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OVER MODALITEIT, POLARITEIT EN TRANSITIES* 

Sjef Barbiers 

1. Inleiding 

In zijn artikel over negatief-polair moeten in het vorige nummer van TABU levert 
Jack Hoeksema kritiek op de uniforme analyse van modale werkwoorden die ik heb 
voorgesteld in Barbiers (1995,1996). Met dit artikel weerleg ik deze kritiek. Ter 
verdere ondersteuning van de uniforme analyse geef ik tevens een verklaring voor de 
negatieve polariteit van negatief-polair moeten en: de bipolariteit van bipolair mogen. 

2. PotentiiHe polariteitstransitie als kenmerk van deontische interpretaties 

In Barbiers (1995,1996) betoog ik dat in deontische interpretaties van modale werk
woorden altijd een potentiele polariteitstransitie een rol speelt, die in episternische 
interpretaties kan ontbreken. Zo zegt zin (la) dat de fles moet overgaan van een 
toestand waarin hij niet leeg is naar een toestand waarin hij welleeg is. Een dergelijke 
transitie ontbreekt geheel in (lb). 

(1) a 

b 

De fles moet leeg 
'Het is verplichtlnoodzakelijk dat de fles leeg gaat' deontisch 
Jan moet erg intelligent zijn 
'Het kan niet anders of Janis erg intelligent' episternisch 

Hoeksema verwerpt de generalisatie dat polariteitstransitie een kenmerkende eigen
schap van deontische interpretaties is. Modale werkwoorden met een infinitief
complement zouden een deontische interpretatie toelaten zonder dat polariteitstransitie 
een rol speelt. Hoeksema's tegenvoorbeeld is: 

(2) De kamer moet schoon zijn 
'Het is verplichtlnoodzakelijk dat de kamer schoon is' deontisch 

Zin (2) kan gezegd worden als de kamer al schoon is. Iemand vraagt "Waarom is deze 
kamer altijd zo schoon?" en het antwoord kan luiden "Deze kamer moet schoon zijn 
omdat ik allergisch ben voor stof'. De verplichting lijkt hier geen betrekking te 
hebben op een verandering van vuil naar schoon: de kamer is al schoon. 

Hoewel de observatie van Hoeksema juist is dat zin (2) gebruikt kan worden 
als de kamer al schoon is, toont dit niet aan dat polariteitstransitie in een geval als (2) 
geen rol speelt. Het is niet van belang of de kamer al schoon is, van belang is slechts 
of de kamer met betrekking tot de eigenschap schoon kan veranderen, zoals ik in 
sectie 2.1 zal aantonen. Anders gezegd, bij de deontische interpretatie van modale 
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werkwoorden gaat het om een potentiele polariteitstransitie. Hierin verschillen modale 
werkwoorden van aspectuele werkwoorden, waar polariteitstransitie een daadwerke
lijke verandering van waarheidswaarde betreft. De zin Jan begon te lachen drukt uit 
dat Jan lachte eerst niet waar, en vervolgens weI waar is. Dat ligt anders bij de 
deontische interpretatie van modaIe werkwoorden. De zin De fles moet leeg, en 
deontische interpretaties in het algemeen, geven geen uitsluitsel over de vraag of 
verandering van waarheidswaarde daadwerkelijk plaats vindt. 

Deontische modale werkwoorden en aspectuele werkwoorden verschillen niet 
alleen op het punt van potentiele en daadwerkelijke polariteitstransitie. Bij aspectuele 
werkwoorden is polariteitstransitie verandering van waarheidswaarde. Bij deontische 
modale werkwoorden is polariteitstransitie een mogelijke verandering van een waarde 
op een begrensde schaaI.! Dat is goed te zien aan de selectierestricties die modale 
werkwoorden opleggen aan niet-werkwoordelijke complementen.2 Niet-scaIaire 
complementen en scalaire complementen zonder grenzen zijn uitgesloten: vergelijk 
~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
speler moet ziek, * Ret touw moet lang. Als deontische modalen betrekking zouden 
hebben op een verandering van waarheidswaarde, zouden predicaten die verandering 
van waarheidswaarde onbekommerd toestaan, zoaIs oud en ziek, moeten kunnen 
voorkomen als complement van een modaal werkwoord. 

2.1 Zonder potentiele polariteitstransitie geen deontische interpretaties 

Ik zaI nu bewijzen dat potentiele polariteitstransitie 66k bij modale werkwoorden met 
een infinitiefcomplement een noodzakelijke voorwaarde is voor de beschikbaarheid 
van deontische interpretaties. Dit bewijs kan geleverd worden met een predicaat als 
een moedertaalspreker van het Fins zijn. Dit predicaat kan een veranderlijke of een 
onveranderlijke eigenschap denoteren, hetgeen afhangt van semantische eigen
schappen van het subject. Als het subject een constante verwijzing heeft, zoals Jan in 
(3a), dan is een moedertaalspreker van het Fins zijn een onveranderlijke eigenschap. 
In zo'n geval is polariteitstransitie onmogelijk en is een deontische interpretatie 
uitgesloten. Als het subject een verwijzing heeft die varieert met de tijd, zoaIs de 
hoogleraar in (3b), dan is het predicaat een moedertaalspreker van het Fins zijn geen 
onveranderlijke eigenschap. In 1998 kan de hoogleraar naar Pietersen verwijzen en 
in 1999, na Pietersens emeritaat, naar Hendriksen. Omdat de verwijzing van de 
hoogleraar kan veranderen, kan ook de eigenschap een moedertaalspreker van het 
Fins zijn veranderen: Pietersen kan de eigenschap wel hebben terwijl Hendriksen die 
mist. Hier laat het predicaat weI een polariteitstransitie toe en is een deontische 
interpretatie mogelijk (3b-I; context: personeelsadvertentie.) 

