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Samenvatting (summary in Dutch) 
 
 
 
 
 
 
Dit proefschrift gaat over de relatie tussen de structuur (syntaxis) en de betekenis 
(semantiek) van zinnen in natuurlijke talen. In het bijzonder probeert het proefschrift een 
antwoord te geven op een van de centrale vragen van de hedendaagse taalwetenschap: 
Hoe bepaalt de syntactische structuur van een zin zijn interpretatie? Of, anders gezegd, 
wat zijn de eisen die de interpretatie aan de structuur van een zin stelt?  
 Het proefschrift behandelt een aantal vragen betreffende de zg. ”interface” tussen de 
syntaxis en de semantiek: vragen naar strikte compositionaliteit, naar structurele 
ambiguïteit en naar de mogelijkheid van adverbiale interpretaties van adnominale 
elementen.  
 Daartoe wordt een gedetailleerde analyse gegeven van zg. adnominale, op- afstand-
distribuerende elementen (kortweg: ‘ADs’) die in hoofdstuk III worden gëintroduceerd. In 
het bijzonder wordt het Duitse op-afstand-distribuerende element jeweils (‘elk’) 
vergeleken met op-afstand-distribuerende elementen in andere talen. Zin (1a) vormt een 
voorbeeld van op-afstand-distributie van  jeweils ; (1b) is de Nederlandse pendant: 
 
(1)  a. Die Jungen haben   jeweils  zwei  Currywürste   gegessen. 
  b. De jongens hebben elk   twee  curryworstjes  gegeten. 
 
De constructies in (1) lijken problematisch voor het principe van compositionaliteit omdat 
hun semantische structuur niet in overeenstemming is met hun syntactische structuur. 
Semantisch gezien werkt het distribuerende element als een universele kwantor die over 
een groep van jongens kwantificeert. Enerzijds is er semantisch gezien een heel hechte 
relatie tussen jeweils/ elk en het onderwerp van de zin, hoewel de twee geen syntactische 
constituent lijken te vormen. Anderzijds kan worden aan- getoond dat jeweils/elk een 
constituent vormt met het lijdend voorwerp.  Zo kunnen de twee elementen samen via 
topicalisatie aan het begin van de zin worden geplaatst, zoals geïllustreerd in (2): 
 
(2)  a. [Jeweils zwei Currywürste]1  haben   die Jungen  t1 gegessen. 
  b. [Elk  twee curryworstjes]1 hebben de jongens t1 gegeten. 
 
Het probleem is dus dat de semantische structuur (3a) van zin (1) anders is dan de 
syntactische structuur (3b):  
 
(3)  a. ∀z [boy’(z)]: ∃X [2curryworstje’(X) ∧ gegeten’(z, X)] 
  b. De Jongens hebben [ elk twee curryworstjes] gegeten. 
 
Met andere woorden, het lijkt erop dat de betekenis van zo’n zin niet op basis van de 
syntactische structuur bepaald kan worden – in tegenstelling tot wat we zouden 
verwachten op grond van het principe van compositionaliteit, dat stelt dat de betekenis 
van een complexe syntactische structuur bepaald kan worden op basis van de betekenis 
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van zijn samenstellende onderdelen en van de manier waarop die syntactisch 
gecombineerd zijn. 
 Behalve het probleem voor het principe van compositionaleit zijn er nog een aantal 
andere eigenschappen die op-afstands-distribuerende elementen tot een belangrijk 
onderwerp maken voor een studie over de relatie tussen syntaxis en semantiek. Ten eerste 
verschillen ADs in de diverse talen in hun syntactische distributie. In het Duits kan jeweils 
ook in subjectpositie van transitieve zinnen voorkomen (cf.4a), en het kan over een 
conjunctie van twee werkwoorden (cf. 4b) distribueren. Het Nederlandse elk en het 
Engelse each kunnen dat niet. 
 
(4)  a. Jeweils  zwei Offiziere  haben   die Ballerinen begleitet.  
   *Elk   twee officeren  hebben  de ballerinas  begleid. 
   ‘Elke ballerina is door twee officieren begleid.’ 
  b. Peter  hat  Maria  aus jeweils zwei Gründen  gelobt   und krisitisert. 
   *Peter heeft  Marie  om  elk   twee redenen  geprezen  en bekritiseerd. 
  ‘Peter heeft Maria om twee redenen bekritiseerd en om twee andere  redenen 

geprezen.’  
 
Een andere eigenschap die jeweils niet met het Engelse each en het Nederlandse elk deelt 
is dat het als bijwoord (in de betekenis van ‘elke keer’) voor kan komen, zoals te zien in 
(5):  
 
(5)   Peter  hat  jeweils  gewonnen. 
   *Peter heeft elk   gewonnen 
 
Bovendien kan het adnominale jeweils ook een adverbiale interpretatie krijgen als het bij 
het onderwerp hoort, iets wat uitgesloten is in het Engels en Nederlands: 
 
(6)   Jeweils ein Apfel war faul. 
   *Elk een appel  was bedroven 
   ‘Steeds/ elk keer was er een appel bedorven.’ 
 
