Hoop (1998) stelt vast dat verbleekte partitieve van die-NP’s net als gewone partitieven een 
partitieve betekenis krijgen (zie de inleiding van deze paragraaf). Het lijkt dus ook vanuit semantisch 
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oogpunt moeilijk te verdedigen dat het partitieve van in het ene geval een echt voorzetsel is en in het 
andere geval opgaat in een syntactisch atoom. 
 
2.3.4 Aangepast voorstel 
 
Gezien de argumenten die in 2.3.3 zijn ingebracht tegen het voorstel van DH, VdW & Z, is de structuur 
in (44) een adequatere representatie van de syntaxis van drie van die kleffe koekjes. Deze structuur 
geldt zowel voor de gewone als voor de verbleekte partitieve lezing. De DP-analyse die door DH, VdW 
& Z (1990) niet is toegepast op de gewone partitieve lezing (vgl. (37)) is hier consequent toegepast. 
Voorts is het tegenwoordig gebruikelijk om telwoorden (en eventueel andere ‘zwakke’ of ‘predicatieve’ 
determinatoren, vgl. Zamparelli 1995 en Heycock & Zamparelli 2003: 11) onder te brengen in een 
aparte functionele projectie, die de NP domineert. In (44) wordt deze projectie NumP genoemd. Er is 
discussie mogelijk over de vraag of telwoorden altijd in NumP ondergebracht worden. Soms worden 
telwoorden in hun ‘sterke’ of ‘specifieke’ lezing in de DP gegenereerd (zie Heycock & Zamparelli 2003: 
11). Ik volg Heycock & Zamparelli (2003: 18) in hun aanname dat NumP achterwege blijft als er geen 
lexicaal materiaal is om in deze projectie onder te brengen.15 Voor de PP-lezing van van die kleffe 
koekjes, bijvoorbeeld in (43), geldt dat alleen de PP geprojecteerd is. De DP, NumP en NP die de PP 
domineren in (44) zijn dan afwezig. 
 
(44) DP 

 
ø  NumP 

 
  drie  NP 
 
   ø  PP 
 
    van  DP  
 
     die  NP 
 
       kleffe koekjes   
                                                 
15We nemen aan dat er (bijvoorbeeld in (44)) wèl een DP en een NP worden geprojecteerd, ondanks het feit dat er ook voor 
die projecties geen lexicaal materiaal is. Daar zijn onafhankelijke redenen voor. De aanname dat nominale constituenten in 
argumentposities altijd DPs zijn, is bijvoorbeeld aantrekkelijk bij het vastleggen van de argumentstructuur van werkwoorden 
(en andere lexicale categorieën). Neem een willekeurig werkwoord als dragen. Indien alle nominale constituenten in 
argumentposities DPs zijn zouden we de subcategorisatie van dit werkwoord als volgt kunnen weergeven:  
 
dragen: [_DP] 
 
Indien we aannemen dat DPs niet geprojecteerd worden als er geen lexicaal materiaal is om in deze projectie onder te 
brengen, zou de subcategorisatie er als volgt uitzien: 

 
dragen: [_DP/NumP/NP(/…)]  
 
De aanname dat alle nominale constituenten in argumentposities DPs zijn, zorgt dus voor een minder complexe beschrijving. 
Overigens zullen we in 3.2 deze aanname gebruiken om de distributie van verbleekte partitieven te verklaren.  
Voorts hebben we naar analogie van de syntactische representatie van gewone partitieven aangenomen dat er ook in de 
structuur van verbleekte partitieven een NP geprojecteerd wordt zonder dat er lexicaal materiaal is. Op die manier komt onze 
analyse overeen met de syntactische literatuur. Bernstein (2001: 536-537) schrijft bijvoorbeeld: “(...) a functional category, 
Determiner Phrase (DP), is the maximal category projected by the class of determiner elements and heads the noun phrase. 
(...) Put another way, the DP represents the extended, and maximal, projection of the lexical head, the noun.” Dit impliceert 
dat de aanwezigheid van een (functionele) DP gepaard gaat met een (lexicale) NP. 
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3 Corpusresultaten en discussie 
 
 
In deze paragraaf zal ik de resultaten van corpusonderzoek presenteren en bespreken. In 3.1 staat 
onderzoek centraal naar de vraag door welke determinerende elementen van die-constituenten 
geïntroduceerd worden in de twee lezingen. Paragraaf 3.2 gaat in op de vraag in welke syntactische 
functies/posities we verbleekte partitieve van die-constituenten aantreffen.  
 
Voor alle resultaten in deze paragraaf geldt dat er geen onderzoek gedaan is naar gevallen waarin de 
van die-constituent een PP is en niet gedomineerd wordt door een NP met bijbehorende functionele 
projectie(s). Dus zinnen als (43) in de PP-lezing worden buiten beschouwing gelaten. 
 
 
3.1 Determinerende elementen 
 
3.1.1 Corpora en werkwijze 
 
In tabel 1 is een overzicht gegeven van de teksten waarop de resultaten in tabel 2 in 3.1.2 gebaseerd 
zijn. De resultaten in tabel 3 zijn gebaseerd op het volledige INL 27 miljoen woorden corpus en het 38 
miljoen woorden corpus (zie voor informatie bijvoorbeeld Kruyt 1998).  
 
Tabel 1: Overzicht van het corpus 
 De 

Standaard 
(okt.-dec. 
1995) 

Meppeler 
Courant 
(1994-1995) 

Journaal 
(1991-1995) 

Playboy 
(jan.-okt. 
1995) 

gemeng-
de com-
ponent 

Totaal 

totaal aantal 
woorden 

2,6 miljoen 5,4 miljoen 2,6 miljoen 0,2 miljoen 1,3 
miljoen 

12,1 miljoen 

aantal sequenties 
van die 

635 696 364 65 300 2060 

gewoon 118 
(83%) 

108 
(64%) 

80 
(95%) 

12 
(36%) 

30 
(60%) 

348 
(73%) 

verbleekt 18 
(13%) 

53 
(32%) 

3 
(4%) 

19 
(58%) 

16 
(32%) 

109 
(23%) 

ambigu 6 
(4%) 

7 
(4%) 

1 
(1%) 

2 
(6%) 

4 
(8%) 

20 
(4%) 

totaal gewoon 
+verbleekt 

142 168 84 33 50 477 
(100%) 