(3) a Jan moet een moedertaalspreker van het Fins zijn 
1. *Het is verplichtlnoodzakelijk dat Jan een moedertaalspreker 

van het Fins is deontisch 
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II. Het kan niet anders of Jan is een moedertaalspreker van het 
Fins episternisch 

b De hoogleraar moet een moedertaalspreker van het Fins zijn 
1. Het is verplichtlnoodzakelijk dat de hoogleraar een moeder-

taalspreker van het Fins is deontisch 
II. Het kan niet anders of de hoogleraar is een moedertaalspreker 

van het Fins episternisch 

Is het nu zo dat er in (3b-I) sprake is van een daadwerkelijke polariteitstransitie? Nee. 
Zin (3b) in zijn deontische interpretatie impliceert niet dat de vorige hoogleraar geen 
moedertaalspreker van het Fins was, en hij impliceert ook niet dat de toekomstige 
hoogleraar eerst geen moedertaalspreker van het Fins was en later weI. Wat de zinnen 
in (3a,b) laten zien is dat het een noodzakelijke voorwaarde voor de beschikbaarheid 
van deontische interpretaties is dat de eigenschap uitgedrukt door het ingebedde 
predicaat kan veranderen met betrekking tot het subject. 

Zou polariteitstransititie geen rol spelen in de deontische interpretatie van 
modale werkwoorden met een infinitiefcomplement, net zoals die geen rol speelt in 
de epistemische interpretatie, dan zou het contrast tussen (3a) en (3b) onverklaarbaar 
zijn. We kunnen veilig concluderen dat een potentiele polariteitstransitie een 
noodzakelijke voorwaarde is voor aIle deontische interpretaties.3 Dat geldt niet aIleen 
voor moeten, maar ook voor de andere modale werkwoorden van het Nederlands. 

2.2 Het verschil tussen de kamer moet schoon en de kamer moet schoon zifn 

Tach lijkt Hoeksema weI gelijk te hebben dat er een verschil is tussen de deontische 
interpretatie van (4a) en die van (4b). 

(4) a De kamer moet schoon 
b De kamer moet schoon zijn 

Volgens Hoeksema is zin (4a) aIleen een zinvolle uiting in een situatie waarin de 
kamer nog niet schoon is, terwijl zin (4b) ook een zinvolle deontische interpretatie 
heeft als de kamer al wel schoon is (Deze kamer moet schoon *( zijn), want ik ben 
allergisch voor stof). Hij beschrijft dit verschil tussen niet-verbale complementen en 
infinitiefcomplementen in termen van aan- (4a) en afwezigheid (4b) van polariteits
transitie. Als de conclusie van paragraaf 2.1 juist is dat een potentiele polariteits
transitie een rol speelt in aIle deontische interpretaties dan behoeft het verschil tussen 
(4a) en (4b) een andere verklaring. 

Eerst moet worden opgemerkt dat het verschil tussen (4a) en (4b) niets met 
waarheidswaarden te maken heeft. Noch (4a) noch (4b) geeft antwoord op de vraag 
of het waar is dat de kamer schoon is. Zin (4a) kan zelfs best worden gebruikt in een 
situatie waarin de kamer aI schoon is, zolang de opdrachtgever (Jan in zin 5) maar 
gelooft dat de kamer nog niet schoon is. Daarom is (5) geen contradictie. 
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(5) De kamer moet schoon van Jan, maar hij is al schoon 

Een nauwkeuriger omschrijving van het verschil is dat (4a) alleen kan worden 
gebruikt als de opdrachtgever gelooft dat de kamer nog niet schoon is, terwijl (4b) 
ook kan worden gebruikt als de opdrachtgever gelooft dat de kamer al weI schoon is. 