Dit roept een aantal vragen op: Hoe kunnen ADs op een compositionele manier worden 
geïnterpreteerd? Wat is de reden voor het verschil in de syntactische distributie van ADs 
in verschillende talen? En hoe kan een element in adnominale positie een adverbiale 
interpretatie krijgen? 
 
In hoofdstuk III presenteer ik de syntactische oplossing voor het probleem van 
compositionaliteit. Deze is gebaseerd op de aanname dat de syntactische structuur van 
nominale constituenten waarin jeweils (of elk, of each) verschijnt ingewikkelder is dan op 
het eerste gezicht lijkt. Ik laat zien dat de syntactische structuur van dit soort constituenten 
op die van zg. “inverse linking” constructies (cf. May 1985) moet lijken, omdat de twee 
constructies dezelfde eigenschappen hebben. Een voorbeeld voor zo’n “inverse linking” 
constructie (met structuur) is gegeven in (7): 
 
(7)   [ D0 [NP [NP Een appel] [PP in elk mandje]]] is bedorven. 
 
In (7) bestaat het onderwerp uit een NP die door een postnominale PP wordt 
gemodificeerd. De kwantor en zijn restrictie (waarover hij kwantificeert) staan in een 
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syntactische zuster-relatie en de structuur kan in overeenstemming met het principe van 
compositionaliteit worden gëinterpreteerd. 
 Naar analogie daarvan stel ik de volgende  structuur voor een constituent met het AD 
jeweils  voor in (8): 
 
(8)   [ D0 [NP [NP zwei Currywürste] [PP P0 je-weil-s ]]]  
 
Ook hier staan de kwantor je en zijn restrictie –weil- in een syntactische zuster-relatie, in 
overeenstemming met het principe van compositionaliteit. Er zijn twee grote verschillen 
tussen (7) en (8). Ten eerste is de restrictie in (7) een echte lexicale NP (mandje), maar 
een NP-proform (-weil-) in (8). Ten tweede is het voorzetsel in (7) zichtbaar, maar in (8) 
niet. Toch is er reden om aan te nemen dat er in (8) een covert (= niet zichtbaar) 
voorzetsel aanwezig is en dat is de opmerkelijke markering van jeweils met genitief-casus. 
In het Duits zijn er veel constructies die zowel met een genitief-casus als met een overt 
voorzetsel voor kunnen komen  (in een beperkte mate geldt dit ook in het Nederlands): 
 
(9)   a. abend-s     b. am   Abend 
    avond-GEN     on-the  evening 
 
Daarom wordt hier aangenomen dat de genitief op jeweils de aanwezigheid van een niet 
zichtbaar voorzetsel aantoont. De NP-proform –weil- is semantisch gezien een variabele 
(net zoals andere pronomina) en krijgt zijn semantische waarde door co-indexering met 
een uitdrukking in het meervoud in dezelfde zin. In (1a) is dat het onderwerp die Jungen 
‘de jongens’. In hoofdstuk III wordt ook beargumenteerd dat jeweils om ‘discourse’ 
redenen vanuit zijn postnominale basispositie naar een prenominale positie aan het begin 
van de zin wordt verplaatst. De uiteindelijke syntactische structuur van (1a) is dan zoals in 
(10):  
 
(10)  Die Jungeni haben [DP [je-weili-s]1 D0  [NP zwei Würstchen] t1 ] gegessen. 
 
Deze syntactische analyse van ADs  laat zien dat ADs geen apart syntactisch verschijnsel 
vormen. Het zijn gewoon kwantoren die met hun restrictie in een syntactische zuster-
relatie staan. Zo zijn er ook geen problemen voor  het principe van compositionaliteit.  
 