 
 
Er is in tabel 1 sprake van een gemengde component. Deze component bestaat uit materiaal uit 
verschillende soorten bronnen.16 In de tabel is ook weergegeven hoe frequent verbleekte en gewone 
                                                 
16De gemengde component bevat materiaal uit de volgende bronnen: Ostaden-de Jong, A, 1993. Droomsymbolen, 
wegwijzers in je leven. Uitgeverij Ankh-Hermes bv., Deventer; Waal Malefijt, M. de & T. Gottschal, 1993, Migraine en 
hoofdpijn. Uitgeverij Ankh-Hermes bv. Deventer, 1993. Luijerink, A. 1993 Reiki-groeiboekje. Uitgeverij Ankh-Hermes bv. 
Deventer; Snel, R. 1993. Op weg door Tao. Aan de slag met het universele principe. Uitgeverij Ankh-Hermes bv. Deventer, 
1993; Rijntjes, P. 1993. Groeien naar waarheid. Over paranormale gevoeligheid, eenheidservaring en 
onderscheidingsvermogen. Uitgeverij Ankh-Hermes bv. Deventer, 1993; Klaveren M. v. & S. Kooistra (eds.). Sociaal 
Ontwerpen. Werknemers beïnvloeden vormgeving en organisatie van hun werk. Uitgeverij Jan van Arkel. Utrecht, 1991. 
Waterkampioen 1994 en 1995; Rooie vrouwen 1993 en 1994; Liberaal Reveil 1994 en 1995; Greenpeace 1994, 1995; 
Waddenbulletin 1994, 1995. 
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partitieve van die-constructies voorkomen in de componenten van het corpus. Naast gewone partitieve 
constructies en verbleekte partitieve constructies worden er in tabel 1 ook ambigue voorkomens van 
van die-constituenten onderscheiden. Daarbij gaat het om gevallen waarvoor niet uit te maken is tot 
welke categorie de constructie behoort. Een voorbeeld daarvan is zin (3), herhaald als (45). Indien de 
context van dit soort zinnen niet desambiguerend werkt, beschouw ik de betreffende constructie als 
‘ambigu’. 
 
(45) Jan at drie van die kleffe koekjes. 

 
 

3.1.2 Resultaten 
 
In tabel 2 is gepresenteerd door welke determinerende elementen de voorkomens van gewone en 
verbleekte partitieven in het corpus (zie tabel 1) geïntroduceerd worden. Er wordt onderscheid gemaakt 
tussen telwoorden en vage telwoorden. De groep van vage telwoorden bevat gevallen als enkele 
tientallen, meer dan duizend, tussen de vijf en de acht, die wel een verwijzing naar een aantal bevatten, 
maar dat aantal niet exact vastleggen. 
 
Tabel 2: Determinerende elementen in verbleekte partitieve van die-constructies  

Verbleekt Gewoon Determinator 
N % N % 

Ø 80 73% 0  
telwoord (behalve één) 9 8% 31 8,9% 
vaag telwoord 4 4% 6 1,7% 
(steeds) meer, het meest 4 4% 2 0,6% 
veel, vele 3 3% 21 6,0% 
wat 2 2% 3 0,9% 
maataanduider 1 1% 0  
een aantal 1 1% 12 3,4% 
een paar 1 1% 2 0,6% 
een stelletje 1 1% 0  
allemaal 1 1% 0  
verscheidene 1 1% 2 0,6% 
tig 1 1% 0  
één 0  144 41,4% 
een … deel / gedeelte 0  35 10,1% 
sommige(n) 0  13 3,7% 
… procent 0  12 3,4% 
het … deel 0  10 2,9% 
de meeste(n) 0  10 2,9% 
(meer / minder dan) een derde / de helft 0  9 2,6% 
elk 0  8 2,3% 
geen (enkele) 0  6 1,7% 
Iets 0  5 1,4% 
heel / nogal wat 0  4 1,1% 
een beetje 0  2 0,6% 
hoeveel 0  2 0,6% 
enkele 0  2 0,6% 
verschillende 0  1 0,3% 
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diverse 0  1 0,3% 
overig 0  5 1,4% 
totaal 109  348  
 
In tabel 3 worden verbleekte partitieve van die-constructies vergeleken met een drietal constructies met 
een vergelijkbare semantiek: van dit/dat soort-, van zulk(e)- en van dergelijk(e)-constructies. Daarbij 
gaat het wederom om de vraag door welke determinerende elementen de constituenten worden 
ingeleid.  
 
In deze tabel is er, wat betreft de van dit/dat soort-, van zulk(e)- en van dergelijk(e)-constituenten, geen 
onderscheid gemaakt tussen gewone en verbleekte partitieve lezingen. Van die-constructies geven 
aanleiding tot een dergelijk onderscheid doordat die N zowel geïnterpreteerd kan worden als verwijzend 
naar enkele specifieke objecten als naar objecten (van een soort) in het algemeen. Laatstgenoemde 
lezing is echter inherent aan dit/dat soort, zulk(e) en dergelijk(e), waardoor er in deze gevallen geen 
onderscheid gemaakt kan worden tussen gewone en verbleekte partitieve lezingen. De meest 
plausibele conclusie is dat er in van dit/dat soort-, van zulk(e)- en van dergelijk(e)-constituenten altijd 
sprake is van verbleekte partitiviteit. Daarom worden deze constituenten in tabel 3 vergeleken met 
verbleekte partitieve van die-constructies. 
 