Dit verschil is vervolgens te herleiden tot de aanwezigheid van de infinitief 
in (4b). Een infinitief denoteert een toestand of een gebeurtenis. Toestanden en 
gebeurtenissen zijn temporele objecten, hetgeen blijkt uit de mogelijkheid de duur 
en het tijdstip ervan te specificeren, zoals in (6a,b). Adjectieven als schoon daaren
~egen denoteren gee~ toe stand of gebeurtenis, maar een eigenschap. Een eigenschap 
IS geen temporeel obJect. De duur en het tijdstip van deze eigenschap kunnen in deze 
constructie dan ook niet gespecificeerd worden, zoals (6c,d) laten zien.4 

(6) a 
b 
c 
d 

De kamer moet de hele dag schoon zijn 
De kamer moet om vijf uur schoon zijn 
De kamer moet ??(al) de hele dag schoon 
?? Deze kamer moet om vijf uur schoon 

In (6a,b) zijn de duur en het tijdstip van de toestand schoon zijn een onderdeel van de 
verplichting: de verplichting is dat de kamer de hele dag/om vijf uur schoon is. Dat 
is ook het geval in Hoeksema's zin De kamer moet schoon zijn, hoewel tijdstip en 
duur daar impliciet zijn. In de door Hoeksema gegeven context betekent de zin: 'deze 
kamer moet altijd schoon zijn'. Voor zover de zinnen (6c) en (6d) grammaticaal zijn, 
kunnen de hele dag en om vijf uur uitsluitend betrekking hebben op de duur of het 
tijdstip van de verplichting, niet op de duur en tijdstip van schoon. 

Het verschil tussen (4a) en (4b) kunnen we nu als voIgt beschrijven. De kamer 
moet schoon zijn kan gebruikt worden als de opdrachtgever gelooft dat de kamer al 
schoon is omdat de toestand schoon zijn temporele specificatie toelaat en de 
verplichting daarom mede betrekking kan hebben op het tijdstip of de duur van de 
toestand. De kamer moet schoon kan aIleen gebruikt worden als de opdrachtgever 
gelooft dat de kamer nog niet schoon is, omdat schoon een eigenschap denoteert die 
geen temporele specificatie toelaat. De verplichting kan in dat geval geen betrekking 
hebben op het tijdstip of de duur van het schoon zijn van de kamer. 

2.3 Het ontbreken van selectierestricties op infinitiefcomplementen 

Hoeksema stelt dat polariteitstransitie geen rol speelt bij infinitiefcomplementen, dat 
infinitiefcomplementen daarom geen schaal introduceren en dat er zodoende geen 
selectierestricties zijn op het type werkwoord dat kan voorkomen als complement van 
een modaal werkwoord. Omdat nu bewezen is dat polariteitstransitie weI een rol 
speelt bij infinitiefcomplementen, moet we twee vragen beantwoorden: (i) Op welke 
schaal heeft transitie betrekking bij infinitiefcomplementen?, en (ii) Waarom zijn er 
geen selectierestricties op het infinitiefcomplement? Bij niet-werkwoordelijke 
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complementen heeft polariteitstransitie immers altijd betrekking op een waarde op een 
begrensde schaal, en alleen constituenten die zo'n waarde introduceren kunnen het 
complement van een modaal werkwoord zijn. Het zou nogal verrassend zijn als alleen 
bij een modaal werkwoord met een infinitiefcomplement de polariteitstransitie geen 
betrekking zou hebben op een waarde op een begrensde schaal. 

Welk zinselement zou een waarde op een schaal kunnen introduceren in de 
deontische interpretatie van modale constructies met een infinitiefcomplement, zoals 
De hoogleraar moet intelligent zijn? Het is duidelijk dat het subject de hoogleraar 
niet zelf een waarde op een begrensde schaal kan introduceren. Zoals we hebben 
gezien laat een subject als de hoogleraar, in tegenstelling tot een subject als Jan, een 
potentiele polariteitstransitie toe, maar als de hoogleraar zelf een schaal zou 
introduceren zouden we ten onrechte verwachten dat *De hoogleraar moet intelligent 
een goede zin zou zijn. Deze zin laat ook nog eens zien dat intelligent geen schaal 
introduceert. Er blijft dan maar een kandidaat over: de infinitief zijn. 

AI vaak is opgemerkt dat infinitieven in een aantal opzichten lijken op indefi
niete nominale groepen. Higginbotham (1983) laat bijvoorbeeld zien dat infinitief
complementen zich gedragen als existentiele kwantoren. In Barbiers (1995,1996) 
neem ik daarom aan dat zowel een infinitief als een indefiniete nominale groep de 
waarde 1 op een getalsschaal van 0-1 introduceert. Het infinitiefmorfeem -en doet 
hetzelfde semantische werk als het indefiniete lidwoord een. De gebeurtenis of toe
stand waar de werkwoordelijke starn van de infinitief naar verwijst krijgt door -en de 
waarde 1 en wordt zo ge'fndividueerd, zoals een de materie waar het bijbehorende 
nomen naar verwijst individueert door deze de waarde 1 op de getalsschaal te geven. 

Niet toevallig kan een indefiniete DP het complement zijn van een modaal 
werkwoord, evenals kwantificationele DPs die een waarde op een begrensde schaal 
denoteren. Definiete DPs, die geen waarde op een begrensde schaal denoteren, zijn 
daarentegen doorgaans slecht als complement van een modaal werkwoord, tenzij er 
speciale maatregelen worden genomen, zoals contrastieve focus. 

(7) a 
b 
c 
d 

Jan kan een trucje/alles/veel/nietsl??het trucje 
Jan kan het TRUCje weI maar de SALTO niet 
Jan moet een koekje/alles/veel/nietsl??het koekje 
Jan moet het KOEKJE, niet de TAART. 