De verschillen in de syntactische distributie van ADs in de diverse talen worden 
teruggevoerd op morpho-syntactische factoren. Er wordt aangetoond dat er twee soorten 
ADs zijn, ADs die formeel identiek zijn aan de ‘gewone’ distributieve kwantoren en dan 
ook D-kenmerken  bevatten, en ADs die geen D-kenmerken hebben  en dan ook niet 
identiek aan een gewone kwantor zijn. Het Engelse each en het Nederlandse elk horen 
(net zoals de ADs in het Noors, Ijslands, Frans, Italiaans, Russisch) bij de eerste groep. 
Het Duitse jeweils hoort met zijn Koreaanse, Czechische, en Bulgaarse tegenhangers bij 
de tweede groep. 
 De D-kenmerken van de ADs van de eerste groep moeten “gecheckt” worden met die 
van hun NP-proform. Omdat de NP-proform geen eigen D-kenmerken heeft moeten deze 
door co-indexering met een meervoudige DP in dezelfde zin worden verkregen. Als dat 
niet gebeurt, kunnen de D-features van het AD niet worden gecheckt en is de structuur 
niet grammaticaal. Daaruit volgt dat in groep I – talen het AD vanwege zijn D-kenmerken 
alleen maar met een meervoudige DP kan worden geco-indexeerd. In groep II- talen heeft 
het AD geen D-kenmerken die gecheckt moeten worden en dus is co-indexering mogelijk 
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tussen het AD en willekeurig welke meervoudige constituent. Dit verklaart de feiten in 
(4b), waar jeweils over een conjunctie van twee werkwoorden (die een pluraliteit van 
gebeurtenissen uitdrukt) distribueert.  
 De aanname dat de transfer van D-kenmerken van een DP naar de NP-proform alleen 
maar onder c-command kan plaatsvinden verklaart ook de feiten in (4a). Er is geen c-
commanderende DP in de Nederlandse zin en de D-kenmerken van elk kunnen dus niet 
worden gecheckt. Het Duitse jeweils heeft geen D-kenmerken, er is dus geen cheking door 
een c-commanderende DP nodig en (4a) is een grammaticale zin. 
 
De semantische analyse van ADs in hoofdstuk IV ondersteunt de conclusie dat die geen 
apart, niet compositioneel te interpreteren verschijnsel vormen. Allereerst  wordt 
aangetoond dat adverbiale gevallen van jeweils (cf.5) als adverbiale kwantoren over 
gebeurtenissen kunnen worden gëinterpreteerd. Jeweils fungeert als een soort dubbel-
kwantor die een universele en een existentiele kwantificatie introduceert. In een tweede 
stap wordt aangetoond dat adnominale gevallen van jeweils op dezelfde manier kunnen 
worden gëinterpreteerd. Op die manier wordt het adverbiale en adnominale voorkomen 
van jeweils verklaard als een typisch geval van structurele ambiguiteit. De semantische 
waarde van jeweils is zoals in (11) aangegeven: 
 
(11) [[jeweils]] = λP. ∀z [z∈Zi → ∃X [P(X) ∧ Rj(x)(z)]] 
 
Het grootste probleem in verband met de interpretatie van het AD in (10) is hoe de DP die 
het AD bevat, met zijn syntactische zuster ( het werkwoord) en later met het onderwerp, 
kan worden gecombineerd. In hoofdstuk IV wordt beargumenteerd dat dit door een 
herhaalde toepassing van een regel van λ-abstractie gebeurt, gevolgd door  ‘functional 
application’ (FA). λ-abstractie kan toegepast worden als een constituent die een vrije 
variabele met een index bevat met een syntactische zuster met dezelfde index wordt 
gecombineerd (cf. ook Heim & Kratzer 1998). In het geval van jeweils leidt co-indexering 
van de variabele Rj met het werkwoord tot λ-abstractie over Rj. Later leidt co-indexering 
van de variabele Zi en het onderwerp tot λ-abstractie over Zi. Na ‘functional application’ 
komt de semantische waarde van het werkwoord in plaats van Rj te staan, en de 
semantische waarde van het onderwerp komt in plaats van Zi te staan. Als resultaat van 
deze semantische procedures krijgt (1a) de juiste semantische representatie (3a). 
 Behalve door indexering kan λ-abstractie ook nog op een tweede manier tot stand 
worden gebracht. λ-abstractie kan toegepast worden als het semantische type van een vrije 
variabele in een constituent en het type van diens syntactische zuster gelijk zijn. Met deze 
twee regels van λ-abstractie kunnen alle syntactische voorkomens van jeweils (en ADs in 
andere talen) op een juiste en compositionele manier worden gëinterpreteerd. 
 
In het laatste gedeelte van het proefschrift wordt in hoofdstuk V beargumenteerd dat deze 
semantische analyse van ADs ook de mogelijkheid van adverbiale interpretaties met 
adnominale gevallen van jeweils (en met ADs in groep II- talen) kan verklaren. De enige 
extra aanname is dat λ-abstractie soms in elk van twee syntactische ‘zusters’ moet plaats 
vinden, voordat de twee semantisch worden gecombineerd. Dit proces wordt aangeduid 
met de term  ‘kruisgewijze λ-abstractie’. De toepassing van kruisgewijze λ-abstractie is 
daarbij onderworpen aan twee structurele voorwaarden, zonder welke er geen interpretatie 
tot stand kan komen. 1) Jeweils moet aan de linker peripherie van zijn DP terecht komen, 
en 2) de DP als geheel moet zich buiten de VP bevinden. Op die manier wordt een direkt 
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verband gelegd tussen eisen van de semantiek en eisen van de syntactische structuur: 
Adverbiale interpretaties zijn alleen in bepaalde syntactische configuraties mogelijk. Dit 
laatste vormt nog eens een bevestiging van de rol van compositionaliteit in de relatie 
tussen syntaxis en semantiek. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