Tabel 3: Determinerende elementen in van die- en aanverwante constituenten 
determinerend element van die 

(alleen 
‘verbleekt’) 

van dit / dat 
soort 

van zulk(e) van 
dergelijk(e) 

totaal 

telwoord (behalve één) 9 8% 20 12% 50 41% 65 38% 144 25,2% 
(steeds) meer, het 
meest, de meeste 

4 4% 66 39% 24 20% 35 21% 129 22,6% 

Ø 80 73% 15 9% 4 3% 1 1% 100 17,5% 
vaag telwoord 4 4% 17 10% 10 8% 24 14% 55 9,6% 
veel, vele 3 3% 18 11% 3 2% 16 9% 40 7,0% 
een aantal 1 1% 6 4% 7 6% 10 6% 24 4,2% 
een paar 1 1% 4 2% 5 4%   10 1,8% 
enkele, enige   2 1% 4 3% 3 2% 9 1,6% 
hoeveel / zoveel   5 3%   3 2% 8 1,4% 
weinig   2 1% 3 2% 1 1% 6 1,1% 
één   2 1% 2 2% 1 1% 5 0,9% 
minder   4 2% 1 1%   5 0,9% 
meerdere   2 1% 1 1% 2 1% 5 0,9% 
een deel   1 1%   4 2% 5 0,9% 
.. procent   1 1%   3 2% 4 0,7% 
wat 2 2%   1 1%   3 0,5% 
een stel(letje) 1 1%   1 1%   2 0,4% 
allemaal 1 1% 1 1%     2 0,4% 
verschillende     2 2%   2 0,4% 
heel / nogal wat     1 1% 1 1% 2 0,4% 
(meer dan) genoeg   1 1% 1 1%   2 0,4% 
de helft       1 1% 1 0,2% 
overig 3 3% 3 2% 2 2%   8 1,4% 
totaal 109  170  122  170  571  
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3.1.3 Discussie 
 
In deze discussie komen achtereenvolgens tabel 1, tabel 3 en tabel 2 aan de orde. Uit tabel 1 kan 
opgemaakt worden dat verbleekte partitieven een informeel karakter hebben. Op een totaal van 33 
voorkomens is er in de Playboy bijvoorbeeld in 19 gevallen (58%) sprake van een verbleekte partitieve 
lezing, terwijl dit in journaalteksten op een totaal van 84 gevallen in 3 voorkomens (4%) het geval is. Het 
verschil is statistisch significant (χ=45.3, p<0.001). Dit valt te verklaren uit het feit dat schrijvers van 
journaalteksten een formelere stijl nastreven dan redacteuren van de Playboy. 
 
Uit tabel 3 blijkt dat van die-, van dit/dat soort-, van dergelijk(e)- en van zulk(e)-constructies op 
belangrijke punten overeenkomen. We stellen bijvoorbeeld vast dat het in elk van de vier varianten 
mogelijk is de determinator die voorafgaat aan het partitieve van weg te laten. Verder geldt steeds dat 
één op deze positie veel minder vaak voorkomt dan in de gewone partitieven (zie tabel 2). Het verschil 
is statistisch significant (χ=561.1, p<0.001). Andere overeenkomsten zijn dat elk, geen en sommige in 
ons corpus niet gebruikt worden als determinator, in tegenstelling tot gewone partitieve constructies. Dit 
bevestigt de stelling dat deze vier varianten semantisch en syntactisch een homogene groep vormen. 
 
De resultaten in tabel 2 en 3 zijn vooral interessant omdat DH, VdW & Z (1990) het feit dat één van die 
koekjes geen NP-lezing krijgt aanwenden als argument voor hun syntactische representatie van drie 
van die kleffe koekjes in de verbleekte partitieve lezing. DH, VdW & Z (1990: 92) schrijven: “Ook het feit 
dat de NP in de van-constituent en het eventueel aanwezige telwoord in getal moeten congrueren wordt 
begrijpelijk als die NP het hoofd van de constituent bevat.” In mijn analyse hebben verbleekte en 
gewone partitieven echter dezelfde syntactische structuur. Daardoor kan de verklaring die DH, VdW & Z 
geven voor de onwelgevormdheid van één van die koekjes (in verbleekte partitieve lezing) niet 
gehandhaafd blijven in mijn voorstel.  
 
Op grond van tabel 2 en 3 kunnen twee argumenten gegeven worden ter ondersteuning van mijn 
benadering. Een eerste argument is dat het niet volledig uitgesloten is om een van die-constructie in de 
verbleekte partitieve lezing vooraf te laten gaan door één. Vergelijk voorbeeld (12). Uit tabel 3 blijkt dat 
er ook gevallen zijn waarbij één een van dit/dat soort-, van dergelijk(e)- of een van zulk(e)-constituent 
inleidt.  
 
Een tweede argument is dat tabel 2 duidelijk maakt dat er ook wat andere determinerende elementen 
betreft sprake is van collocatiegedrag. Zo lijkt de gewone partitieve lezing het meest voor de hand te 
liggen als sommige, geen of de meeste gebruikt wordt (cf. (46)), terwijl de verbleekte partitieve lezing 
het meest vanzelfsprekend is bij tig of allemaal (vgl. (47a) en (47b)). Uiteraard geldt hetzelfde voor van 
die-constructies waarbij deze determinatorpositie leeg blijft (vgl. (47c)). Deze intuïties worden 
ondersteund door de resultaten in tabel 2.17

 
(46) a. Ik heb een hekel aan sommige van die eerstejaarsstudenten. 

b. De nalatige docent kan geen van die irritante studenten uitstaan. 
c. Toch heb ik de meeste van die koekjes zelf opgegeten. 

(47) a. Ik stond oog in oog met tig van die eerstejaarsstudenten. 
 b. Toen heb ik allemaal van die gebakjes in één keer opgegeten. 
 c. De leraar haatte van die ondeugende leerlingen. 
 
                                                 
17Uiteindelijk kunnen we hier niet zonder de oordelen van moedertaalsprekers (zie voetnoot 11). Eén van de bezwaren die 
(terecht) ingebracht zijn tegen corpusonderzoek is dat uit het feit dat een zin in een corpus niet voorkomt, niet geconcludeerd 
kan worden dat de zin onwelgevormd is. Oosterhof (te verschijnen) gaat in op dergelijke vragen en problemen in verband 
met de empirische basis van theoretisch taalonderzoek. 
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Het is duidelijk dat de syntactische representatie van DH, VdW & Z (1990) weliswaar steun vindt in het 
feit dat één van die koekjes meestal een gewone partitieve lezing krijgt, maar dat dit voorstel de feiten in 
(46) niet verklaart. Sommige, geen en de meeste zijn immers combineerbaar met meervoudige nomina. 
Op grond van een syntactische argumentatie kunnen DH, VdW & Z niet verklaren waarom ook hier een 
verbleekte partitieve lezing minder voor de hand liggend is. 
 