Ais een infinitiefcomplement V de waarde 1 op de getalsschaal van 0 tot 1 
introduceert, is de polariteitstransitie een potentiele overgang van 0 gebeurtenissen 
of toestanden van het type V naar 1 gebeurtenis of toestand van het type V. Dat maakt 
het meteen begrijpelijk waarom er geen selectierestricties zijn op het werkwoordelijke 
complement: de enige restrictie is dat het werkwoord een infinitief is, want het 
infinitiefmorfeem introduceert de vereiste waarde op een begrensde schaal. 

Ook hier wil ik benadrukken dat een potentiele overgang van 0 gebeurtenis/ 
toestand naar 1 gebeurtenis/toestand niet gelijk is aan verandering van waarheids
waarde. Modificatie met half, dat een operatie kan uitvoeren op het eindpunt van een 
schaal (zoals in De fles moet half leeg) , laat dit zien. 
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(8) a 

b 

Jan moet in ieder geval half begrijpen waar het om gaat 
'Het is noodzakelijk dat Jan half begrijpt waar het om gaat' 
Jan moest half huilen5 

Zin (8~! betekent niet dat het half waar moet worden dat Jan begrijpt waar het om 
gaat. Hi] betekent ook niet dat de helft van Jan moet begrijpen waar het omgaat, noch 
dat er ~n halve n~dzaak is tot begrijpen, noch dat Jan halverwege een proces is dat 
mettertl]d moet leI den tot vol~~dig begrip. In deze zin kan half aIleen maar betrekking 
hebben.op de toestand begnlpen: er moet een halve toestand van begrijpen komen. 
Net zo III (8b): deze zin betekent dat er een halve huilgebeurtenis was, niet dat het half 
waar was dat Jan huilde. Men stelle zich huilen bijvoorbeeld voor als een activiteit die 
volledig is (waarde 1) als er sprake is van luid gegrien en dikke tranen. Half huilen 
zo~ dan van toepassing kunnen zijn als Jan stiekem een traantje wegpinkt. In deze 
optJek hebbe~ half,huilen en een halve taart met elkaar gemeen dat half de helft van 
de gebeurtems huzlen en de helft van de entiteit een taart neemt. 

De conclusie is dat een deontische interpretatie alleen beschikbaar is als er een 
polariteitstransi~ie .~~gelijk is. Dit geldt zowel voor niet-werkwoordelijke comple
ment~n ~s voor.I~lm~~fcomplementen. Bij deontische interpretaties is een potentiele 
polanteltstranslue alu]d een verandering van een waarde op een begrensde schaal 
geen verandering van waarheidswaarde. Het complement van het modale werkwoord 
moet ee~ w~de?P een be~ensde schaal introduceren. Niet-werkwoordelijke predi
caten dIe met zo n waarde Illtroduceren zijn daarom uitgesloten. Bij infinitiefcom
plementen wordt de waarde 1 op de getalsschaal ge'introduceerd door het infinitief
morfeem -en. Iedere infinitief kan daarom als complement van een modaal werk
woord verschijnen; er zijn geen verdere selectierestricties. Hiermee is het eerste deel 
van Hoeksema's kritiek weerlegd. 

3. Negatief-polair moeten en bipolair mogen 

Maar Hoeksema heeft meer kritiek: "Negatief-polair gebruik van moeten dient niet 
vergelek~n te worden met deontisch of epistemisch gebruik, waarmee het in het 
geheel mets gemeen heeft behalve een gemeenschappelijke etymologische oor
spro~g". In mijn benadering is negatief-polair moeten, zoals in Jan moet Marie niet, 
precles hetzelfde woord als epistemisch en deontisch moeten. Verschillen tussen 
negatief-polair moeten en andere voorkomens van moeten zijn te herleiden tot 
verschillen i~ syntactische omgeving. Deze verschillen in syntactische omgeving zijn 
samengevat III tabel 1. Negatief-polair moeten correspondeert met interpretatie 4 in 
tabel 1. Een karakteristiek voorbeeld van iedere interpretatie is gegeven in (9). 

I \ ~ 

Tabell: Classificatie van modale interpretaties (Barbiers 1995, 1996) 6 

+ subject- - subject-georienteerd 
georienteerd 

+ 1. Dispositioneel 3. Indirect deontisch 
polariteitstransitie 2. Direct deontisch 
- polariteitstransitie 4. Negatieve/positieve 5. Epistemisch 

relatie 

(9) a Jan moet altijd zeuren dispositioneel 
b Je moet nu naar huis direct deontisch 
c De deur moet open blijven indirect deontisch 
d Jan moet Marie niet negatieve/(positieve) relatie 
e Jan moet intelligent zijn epistemisch 

Hoeksema's eerste argument voor de stelling dat negatief-polair moeten wezenlijk 
afwijkt van andere voorkomens van moeten, is dat de interpretatie van negatief-polair 
moeten niet-deontisch is. Dat negatief-polair moeten niet-deontisch is zal ik natuurlijk 
niet bestrijden. Dat was namelijk precies de reden voor de classificatie in tabel 1. 
Polariteitstransitie speelt geen rol in negatief-polair moeten, en omdat polariteits
transitie een noodzakelijke voorwaarde voor deontische interpretaties is, is negatief
polair moeten niet deontisch. Deze eigenschap heeft negatief-polair moeten gemeen 
met epistemisch moeten. Een auctorieIe van-bepaling, kenmerkend voor deontische 
interpretaties (Klooster 1984, Hoeksema 1998) is dan ook uitgesloten bij negatief
polair en epistemisch moeten. We hebben nu twee overeenkomsten tussen negatief
polair en epistemisch moeten gevonden. 