In deze paragraaf is geen aandacht besteed aan het feit dat verbleekte partitieve van die-constructies 
niet voorkomen in combinatie met een deel, een derde, de helft, 20%, het grootste deel. Uit tabel 3 blijkt 
dat deze determinerende elementen ook in de andere varianten zeldzaam zijn. In 4.2 kom ik hierop 
terug, in de discussie over entity partitives en set partitives. 
 
 
3.2 Syntactische functie/positie van de van die-constituent 
 
3.2.1 Werkwijze 
 
De cijfers in deze paragraaf hebben betrekking op de 109 verbleekte partitieve van die-constituenten 
die ook al werden weergegeven in tabel 1, 2 en 3. De vraag is in welke syntactische functies/posities 
deze constituenten voorkomen. Als de constituent wordt gebruikt in subjectpositie wordt in tabel 4 
vervolgens een onderverdeling gemaakt tussen drie posities. De canonieke positie is de preverbale 
positie (voorbeeld (48a)). Daarnaast wordt er een postverbale subjectpositie onderscheiden, zoals in zin 
(49a). In dit soort zinnen krijgt het subject een existentiële lezing. Deze existentiële lezing kan ook 
gemarkeerd worden door er te inserteren zoals in (50a). Deze situatie wordt in de tabel aangeduid als 
‘postverbaal+er-insertie’. In de b- zinnen zijn voorbeelden gegeven van vergelijkbare subjectposities in 
de bijzin. 
 
(48) a. Van die kleffe koekjes liggen in de kast. 
 b. …dat van die kleffe koekjes in de kast liggen.  
(49) a. In de kast liggen van die kleffe koekjes. 
 b. …dat in de kast van die kleffe koekjes liggen. 
(50) a. Er liggen van die kleffe koekjes in de kast. 
 b. …dat er in de kast van die kleffe koekjes liggen. 
 
 
3.2.2 Resultaten 
 
In tabel 4 zijn de resultaten gepresenteerd.  
 
Tabel 4: Syntactische positie/functies van verbleekte partitieve van die-constituenten 
syntactische positie/functie met 

determinerend 
element 

zonder 
determinerend 
element (kaal) 

tot. 

canoniek 1 1 2 
postverbaal 2 3 5 

subject 

postverbaal+ 
er-insertie 

7 9 16 

totaal subject 10 13 23 
direct object 13 28 41 
voorzetselvoorwerp 1 2 3 
bijwoordelijke bepaling 1 2 3 
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nominaal deel van gezegde  11 11 
bijvoeglijke bepaling bij een NP 2 8 10 
in een bijstelling 1 2 3 
zelfstandig of in een elliptische zin 1 14 15 
totaal andere posities 19 67 86 
totaal 29 80 109 
 
 
3.2.3 Discussie 
 
Tabel 4 maakt duidelijk dat verbleekte partitieve van die-constituenten inderdaad relatief weinig in 
subjectpositie aangetroffen worden. Opvallend is echter dat dit niet (of minder) het geval is indien de 
van die-constituent wordt voorafgegaan door een kwantificerend element (zie de vetgedrukte cellen in 
tabel 4; dit verschil is significant: χ=4.25, p<0.05). Voorts lijken de resultaten erop te wijzen dat 
verbleekte partitieve subjecten frequenter voorkomen in postverbale positie.  
 
Een aanzet tot een verklaring kan gegeven worden door voort te bouwen op de aanname dat verbleekte 
partitieven een structuur kennen met een lege determinatorpositie, zoals gerepresenteerd in (44). 
Chierchia (1998), Longobardi (1994: 616) en anderen nemen aan dat een lege determinatorpositie moet 
voldoen aan bepaalde licensing conditions. Longobardi (1994: 615-616) verwoordt het als volgt: 
 

“an empty category syntactically present in the D position (…) seems to be subject to a sort of 
lexical government requirement, similar to that constraining empty categories in general and empty 
functional heads in particular. In other words, Romance bare nouns are usually excluded from 
preverbal subject position, but admitted in internal argument position and, to a certain extent, also 
as inverted subjects of unergative predicates.” 
 

Mijn suggestie is dat verbleekte partitieve van die-constituenten zonder voorafgaand determinerend 
element eveneens een beperkte distributie hebben doordat ze moeten voldoen aan het lexical 
goverment requirement (of een vergelijkbaar criterium). Verder onderzoek kan allicht uitwijzen of deze 
mogelijkheid gebonden is aan een beperkte groep predikaten. 
 
Dit voorstel heeft twee voordelen. Een eerste punt is dat het verklaart dat van die-constituenten die 
voorafgegaan worden door een determinerend element vaker voorkomen als subject. Het betreffende 
determinerende element kan immers de determinatorpositie opvullen met lexicaal materiaal, zodat de 
lexical government requirement niet van toepassing is. In dit verband kan er nog eens op gewezen 
worden dat in sommige voorstellen telwoorden in hun ‘sterke’ of ‘specifieke’ lezing in de DP 
gegenereerd worden (zie 2.6.4 en vgl. Heycock & Zamparelli 2003: 11). Als dit juist is, begrijpen we dat 
verbleekte partitieven die worden ingeleid door een telwoord geen beperkte distributie kennen. 
 
Een tweede punt hangt samen met het volgende citaat uit Longobardi (2000: 693): 
 

“Romance unmodified BNs, unlike modified ones and normal, overtly determined DPs, (...) must be 
lexically “governed”. (...) Modification, unnecessary for clearly lexically governed BNs such as direct 
objects, seems to somehow remedy the violation.” (mijn onderstreping, AO) 

 
Voor Romaanse kale nomina geldt dus net als voor verbleekte partitieven dat ze acceptabeler zijn als er 
een modificeerder aanwezig is. Het verband dat Longobardi legt tussen modificatie en de lege 
determinatorpositie lijkt dus ook van toepassing te zijn op verbleekte partitieven. Als dat zo is, 
voorspellen we dat verbleekte partitieven zonder determinerend element vooral in (preverbale) 
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subjectpositie frequent voorkomen in combinatie met een modificeerder. In andere posities is er immers 
geen sprake van een (te remediëren) schending van het lexical government constraint. De vraag of 
deze voorspelling uitkomt, wordt in dit artikel niet beantwoord. Mijn suggestie biedt een interessant 
perspectief voor onderzoek naar die vraag. 
 
 
4 Een analyse van de semantiek van verbleekte partitieven 
 
 
Tot nog toe zijn er twee belangrijke conclusies getrokken over de semantiek van verbleekte partitieven: 
1) De ingebedde NP verwijst naar een soort; 2) Er lijkt (afgezien daarvan) geen wezenlijk verschil te 
bestaan tussen gewone en verbleekte partitieven. De voor de hand liggende analyse is dus dat 
verbleekte partitieven gewone partitieven zijn, waarbij de deel-van relatie betrekking heeft op een soort. 
In 4.1 zal ik vier aanvullende argumenten geven voor de stelling dat verbleekte partitieven inderdaad 
(indirect) verwijzen naar soorten. In 4.2 bespreek ik eerst enkele aspecten van bestaande analyses van 
partitieve constructies, om vervolgens een analyse van de semantiek van verbleekte partitieven voor te 
stellen. In paragraaf 4.3 wordt de paragraaf afgerond met enkele concluderende opmerkingen. 
 
 
4.1 Verbleekte partitieven verwijzen (indirect) naar soorten 
 
In 2.3.3 kwam een argument naar voren voor de stelling dat ingebedde NP’s in verbleekte partitieven 
soorten denoteren. Daarbij moet de notie soort opgevat worden zoals gedefinieerd door Krifka et al. 
(1995: 2). Het belangrijkste kenmerk van NP’s die naar een soort verwijzen, is daarbij dat ze gebruikt 
kunnen worden in argumentposities van soortpredikaten zoals uitgestorven. In de logische semantiek 
worden soorten net als individuen opgevat als entiteiten. Aan soorten kunnen op dezelfde rechtstreekse 
manier eigenschappen worden toegeschreven als aan individuen. In een zin als De holenbeer is 
uitgestorven wordt de eigenschap die correspondeert met het predikaat uitgestorven toegeschreven 
aan een entiteit en niet aan (alle) leden van de verzameling van holenberen. Een dergelijke zin is 
semantisch vergelijkbaar met een uiting als Einstein was intelligent, waarin eveneens rechtstreeks een 
eigenschap wordt toegekend aan een entiteit.  
 
De term soort heeft hier nadrukkelijk niet dezelfde functie als in alledaags taalgebruik. Daarin wordt 
bijvoorbeeld de ijsbeer beschouwd als een (dier-)soort, in tegenstelling tot de zoogdieren, die een 
hogere taxonomische categorie vormen. Aan de hand van een voorbeeld kan duidelijk gemaakt worden 
dat dit alledaagse gebruik van de term niet hetzelfde is als wat er in de semantiek onder wordt verstaan. 
Stel dat in de toekomst de zoogdieren hetzelfde lot ondergaan als de dinosauriërs. In dat geval kunnen 
we zeggen Zoogdieren zijn uitgestorven. De semanticus neemt dan aan dat het subject verwijst naar 
een soort. Dat betekent echter niet dat de zoogdieren daarmee een soort zijn in de gangbare 
gebruikswijze van die term. 
 
In 2.3.3 zijn voorbeelden gegeven waaruit blijkt dat aan de NP’s die ingebed kunnen worden in 
verbleekte partitieven soortpredikaten kunnen worden toegeschreven. In deze paragraaf zal ik vier 
aanvullende argumenten naar voren brengen voor de stelling dat ingebedde NP’s in verbleekte 
partitieven soorten denoteren.18

 

                                                 
18Het is interessant dat volgens Broekhuis, Keizer & Den Dikken (2003: 556) de verbleekte partitieve lezing van vier van die 
lekkere koekjes als volgt geparafraseerd kan worden: “four cookies of that well-known kind” (mijn onderstreping, AO). Deze 
parafrase lijkt overeen te komen met onze analyse.  
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Een eerste argument houdt verband met het bekende voorbeeld (51) (vgl. bijvoorbeeld Carlson 1977). 
Volgens de literatuur is (51a) niet acceptabel in generieke interpretatie, omdat de nominale constituent 
in subjectpositie niet correspondeert met een “well-established kind”. Het Nederlands komt op dit punt 
overeen met het Engels (vgl. (52a)). De eenvoudigste verklaring voor deze observatie is dat definiete 
enkelvouden ondubbelzinnig naar soorten verwijzen. Vervolgens kan dan aangenomen worden dat kale 
meervouden weliswaar naar soorten kunnen verwijzen, maar daarnaast generieke lezingen kunnen 
krijgen die vergelijkbaar zijn met generieke interpretaties van indefiniete enkelvouden. Dergelijke 
generieke interpretaties zijn louter het gevolg van de aanwezigheid van een impliciete generieke 
operator (zie ook Oosterhof 2003, 2005 en te verschijnen).  
 
(51)  a. # The green bottle has a narrow neck. 
  b.  The Coke bottle has a narrow neck. 
(52) a. # De groene fles heeft een smalle hals. 
 b.  De Coca Cola fles heeft een smallehals. 
(53) Groene flessen/Coca Cola flessen hebben een smalle hals. 
 
De oordelen in (51a) en (52a) moeten genuanceerd worden. Als uit de pragmatische context afgeleid 
kan worden dat de groene fles met een soort correspondeert zijn deze zinnen acceptabel. Neem 
bijvoorbeeld aan dat (52a) voorafgegaan wordt door de volgende zin: We fabriceren in dit bedrijf drie 
soorten flessen: het rode type, het groene type en het blauwe type. In dat geval lijkt een soortlezing van 
het subject in (52a) acceptabel. 
 
Beschouw nu zin (54). Voor deze zin geldt hetzelfde als voor zin (52a). Dit voorbeeld is uitsluitend 
acceptabel indien de taalgebruiker die de zin moet interpreteren op grond van de context of zijn kennis 
van de wereld in staat is van die groene flessen te associëren met een soort. Dit wijst erop dat 
verbleekte partitieven zich hetzelfde gedragen als definiete enkelvouden en dat verwijzing naar soorten 
inherent is aan beide typen constituenten. 
 
(54) # Van die groene flessen hebben een smalle hals. 
 