Als de niet-deontische aard een geldig argument zau zijn voor een uit
zonderlijke status van negatief-polair moeten, dan zouden we moeten concluderen dat 
ook epistemisch moeten aileen maar etymologisch verwant is met andere voorkomens 
van moeten. Dat lijkt aIleen al op grond van de systematische beschikbaarheid van 
epistemische interpretaties bij aIle modale werkwoorden in het Nederlands en in tal 
van andere talen, en op grond van de duidelijke betekenisverwantschap van 
epistemisch en deontisch moeten, geen gewenste conclusie. Belangrijker is echter dat 
de eigenschappen van negatief-polair en epistemisch moeten op eenvoudige wijze 
volgen uit een uniforme analyse, terwijl deze gestipuleerd moeten worden in 
Hoeksema's benadering. 

Om dit te laten zien moet ik wat explicieter zijn over de uniforme analyse van 
modale werkwoorden. Een uniforme benadering houdt om te beginnen in dat de 
ambiguileit van een modaal werkwoord niet gespecificeerd wordt in het lexicon. De 
lexicale ingang van een modaal werkwoord hoeft aIleen maar te bevatten (i) een 
omschrijving van de gemeenschappelijke betekenis van aIle voorkomens van het 
betreffende modale werkwoord; (ii) het aantal en type argumenten dat een modaal 
werkwoord moet hebben. Het vinden van een sluitende omschrijving is allerminst een 
triviale zaak en ik zal hier dan ook geen poging toe wagen. Voor de doeleinden van 
dit artikel kan volstaan worden met een omschrijving van moeten als 'een interne of 
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externe drang, dwang of noodzaak hebbende' . 
Het aantal en type argumenten is een ander uniform aspect van modale werk

woorden. We hebben gezien dat deontisch moe ten een relatie legt tussen een subject 
en een waarde op een begrensde schaal: de fles moet leeg betekent 'de waarde lleeg 
is noodzakelijk voor de fles'. Dat geldt ook voor de andere modale werkwoorden. Ze 
zijn daarom allemaallexicaal gespecificeerd als aangegeven in (10). 

Ret belangrijkste lexicale verschil tussen de modale werkwoorden is hun kern
betekenis: moeten heeft te maken met drang, dwang, nood(zaak), kunnen met 
mogelijkheid, mogen met toelaten, en willen met wil. 

Ais we aannemen dat ook negatief-polair moeten aan de lexicale eis in (10) 
moet voldoen, voIgt de verplichte aanwezigheid van negatie bij negatief-polair 
moeten onmiddellijk. In Jan moet Marie niet is Marie het complement van moet. 
Marie verwijst naar een entiteit, niet naar een waarde. Om te voldoen aan (10) moet 
het tweede argument van moet verwijzen naar een waarde op een begrensde schaal. 
Ret subject Jan verwijst naar een entiteit en verschaft daarom niet de vereiste waarde 
op een begrensde schaal. * Jan moet Marie is ongrammaticaal omdat moet hier een 
relatie legt tussen twee entiteiten, in plaats van tussen een entiteit en een waarde. 

Negatie introduceert daarentegen weI een waarde op een begrensde schaal, 
namelijk op de niet-wel-schaal. In constructies met negatief-polair moeten legt moete.n 
een relatie tussen een individu en niet en voldoet zo aan zijn lexicale specificatie. Ais 
het subject niemand is in plaats van Jan, zoals in NiemaYf,d moet Marie, is ook voldaan 
aan de eis dat moeten een relatie legt tussen een waarde op een begrensde schaal 
(niemand) en een entiteit (Marie).7 Aanwezigheid van niet is dan onnodig (en zelfs 
niet mogelijk omdat dubbele negatie in het Nederlands tot neutralisatie leidt). 

lets dergelijks vinden we bij wat ik maar zal noemen bipolair mogen, dat 
verschiIt van moeten omdat het zowel niet als wei toestaat: Jan mag Marie 
(wel)l(graag) Iniet. Omdat affirmatief de defaultwaarde is en uitgedrukt kan worden 
door focus op mag, kan wei fonetisch leeg zijn of door graag worden uitgedrukt. Ook 
bij mogen is de aanwezigheid van nietlwel verplicht omdat mogen een relatie moet 
leggen tussen een entiteit en een waarde. De betekenis van bipolair mogen is verder 
identiek aan de betekenis van mogen in Jan mag graag vis eten. Mogen heeft hier zijn 
kernbetekenis: Jan mag graag vis eten betekent zoiets als 'Jan staat zichzelf vis eten 
graag toe'. De lexicale betekenis van moeten in negatief-polair moeten constructies 
staat evenmin ver af van de betekenis van andere voorkomens van moeten. 