Een tweede argument voor mijn stelling wordt gevormd door voorbeelden als (55). Zin (55) kan in 
principe geanalyseerd worden als een gewone partitief waarbij de relevante verzameling die 
geselecteerd wordt uit de pragmatische context correspondeert met een soort, namelijk de ijsbeer. Aan 
die dieren wordt immers het soortpredikaat met uitsterven bedreigd zijn toegeschreven. Als onze 
analyse klopt moet het semantische onderscheid tussen gewone en verbleekte partitieven hier 
wegvallen. Het lijkt inderdaad zo te zijn dat er stilistische of pragmatische effecten zijn op grond 
waarvan (mogelijkerwijs) twee interpretaties kunnen worden onderscheiden, maar dat er geen sprake is 
van semantische ambiguïteit. 
 
(55) In deze dierentuin hebben we ook enkele ijsberen. Die dieren zijn met uitsterven bedreigd. 

Normaal leiden ijsberen een zwervend bestaan. In dit verblijf leven twee van die dieren. 
 
Een derde argument is gerelateerd aan van dit/dat soort-constituenten. Carlson (1977: 51) beschrijft 
NP’s zoals this kind of N als “NPs that make overt reference to kinds of things”. Carlson vergelijkt 
dergelijke NP’s met kale meervouden. Op grond van het feit dat ze dezelfde distributie hebben 
concludeert hij dat kale meervouden ook verwijzen naar soorten.19 Naar analogie van Carlsons 
                                                 
19Carlsons conclusie wijkt dus af van mijn voorstel dat kale meervouden naar soorten kunnen verwijzen, maar daarnaast 
generieke lezingen krijgen die tot stand komen door de aanwezigheid van een generieke operator. De verwijzing naar 
Carlson (1977) is niet bedoeld om zijn conclusie over kale meervouden over te nemen, maar om naar analogie van zijn 
argumentatie een bepaalde stelling naar voren te brengen over verbleekte partitieven 
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argumentatie kan het feit dat dit/dat soort N één van de weinige NP’s is die in verbleekte partitieven als 
ingebedde NP optreedt, aangevoerd worden als argument voor de stelling dat de ingebedde NP een 
soort denoteert. 
 
Er is een vierde overweging die de aanname dat de ingebedde NP naar een soort verwijst aannemelijk 
maakt. Chierchia (1998: 348) merkt op dat “what counts as a kind is not set by the grammar, but by the 
shared knowledge of a community of speakers.” Vanuit deze invalshoek wordt het begrijpelijk dat de 
verzameling die correspondeert met de verbleekte partitief doorgaans deel uitmaakt van de knowledge 
store. Als de gemeenschappelijke kennis van een taalgemeenschap bepaalt welke verzamelingen 
corresponderen met een soort, is het logisch dat de betreffende verzameling tevens aanwezig is in de 
knowledge store van een individuele taalgebruiker. Voorbeeld (26) in 2.2.1 toont dan aan dat het 
daarnaast mogelijk is dat de soort (of de verzameling die daarmee correspondeert) vooral 
geïdentificeerd wordt in de context. Onze analyse sluit dat in tegenstelling tot die van DH, VdW & Z (en 
De Hoop 1998) niet uit. 
 
 
4.2 Semantiek van verbleekte partitieven in vergelijking met “gewone” partitieven 
 
4.2.1 Bestaande analyses van partitiviteit 
 
Twee klassiek geworden publicaties over partitiviteit zijn Ladusaw (1982) en Hoeksema (1984). 
Voorbeeld (56) speelt een cruciale rol in deze benaderingen.20 Ladusaw (1982) en Hoeksema (1984) 
nemen aan dat de ingebedde NP in dit soort partitieve constructies een “groepslezing” dient te krijgen. 
De Hoop (1998: 3) geeft Ladusaws beschrijving van een constituent als the (two) cats als volgt weer: 
“Ladusaw takes a constituent such as the (two) cats to denote a group level individual, analogous to the 
cat denoting an entity level individual.” Both kan echter alleen een distributieve betekenis krijgen en 
geen groepslezing. 
 
(56) a.  one of the two books 
 b. *  one of both books. 
 
Ladusaw verklaart dit verschil door de volgende generalisatie aan te nemen: de ingebedde NP in een 
partitieve constructie moet een entiteit denoteren. Daarbij kunnen ook groepen logisch worden opgevat 
als entiteiten. In 4.1 werd uiteengezet dat ook soorten beschouwd kunnen worden als entiteiten. Een 
analyse waarin wordt aangenomen dat de ingebedde NP in verbleekte partitieven naar een soort 
verwijst, is dus compatibel met Ladusaws generalisatie. 
 
Om partitieve woordgroepen als one of the two cats te kunnen interpreteren, neemt Ladusaw (1984) 
vervolgens aan dat of NP opgevat moet worden als een functie die een entiteit (in dit geval een groep) 
omzet in een verzameling, namelijk de verzameling van katten (waarvan voorondersteld wordt dat deze 
uit twee leden bestaat). 
De Hoop (1998: 3) stelt een probleem voor Ladusaws analyse aan de orde. Volgens De Hoop kunnen 
niet alleen definieten een collectieve lezing krijgen: dit geldt ook voor de determinator alle. Dit kan 
verklaren dat voorbeeld (57a) welgevormd is. Universele kwantoren zijn echter niet in alle partitieven 
acceptabel, zoals gedemonstreerd in (57b). De Hoop concludeert dat de constructies in (57a) en (57b) 

                                                 
20Overigens is het contrast in (56) in het Nederlands minder scherp. Eén van de twee boeken is wel duidelijk 
ongemarkeerder dan één van beide boeken maar de tweede variant is zeker niet uitgesloten. 
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voorbeelden zijn van verschillende typen partitieve constructies en dat dit het gevolg is van de 
geselecteerde determinator (de helft tegenover één). Het contrast in (58) wordt door De Hoop (1998: 3) 
op dezelfde manier verklaard. Jane and Jacky kan een groep denoteren en derhalve is deze NP 
toegestaan in het type partitieve constructie dat eveneens alle toestaat in ingebedde positie (vgl. (57)). 
 
(57) a. de helft van alle kinderen 
 b. * één van alle kinderen. 
(58) a. half of Jane and Jacky. 
 b. * one of Jane and Jacky. 
 
Een belangrijke doelstelling van onderzoek naar partitieven is vast te stellen hoe de zogenoemde 
Partitive Constraint geformuleerd moet worden. Hieronder wordt een constraint verstaan dat vastlegt 
welke typen NP’s kunnen optreden als ingebedde NP. De Hoop (1998: 4) stelt dat er onderscheid 
gemaakt moet worden tussen twee soorten determinatoren. Er zijn determinatoren die gebruikt kunnen 
worden in combinatie met ingebedde NP’s die semantische entiteiten (waaronder groepen) denoteren 
en determinatoren die gecombineerd kunnen worden met NP’s die verzamelingen entiteiten denoteren. 
Determinatoren als de helft (van), 20% (van), éénderde (van) behoren tot de eerstgenoemde klasse, 
terwijl enkele (van), drie (van) tot de tweede groep behoren. Veel (van) kan gebruikt worden met beide 
typen NP’s. Deze indeling in twee klassen van determinatoren is een lexicaal bepaalde, taalspecifieke 
aangelegenheid. De Hoop (1998: 4) baseert hierop een onderscheid tussen twee typen partitieve 
constructies: entity partitives en set partitives. Ze formuleert de volgende Partitive Constraint: 
 
(59) Alleen NP’s die entiteiten (kunnen) denoteren zijn acceptabel in entity partitives; alleen NP’s die 

verzamelingen van entiteiten (kunnen) denoteren zijn acceptabel in set partitives. 
 
In de volgende paragraaf zal ik ingaan op de vraag of en hoe dit onderscheid toegepast kan worden op 
verbleekte partitieven. 
 
 
4.2.2 Toepassing op verbleekte partitieven 
 
Verbleekte partitieven lijken in het framework van De Hoop (1998) beschreven te kunnen worden als set 
partitives. Uit tabel 2 blijkt immers dat verbleekte partitieven normaal gesproken niet gecombineerd 
worden met determinerende elementen als de helft (van), 20% (van), éénderde (van): de voorbeelden in 
(60) kunnen geen verbleekte partitieve lezing krijgen. Daarentegen kunnen de determinatoren in (61) 
wel gebruikt worden in verbleekte partitieven (zie ook tabel 2). Deze determinatoren kunnen niet worden 
gecombineerd met de ingebedde NP alle kinderen, zoals gedemonstreerd is in (62).  
 
(60) a. de helft van die koekjes. 

b. 20% van die koekjes. 
c. éénderde van die koekjes. 

(61) a. drie van die koekjes. 
b. een aantal van die koekjes. 
c. verscheidene van die koekjes. 
d. ? enkele van die koekjes. 

(62) a. * drie van alle koekjes. 
 b. * een aantal van alle koekjes. 
 c. * verscheidene van alle koekjes. 
 d. * enkele van alle koekjes. 
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De Hoop (1998) neemt aan dat de ingebedde NP in set partitives een verzameling denoteert. Als we 
deze analyse toepassen op verbleekte partitieven zouden we kunnen aannemen dat twee in een 
constituent als twee van die koekjes kwantificeert over de verzameling die correspondeert met de soort 
die wordt gedenoteerd door de ingebedde NP.   
 
Een dergelijke analyse lijkt elegant en eenvoudig, maar er zijn ten minste twee bezwaren. Een eerste 
punt is dat het partitieve van in deze benadering geen enkele bijdrage levert aan de semantiek van twee 
van die koekjes. Een tweede punt is dat deze visie ertoe leidt dat soorten semantisch opgevat worden 
als verzamelingen. Dit is echter in strijd met het gegeven dat in veel recente literatuur over genericiteit 
soorten primair worden opgevat als entiteiten (vgl. bijvoorbeeld Cohen 1999, zie ook 4.1).  
 
Op grond van deze punten ligt een analyse voor de hand waarin de ingebedde NP in verbleekte 
partitieven semantisch correspondeert met een soort (waarbij soorten worden opgevat als entiteiten). 
Het partitieve van zet deze entiteiten om in verzamelingen van objecten van de soort (oftewel objecten 
die in een deel-geheel relatie staan tot de soort, zie 4.2.3). Kwantificerende elementen, zoals 
existentiële kwantoren (bijvoorbeeld in (50a)) en telwoorden kunnen over dergelijke verzamelingen 
kwantificeren. 
 
 
4.2.3 Verbleekte partitieven en de generieke operator 
 
Deze analyse sluit aan bij recent werk van Cohen (1999) over genericiteit. Cohen (1999:43) 
representeert zinnen als (63a) als (63b). Daarbij wordt ↑p gebruikt om de soort te representeren die 
correspondeert met de soortnaam die de eigenschap p als denotatie heeft. Generieke zinnen als (64a), 
waarin een generalisatie wordt uitgedrukt over objecten van de soort (ook wel karakteriserende zinnen 
genoemd, Krifka et al. 1995), worden vervolgens gerepresenteerd als (64b). De generieke operator 
GEN verbindt hier twee open formules. De variabele x wordt gebonden door de generieke operator. C 
staat voor een realisatierelatie die de soort en de objecten van de soort met elkaar verbindt. Cohen 
(1999: 46) geeft de werking van deze relatie als volgt weer: “C(κ)(x) (…) hold[s] just in case x is an 
instance of the kind κ with respect to the coordinate C". Deze formulering zorgt ervoor dat er variaties 
mogelijk zijn op de realisatierelatie. Een mogelijkheid is bijvoorbeeld dat C de hoedanigheid heeft van 
“group coordinate”. In dat geval moet Cohens definitie zo gelezen worden, dat x een groep is van 
objecten van de soort κ. 
 
(63) a. De reuzenpanda is bedreigd.  

  b. bedreigd(↑reuzenpanda) 
(64) a. De reuzenpanda eet bamboe. 

b. GEN[C(↑reuzenpanda)(x)];[bamboe-eten(x)] 
 

Verwijzing naar een soort wordt dus gezien als de primaire eigenschap van generieke NP’s. Het feit dat 
de eigenschap die in (64a) wordt toegeschreven aan de reuzenpanda van toepassing is op de objecten 
van de soort wordt daarvan afgeleid.  
 
De generieke operator kan ook kwantificeren over de verzameling die wordt gedenoteerd door een 
verbleekte partitief. Dit is geïllustreerd in zin (65a). De kale partitief van die zeldzame Chinese beren 
kan hier geïnterpreteerd worden doordat er een onzichtbare generieke operator aanwezig is (vgl. ook 
De Hoop 1998: 7).  
 