Zowel deze overeenkomsten in betekenis, als het feit dat negatief-polair 
moeten en bipolair mogen net als deontisch moeten en mogen een relatie leggen tussen 
een entiteit en een waarde op een begrensde schaal, pleiten tegen de stelling dat 
negatief-polair moeten en bipolair mogen aIleen maar etymologisch verwant zijn aan 
andere voorkomens van moeten en mogen. De verplichte aanwezigheid van negatie/ 
affirmatie voIgt uit de algemene lexicale specificatie van modale werkwoorden, 
terwijl die in Hoeksema's benadering een min of meer toevallige, onvoorspelbare 
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eigenschap van negatief-polair moeten en bipolair mogen is.8 

Heeft Hoeksema dan niet in ieder geval gelijk dat het negatief-polaire karakter 
van moeten en het bipolaire karakter van mogen idiosyncratische, lexicaal te speci
ficeren eigenschappen zijn? Waarschijnlijk niet. Dit verschil heeft te maken met het 
universele karakter van moeten, het existentiele karakter van mogen, en het feit dat 
negatie/ affirmatie hier verplicht aanwezig zijn om moetenlmogen te specificeren en 
zo interpreteerbaar te maken als een relatie tussen een waarde en een entiteit.9 

Ik stel voor om het negatief-polaire karakter van moeten te herleiden tot de 
algemene eigenschap van universele kwantoren dat ze zich niet laten specificeren 
door wei, maar weI door niet (lla-c). Waarschijnlijk is dit een tautologisch effect: wei 
geeft aan dat een gegeven waarde hoog/de hoogste is, hetgeen overbodige infonnatie 
is bij kwantoren die zelf het hoogste punt op een schaal aanduiden. Existentiele 
kwantoren kunnen zowel door negatie als door wei gemodificeerd worden (lId-g). 
Omdat mogen eigenschappen van een existentiele kwantor heeft (niet mag niet = 
moet, zoals niet een niet = aile) , kan mogen wel door (impliciet) wei gespecificeerd 
worden. 

(11) a 
b 
c 
d 
e 
f 

Nietl*Wel allemaal gingen we naar het feest 
Nietl*Wel alles heeft Jan gedaan 
Nietl*Wel altijd regende het 
Niemandlwel IEMAND heeft Jan gesproken (maar niet veel gasten) 
Niets/wel IETS heeft Jan gedaan (maar niet veel) 
Nooitlwel OOIT is Jan daar geweest (maar niet vaak) 

4 Epistemisch moeten 

Ook de eigenschappen van epistemisch moeten volgen op eenvoudige wijze uit de 
unifonne benadering. Tabel I geeft aan dat epistemische interpretaties niet subject
georienteerd zijn. Zo wordt de noodzaak uitgedrukt door moe ten in Jan moet een 
intelligente jongen zijn niet toegeschreven aan het subject maar aan de waarheid van 
de propositie Jan is een inteiligente jongen. Deze zin betekent: 'het moet weI waar 
zijn dat Jan een intelligente jongen is'. In de generatieve grammatica worden 
epistemisch geihterpreteerde modale werkwoorden daarom traditioneel geanalyseerd 
als monadische predicaten en raising werkwoorden. Deontisch gelnterpreteerde 
modale werkwoorden zijn daarentegen weI vaak subject-georienteerd en worden 
daarom geanalyseerd als dyadische predicaten en als controle-werkwoorden. 

Epistemisch moeten kan eenvoudig worden afgeleid van de lexicale 
representatie in (11) door een argument, de entiteit te verwijderen. Het resultaat is dat 
moeten gereduceerd wordt van een relatie tussen een entiteit en een waarde op een 
begrensde schaal tot een eigenschap van een waarde op een begrensde schaal. Of 
verwijdering van het argument nu in het lexicon of in de syntaxis geschiedt, het gaat 
om een operatie die veellijkt op een operatie die goed gemotiveerd is voor andere 



l38 

constructies. Passieve en mediale constructies, en transitief-intransitief alternanties 
zoals Jan breekt de ruit en De ruit breekt, zijn allemaal het resultaat van een operatie 
waarbij een (extern) argument wordt gedeleerd of onderdrukt. 

Na deletie van het argument dat de entiteit uitdrukt blijft het argument over 
dat een waarde op een begrensde schaal moet uitdrukken. Omdat epistemische 
modaliteit gaat over de kans dat iets weI of niet het geval is, neem ik aan dat de 
structuur bij een epistemische interpretatie eruit ziet als in (12). Het modale 
werkwoord legt in (12) geen relatie tussen het subject en een waarde op een begrensde 
schaal, zodat de mogelijkheid van een polariteitstransitie irrelevant is. 

(12) V modaal [xp [negatieiaffirmatie] [ypDPsubject [VP ... Vinfinitief]]] 

Net als bij bipolair mogen kan affirmatie fonetisch leeg zijn omdat het de 
defaultwaarde vertegenwoordigt. Epistemisch moeten is niet negatief-polair, omdat 
moeten in deze constructie bereik heeft over negatieiaffirmatie. Negatieiaffirmatie 
specificeren moeten hier niet, zodat het tautologisch effect dat optreedt als wei een 
universele kwantor specificeert afwezig is. lO 

5. Conclusie 

De kritiek van Hoeksema op een uniforme benadering van modale werkwoorden in 
het algemeen en moeten in het bijzonder is hiermee afdoende weerlegd. De uniforme 
benadering geeft inzicht in de systematische wijze waarop de verschillende inter
pretaties van een modaal werkwoord het resultaat zijn van een wisselwerking tussen 
de lexicale specificatie van het modale werkwoord en de syntactische omgeving 
waarin het optreedt. Zo is het duidelijk dat deontische interpretaties aIleen maar 
beschikbaar zijn als de syntactische omgeving van een modaal werkwoord een 
polariteitstransitie toelaat. Schijnbaar idiosyncratische eigenschappen, zoals het 
negatief-polaire karakter van moe ten en het bipolaire karakter van mogen in een 
bepaalde constructie, blijken dankzij deze benadering te herleiden tot algemene 
eigenschappen en principes. 

Noten 

* Ik dank lenny Doetjes en lohan Rooryck voor verhelderende discussies en lack Hoeksema voor 
zijn commentaar op een eerdere versie van dit artikel. 
1 Omwille van de eenvoud spreek ik hier telkens van een begrensde schaal of een schaal van 0 tot 
en met 1, in plaats van de juistere term begrensde tralie die ik in Barbiers (1995,1996) gebruik. 
2 Zie Barbiers (1995, 1996) voor een groot aantal argumenten tegen een verzwegen-infinitief
analyse van modale werkwoorden met een niet-werkwoordelijk complement. 
3 Het is een noodzakelijke voorwaarde, maar geen voldoende voorwaarde, zoals de zinnen in 
(3a,b) ook laten zien. Hoewel het predicaat een moedertaalspreker van het Fins zijn getuige (3b) 
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polariteitstransitie toelaat, kan een subject met een constante vcrwijzing polariteitstransitie en 
daarmee deontische interpretaties blokkeren (3a). 
4 Merkwaardig genoeg hangt de mogelijkheid tot temporele specificatie af van de constructie 
waarin het adjectief optreedt. Attributieve adjectieven kunnen weI temporeel gespecificeerd 
worden: de al drie dagen/om vijfuur al schone kamer. Wellicht heeft Kayne (1994) gelijk dat 
een DP weI degelijk temporele structuur bevat. Waar het hier echter om gaat is dat een small 
clause predicaat geen eigen temporele inhoud of projectie heeft. Dit is al vaak verdedigd voor 
resultatieve small clauses (Hoekstra 1992). Vanden Wyngaerd (1998) toont aan dat er duidelijke 
overeenkomsten zijn tussen resultatieve small clauses en de small clause complementen van 
modale werkwoorden. 
5 De interpretatie van (9b) is geen deontische interpretatie in de letterlijke zin van het woord, 
want het gaat hier hooguit om een onontkoombare aandrift, niet om een plicht. Dit type 
interpretatie, dat in Barbiers (1995) tot de dispositionele interpretaties wordt gerekend, is net als 
deontische interpretaties alleen beschikbaar als er polariteitstransitie mogelijk is. Vergelijk Jan 
moestweer zo nodig de voorzitter zijn met *Jan moest weer zo nodig een moedertaalspreker 
van het Fins zijn. 
6 De dispositionele interpretatie heb ik niet besproken in Barbiers (1996) om de omvang van 
het artikel te beperken. In Barbiers (1995) ga ik uitvoerig in op deze interpretatie. 