(65) a. Van die zeldzame Chinese beren eten bamboe. 

b. GEN[C(↑zeldzame-chinese-beren)(x)];[bamboe-eten(x)] 
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In Cohens framework zou (65a) gerepresenteerd kunnen worden als (65b). In een dergelijk voorstel lijkt 
de realisatierelatie C uiteindelijk opgevat te kunnen worden als een verschijningsvorm van de deel-van 
relatie, die ook een rol speelt in partitieven. Die relatie kan impliciet gelegd worden, bijvoorbeeld in 
zinnen als (64a), maar is in verbleekte partitieven geëxpliciteerd door het voorzetsel van. Een dergelijke 
visie strookt met het feit dat in onderstaande voorbeelden de semantiek van de zin hetzelfde blijft als we 
van weglaten: 
 
(66) a. (Van) dergelijke zeldzame beren eten bamboe. 

b. (Van) zulke zeldzame beren eten bamboe. 
c. (Van) dat soort zeldzame beren eten bamboe. 
d. (Van) die zeldzame beren eten bamboe.  

 
 
4.3 Enkele concluderende opmerkingen 
 
De analyse van De Hoop (1998) biedt een interessant perspectief omdat ze een tweedeling mogelijk 
maakt tussen entity partitives en set partitives. Verbleekte partitieven lijken wat de mogelijke 
determinerende elementen betreft aan te sluiten bij set partitives. De semantiek die De Hoop (1998) 
voorstelt voor dergelijke partitieven kan ik echter niet (volledig) overnemen. Ik neem aan dat de 
ingebedde NP een soort denoteert en dat van deze entiteit omzet in de verzameling van objecten van 
de soort. 
 
Verbleekte partitieven lijken (ook) op grond van hun semantiek dus niet fundamenteel te verschillen van 
gewone partitieven. De kenmerkende eigenschap van verbleekte partitieven is dat de ingebedde NP 
een soort denoteert. In dit opzicht komen ze overeen met gewone partitieven (in elk geval met entity 
partitives), waarin de ingebedde NP eveneens semantisch correspondeert met een entiteit.  
 
Dit roept de vraag op waarom taalgebruikers intuïtief een verschil maken tussen verbleekte en gewone 
partitieve constructies. Een mogelijke verklaring is dat de keuze voor een soort als denotatie van de 
ingebedde NP gepaard gaat met een tweetal pragmatische/stilistische eigenschappen: 1) Verbleekte 
partitieven hebben een informeel karakter. 2) Verbleekte partitieven worden gebruikt indien de 
taalgebruiker niet in staat is de precieze soortnaam uit het mentaal lexicon te selecteren. Dit maakt dat 
(67a) door taalgebruikers wordt aangevoeld als gemarkeerder dan (67b). Het feit dat een semantische 
keuze gepaard gaat met pragmatische/stilistische verschillen zou kunnen verklaren dat sprekers 
verbleekte partitieven aanvoelen als een andere constructie dan gewone partitieven. 

 
(67) a. In Artis hebben ze ook van die ijsberen. 
 b. In Artis hebben ze ook van die witte beren van boven de poolcirkel. 
 
 
5 Conclusie 
 
 
In de bestaande literatuur over verbleekte partitiviteit worden enkele syntactische en semantische 
verschillen tussen verbleekte en gewone partitieven beschreven. DH, VdW & Z (1990) nemen 
verschillende syntactische representaties aan voor de twee constructies. Voor verbleekte partitieven 
wordt aangenomen dat vandie een complexe determinator is, terwijl in andere partitieven van 
beschouwd wordt als een echte prepositie, die het hoofd is van een PP. In dit artikel werden enkele 
argumenten tegen dit voorstel ingebracht. Het is bijvoorbeeld een complicerende factor dat er ook 
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complexe determinatoren vanzulke, vandergelijke, vanditsoort en vandeze (in dialecten van het 
Nederlands) zouden moeten bestaan. Verder is het argument dat verbleekte partitieven zich gedragen 
als NP’s niet doorslaggevend. Dit kan namelijk verklaard worden doordat de PP is ingebed in een DP. 
Bovendien levert van ook in verbleekte partitieven een zelfstandige bijdrage aan de semantiek: 
soortpredikaten kunnen worden toegeschreven aan de ingebedde NP, maar van die-constituenten zijn 
in dergelijke zinnen gemarkeerd. Dit wijst erop dat vandie niet beschouwd kan worden als syntactisch 
atoom, maar dat het voorzetsel van een zelfstandig element is. 
 
Wat de semantiek betreft, kunnen ongemodificeerde verbleekte partitieven volgens DH, VdW & Z geen 
generieke interpretatie krijgen. In dit artikel is aannemelijk gemaakt dat het veeleer zo is dat verbleekte 
partitieven gemarkeerd zijn in (preverbale) subjectpositie. Dit kan verklaard worden door in de 
syntactische representatie van verbleekte partitieven een lege D-positie aan te nemen. Het is bekend uit 
de literatuur dat dergelijke lege posities aan bepaalde voorwaarden dienen te voldoen (met name de 
Lexical Government Requirement, vgl. Longobardi 1994 en Chierchia 1998). De preverbale 
subjectpositie wordt in de literatuur gedefinieerd als een positie die niet aan deze eis voldoet. 
 
De voornaamste conclusie is dat de ingebedde NP in verbleekte partitieven een soort denoteert, waarbij 
soorten logisch corresponderen met entiteiten. Dit maakt het mogelijk om aan te nemen dat het 
partitieve voorzetsel van een entiteit (in verbleekte partitieven een soort) omzet in een verzameling. Een 
dergelijke analyse sluit aan bij de literatuur over genericiteit. Cohen (1999) neemt bijvoorbeeld aan dat 
generieke NP’s in essentie verwijzen naar soorten. Lezingen waarbij een eigenschap wordt 
toegeschreven aan de soort die van toepassing is op de objecten van de soort kunnen daarvan afgeleid 
worden door middel van een realisatierelatie. Die relatie, die in zinnen als (64a) impliciet gelegd wordt, 
is in verbleekte partitieven geëxpliciteerd door het voorzetsel van. Zo beschouwd kan het volgende 
verband gelegd worden tussen partitiviteit en genericiteit: de (impliciete) relatie die in generieke zinnen 
bestaat tussen de objecten van de soort en de soort zelf lijkt een manifestatie te zijn van de deel-
geheel-relatie die ook een rol speelt in partitieve constructies.  
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