7 Deze benadering veronderstelt (i) dat de argumenten in de relatie V modaa! CX;:ntitcit ' X,.ardc ) 

ongeordend zijn, en eii) dat de hierarchie van deze argumenten beregeld wordt in de syntaxis, op 
een zodanige wijze dat Xentiteit en Y waarde beide zowel als specificeerder, als als complement van 
het modale werkwoord kunnen worden gerealiseerd. Hierbij moet voorkomen worden dat de 
theorie overgenereert. Een constructie als *omdat vandaag leeg de jles moet, waarbij leeg 
optreedt als specificeerder en de jles als complement, moet worden uitgesloten, hoewel deze 
constructie aan de lexicale eis van moeten voldoet omdat het cen relatie legt tussen een waarde 
op een schaal en een entiteit. De theorie in Barbiers (1995) over de wijze waarop syntactische 
structuur semantische interpretatie bepaalt levert hier de juiste resultaten. 
8 In veel talen ontbreken de equivalenten van negatief-polair moeten en bipolair mogen. Dit is 
op zichzelf echter geen argument tegen een uniforme analyse van modale werkwoorden. Het 
Nederlands is toch al uitzonderlijk omdat het als een van de weinige talen niet-werkwoordelijke 
complementen toestaat bij modale werkwoorden (de enige mij bekende talen die ook niet
werkwoordelijke complementen toestaan, zij het met sterkere beperkingen, zijn Duits en 
Afrikaans). Deze uitzonderlijke eigenschap van het Nederlands moet zeker ergens in. de 
grarnmatica/het lexicon verantwoord worden. De modale werkwoorden zelf hebben echter in deze 
constructies geen eigenschappen die ze wezenlijk anders maakt dan andere voorkomens van 
modale werkwoorden. 
9 Als specificeerders van moeten hebben negatie en affirmatie in deze constructie wijd bereik over 
moeten. Dat blijkt ook uit de intonatie: klemtoon op moet is verplicht in Jan moet Marie niet. 
Zie voor de relatie tussen klemtoon op moeten en het bereik van negatie/affmnatie o.a. Van der 
Wouden 1997). 
10 In Barbiers (1995) geschiedt de reductie van relatie naar eigenschap in de syntaxis, door het 
eerste argument van de relatie identiek te maken aan het tweede argument van de relatie. In het 
geval van epistemische modaliteit gebeurt dit door het complement XP van het modale 
werkwoord te verplaatsen naar de spec van het modale werkwoord. Gegeven de lexicale 
specificatie van modale werkwoorden moet XP volgens deze analyse zowel naar een entiteit 
verwijzen als naar een waarde. Zie Barbiers (1995) voor een reeks testen die laten zien dat XP 
inderdaad de eigenschappen heeft van een affmnatief/negatief gespecificeerde definiete DP. 
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ANTWOORD AAN BARBIERS 

Jack Hoeksema 

In het voorgaande artikel gaat Barbiers nogmaals in op de kwestie van (al dan niet 
potentiele) polariteitstransities bij modale werkwoorden, meer in het bijzonder 
moeten, naar aanleiding van enige kritiek hierop in Hoeksema (1997). Zijn stelling, 
toegelieht in sectie 2.1, getiteld "Zonder potentiele polariteitstransitie geen deontische 
interpretaties", is dat bij deontisch gebruik van het werkwoord moeten een mogelijke 
verandering van toestand een vereiste is. Het cruciale voorbeeld dat hij hierbij 
hanteert is (1) [= Barbiers voorbeeld 3a]: 

(1) *Jan moet een moedertaalspreker van het Fins zijn. 

De ster die aan deze zin wordt toegekend, schrijft Barbiers op rekening van een over
treding van zijn eis: de eigenschap moedertaalspreker van het Fins te zijn is een 
onveranderlijke eigenschap, en laat dus geen transitie toe van 0 (de eigenschap is niet 
van toepassing) naar 1 (de eigenschap is weI van toepassing). 

Later in zijn artikel (sectie 2.3., getiteld "Het ontbreken van selectierestricties 
op infinitiefcomplementen") legt Barbiers echter uit dat aIle infinitiefeomplementen 
voldoen aan zijn eis omdat het infinitiefmorfeem de waarde 1 toekent aan de 
gebeurtenis of toestand waamaar de werkwoordelijke starn verwijst. Of we daarmee 
ook een polariteitstransitie of een althans een potentiele transitie hebben, is me niet 
duidelijk. Wellijkt daarmee voorbeeld (1) van de baan als argument pro Barbiers 
(1995, 1996): immers ook hier treffen we het infinitiefmorfeem aan, en dus is deze 
zin, begrijp ik, ook binnen Barbiers' theorie correct. 

Nu moet me van het hart dat ik toch al niet erg onder de indruk ben van dit 
voorbeeld. De zin is natuurlijk raar en de ster lijkt in eerste instantie terecht. Maar bij 
nader inzien is het merkwaardige karakter van (1) iets dat niet noodzakelijk op een 
semantische oorsprong hoeft te wijzen. Eerder denk ik aan een pragmatische 
verklaring, omdat de zin veel beter wordt als de context enigszins wordt ingevuld. 
Neem bijvoorbeeld de volgende tekst: . 

(2) Jan is een moedertaalspreker van het Fins. Gelukkig maar, want als kandidaat 
voor de leerstoel Fins moet hij dat ook zijn. 
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Het komt rnij voor, als moedertaalspreker van het Nederlands, dat (2), in tegenstelling 
tot (1), onberispelijk is, en tevens, dat de lezing die we hier aantreffen niet epis
ternisch, maar duidelijk deontisch is. Hiermee is (1) tevens geelirnineerd als cruciaal 
voorbeeld voor de eis van potentiele polariteitstransitie. Veronderstellingen over het 
al dan niet indefiniete karakter van het infinitiefmorfeem en eventuele polariteits
transities door toedoen van dit morfeem kunnen dan wat rnij betreft achterwege 
blijven. 

Dit alles neemt niet weg dat ik waardering heb voor andere aspecten van 
Barbiers' behandeling van modale werkwoorden, met name zijn karakterisering van 
niet-verbale complementen. Hoewel ik ook hierbij enkele kanttekeningen gemaakt 
heb in Hoeksema (1997) komt het me toch voor dat Barbiers hiermee enkele belang
lijke stappen voorwaarts gezet heeft in de studie van de modale werkwoorden. 
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